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 این کتاب درسایت تک رمان اماده شده است

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان :دسته بندی  

خدیو ماه نام اثر:  

مهدیه سیف الهی نام نویسنده:  

عاشقانه، هیجانی ژانر:  

فاطمه تاجیکی ناظر رمان:  

SARISA:طراح 

crazy  و Beautiful moon:ویراستاران 

 و نگین محمد حسینی 

delaram :کپیست 

https://taakroman.ir/
www.taakroman.ir
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 :خالصه

ناگهانی و مشکوک   با فهمیدن علت مرگ ،»کیان فرهمند «نامزد مرد مرموز و ترسناکی به نام »مهتاج نامدار«

جمله  شود؛ مِن خ*ون استشمام میاش بوی مرگ و  گذارد که از لحظه به لحظه مادرش، قدم در مسیری می

ها از حضورش محروم بوده و همچنین، آشنایی با مردی عجیب و  اش با پدری که سال دشمنی او با کیان و آشنایی

شود، حضور  دار می شود، پاکی مادری که خدشه دهد، راز ترسناک پدری که برمال می رمزآلود. خیانتی که رخ می

شود، چه بر سر  گناه ریخته می هایی که بی شود و... خ*ون د، صدایی که بریده میشو گاه مهتاج می مردی که تکیه

 !آورند؟ این قصه می

 

 :مقدمه

من، پادشاه هستم. معنای واقعی وحشت و هراس؛ پس بترس از دریده شدن، بترس از رویایی با من، بترس از 

شیری  دار، ماده حشت. و اما من، ماه تاجپادشاه وحشت و تاریکی، از پادشاهِ پادشاهان، سلطان جنگل رعب و و

:خالصه و مقدمه  
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شیری زخمی که برای دریدن و به نیش  با خویی وحشی. ماده »تو «وحشی؛ همچون ماه تنها، زیبا و اما همانند

 !کشی مبارک کشی کردم و این پیش شیر پیش کند. من، روح خود را به آن ماده شماری می کشیدن لحظه
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 »فصل اول«

 

ی تاریک و خوفناکی که تنها  زنان و درحالی که همچنان نگاهش به مسیر پشت سرش بود، در آن کوچه نفس نفس

کرد که هنوز هم آن  دوید و به چشمانش اعتمادی نداشت و گمان می پیچید، می های او در آن می صدای قدم

قوتش فشار بیشتری  پاهای کمپرداختند. نگاهش را به مقابلش برگرداند و به  نما به تعقیبش می های گرگ انسان

ها و  ای که تنها یک درب ویالیی بزرگ را در خود جای داده بود و مابقی دیوار، درخت، سایه وارد کرد و کوچه

ذوق کردن کف پاها  سمت راست هدایت کرد. با ذوق وخم کوچه، به اشباح ترسناک بود را رد کرد و تنش را در پیچ

اش را مهمان سرمای  دستش را به دیوار رساند و دستان د*اغ و عرق کردهاجبار  اش، به خس کردن ریه و خس

وصامت  جا صاف اش را به دیوار تکیه داد و پاهایش را به سختی در یک های سفید کرد. شانه سوز سنگ استخوان

کرد ی س*ی*نه و عضالت گ*ردنش از حرکت بازایستاد، زانو خالی  که تمام تنش به جز قفسه داشت. هنگامی نگه

روی  های کنارش با زانو نقش بر زمین شد. کف دستانش به سرعت سر خوردند و به گذاری و مقابل جدول

کردند و نبض گرفته بودند. سرش به  ذوق می رحم چسبید. زانوانش از شدت ضربه و سستی ذوق های بی آسفالت

ر کنارش مشت کرد و چشمان د*اغ کرده ای هوای تازه، دَم عمیقی کشید. انگشتانش را د پایین افتاد و برای جرعه

و خیسش را بلند کرد. نگاه سرگردانش را حیران و ترسیده به اطراف گرداند. گویا به ابتدای خیابان اصلی رسیده 

های زرد و  ای که تنها با چراغ طرفه های لوت شده بود. خیابان یک تر از بیابان هنگام از شب، خلوت  بود که در آن

رسیدند. تمامی  ن شده بود. درختان کاج و توت، در آن روشنایی ترسناک و خوفناک به نظر نمیبلند، روش پایه

پیچید. نفس  دست می هایش در آن سکوت یک زدن ها بالاستثنا بسته بودند و تنها صدای نفس ها و دکان مغازه

خیزد و به فرارش ادامه بدهد؛ حسش زدود و تنش را به باال کشید تا که بر های مزاحم را با دستان بی گرفت و اشک

کثیف و بدبو   به سمت گلو و دهانش، ناخواسته عق زد و سرش را درون جوی  اما با باال آمدن مایعی از میان نای

اش به سوزش افتاد و حیوانی درنده درون شکمش چ*ن*گ انداخت. دوباره آن سوزش تا پشت  فرو برد. معده
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اش جای داده بود را باال آورد که به همراه هر تالش، پهلوها و  ه در معدهآن هرچ هایش باال آمد و به یک دندان

هایی به  شد. صدای کشیده شدن الستیک هایش وارد می ها و چشم کشید و فشار زیادی به شقیقه اش تیر می معده

 .هایش سوت کشیدند و کمی هشیارتر شد چنان بلند و تیز بود که گوش ها آن روی آسفالت

 !تر؟چی شدی دخ -

روی شکمش چ*ن*گ انداخت و به سرعت سر بلند کرد. نگاه م*ست و گیجش که به مرد  عق زد و دستش را به

بار  ی مقابلش افتاد، چشمانش تار گشتند و تصویر مقابلش منشوری و شطرنجی شد. چشمانش را چندین غریبه

گرمایی همچون تب نشست. دیگر جانی پیاپی باز و بسته کرد؛ اما سرگیجه هم به آن حاالت اضافه شد و تنش به 

ای به روی شانه و صورتش نشست  تر شده بودند. دست مردانه برای عق زدن نداشت و چشمانش از هر زمانی خیس

که تنش را سوزاند و نفسش را برید. مرد جوان با آن قامت رشید و هیبت درشت مقابلش زانو زده بود و صورت 

کرد. مقداری آب از درون بطری را درون مشتش پاشید و به آرامی به صورت  دخترک لرزان و مبهوت را تمیز می

 :دختر ریخت که نفسش را برید. صورت زردش را با نگاه به رنگ شبش از نظر گذراند و با ابروهای در هم غرید

 !چی به سرت اومده؟ -

هایش  ت فشار و خیسی چشماما دخترک، مات و لرزان به شبح مقابلش چشم دوخته بود که بخاطر ضعف شدید، اف

تر شده بود؛  تر و باابهت های به خ*ون نشسته ترسناک قادر به واضح دیدنش نبود. مرد، با آن صورت عصبی و چشم

کرد با صورتی درهم از د*ر*د به  های بلندش را در گوشت شکمش فرو می حال و درحالی که ناخن اما دخترک، بی

رفت و کالفه پوفی کشید و بازوی نحیف دختر را میان انگشتان های خاص خیره شده بود. نفس گ آن چشم

تر  رفته خمارتر و خواستنی همراه خود کشاند. چشمان دختر رفته اش به یغما برد و با جستی نگاهی او را به کشیده

خواست سیلی محکمی به روی  کشیدند. دلش می ی مرد جوان تیغ می روی اعصاب نداشته شدند و به از سابق می

های دختر به بیرون فرار  ای اشک که لجوجانه از میان پلک ورت سفیدش بنشاند و بر سرش فریاد بکشد؛ اما قطرهص

روی بازوی نحیف دختر خالی کرد که  کرد دستش را مشت و ابروهایش را بیشتر درهم کرد. تمام حرصش را به
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از روی د*ر*د سر داد.  «آخی» کرد یاش خودنمایی م جان و تلوتلوخوران با همان تک اشکی که روی گونه بی

اش کم کرد و سوئیچ را  اش تا مغز استخوانش را سوزاند و جانش را به ل*ب رساند که به سرعت از فشار پنجه ناله

 .عصبی به سمت مرد دیگر پرت کرد

 .گردیم برمی -

 :حالی دختر انداخت و زمزمه کرد مرد دیگر نگاهی متعجب به گیجی و بی

 . باشه -

اش باشد.  گاهی برای تن ملتهب ی پهنش تکیه باز دختر، رو گرفت و در کنارش ایستاد تا شانه شمان نیمهاز چ

سو انداخت و سپس دختر را تا صندلی عقب ماشینش همراهی کرد و در کنارش جای گرفت.  نگاهی دیگر به آن

سمت دختر برگشت. رنگ و  اش را احاطه کرد که به سرعت به ماشین که حرکت کرد، جسمی نیمه سنگین شانه

هایش دیگر قرمز نبودند. دستش همچنان روی شکمش مشت شده  رسید و ل*ب رویش از زردی به ک*بودی می

 .جان بودند بود و چشمانش نیمه

سختی باال  اش کشید و با صدایی که از اعماق وجودش به های ترک خورده روی ل*ب زبان صورتی رنگش را به

 :آمد پرسید می

 هستی؟ تو کی -

توانست  طور حریصانه به او پناه آورده بود؟ مگر چه به روزش آمده بود که حتی نمی شناخت و آن آن مرد را نمی

 .تر از فرار و مجبور به ماندن بود جان زد غریبه؛ اما تنش بی خوب و بد قضیه را تشخیص بدهد؟ ذهنش جرقه می

 .فت و با هوفی کالفه و عصبی به مقابلش چشم دوختی دختر گر پریده اش را از صورت رنگ مرد، نگاه عصبی

 :چشمش که به ساعت مقابلش افتاد، دندان سایید و زیر ل*ب زمزمه کرد

 تا این موقع بیرون بودی؟ -

زمان کوتاه از دست در رفته بود. دختر از او پرسیده بود که چه کسی  های عمیقش در آن شمارش تعداد نفس
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 گفت؟! برای دختر چه اتفاقی افتاده بود؟ بدهد. چه باید می است؟ اما او پاسخی نداشت که

شد و گرمایی عجیب و همچون  هایش ک*بود می تر و زردتر، صورتش سفیدتر و ل*ب جان رفته بی چشمانش رفته

 .اش آمده بود های عصبی ها و رگ تب به سراغ اندام

 .ی د*اغ دختر را ل*مس کرد دست ناجی به آرامی پیش رفت و گونه

 چیزی مصرف کردی؟ -

 :های کبودش به سختی از هم باز شدن و زمزمه کرد ل*ب

 .هرگز، غریبه -

جان مقابل چشمان مرد  و دیگر هیچ نگفت و در کسری از زمان نیمی از روحش به اسارت خواب برده شد و تنی بی

رزان مقابلش خیره شده ای خورد و با چشمانی گرد و متعجب به موجود ل روی صندلی رها گشت. مرد یکه ناجی به

 .بود

 !هی، دختر -

ی مرد دیگر را به خود جلب کرد. شانه عقب کشید و چشم درشت کرد و با نفسی که بریده بود و  گفت و توجه

 :شد به دختر خیره شد و پرسید طاقت باال و پایین می ای که از هیجان بی س*ی*نه

 چش شد؟ -

 !باید برسونیمش بیمارستان. عجله کن -

ترین  و مرد به سرعت رو گرفت و درحالی که در تالش بود که آرامش خود را حفظ کند؛ مسیر نزدیکگفت 

ترین حد به کفپوش ماشین رساند. چندی بعد بود که  بیمارستان را در پیش گرفت و پدال گ*از را به نزدیک

 .روی برانکارد قرار دادند و مقابل ایستگاه پرستاری قرار گرفتند دختر را به

 :ها قدم برداشت و پرسید انداخت، به سمت آن دور گ*ردن می اش را به تر شیفت، درحالی که گوشی پزشکیدک

 سالم، چی شده؟ -
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 .زنان به سمت دکتر برگشت و دستش را از برانکارد جدا کرد و پاسخ داد مرد ناجی نفس

 .دونم چش شده سالم دکتر! از حال رفته، نمی -

 :و نبض و حاالت بدنی او را چک کرد و بانگرانی پرسید دکتر، باالی سر دختر ایستاد

 چیزی مصرف کرده؟ -

 :دو مرد، نگاهی به یکدیگر انداختند و زمزمه کردند

 .دونیم نمی -

 :کنان گفت مِن سرعت فشارش را چک کرد و همین حین، مرد ناجی مِن دکتر، پرستار را فراخواند که به

 .رهکه از هوش ب باال آورد. قبل از این -

 :نگاه هردو نفر به صورت او کشیده شد و ادامه داد

 .ریخت توی ماشین هم ک*بود شده بود و عرق سرد می -

همراه پرستار به حرکت  کرد. برانکارد که به مو یادداشت می ی عالئم را موبه دکتر سری تکان داد و پرستار همه

نفر  ی مردِ ناجی، هر سه شدن انگشتانی با انگشتان کشیدهای که دختر سرداد و درهم تنیده  درآمد، به ناگهان با ناله

اش را به سمت انگشتان قفل  زده دو برگشتند. مرد ناجی ابرویی از تعجب باال انداخت و نگاه بهت   به سمت آن

 .شان کشاند شده

 ...ممنو... ممنونم -

 :ت که به سختی ادامه دادهوشیار دختر دوخ باز و نیمه سختی بلند کرد و به چشمان نیمه نگاهش را به

 !ی آشنا غریبه -

روی هم و انگشتانش به پایین افتادند. دکتر، به سرعت برانکارد را به سمت  و در کسری از زمان، چشمانش به

 :ورودی بخش کشاند و خطاب به پرستار گفت



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
8 

 

 !فشار باال و نبض ضعیف؛ عجله کن -

 .ز دید دو مرد در خم راهرو محو شدنهر دو برای حفظ جان دختر به سرعت خود افزودند و ا

 !دختر بیچاره -

ی انتهای راهرو بود و در چشمانش موجی از تاسف وجود داشت. به  نگاهش را به سمت دوستش کشاند که خیره

 :سمت مرد ناجی برگشت و پرسید آرامی به

 مونی؟ می -

 .حال، او بود که نگاهش را به انتهای راهرو دوخت

 .شم که خوبهآره. باید مطمئن ب -

روی س*ی*نه درهم گره  اش را به ستون مجاورش سپرد و دستانش را به نفس گرفت و نگاهش را دزدید. تکیه

 .کرد. مرد دیگر مقابلش ایستاد و با اخم تشر زد

 .که چی بشه؟ زنگ بزن شوهرش بیاد -

 .کالفه چشم چرخاند و به چشمان سبز وحشی مرد خیره شد

 آبرو کنی؟ دختره رو بیخوای  من زنگ بزنم؟ می -

اش را از ستون  سمت ایستگاه پرستاری رفت. مرد ناجی، تکیه پوفی کشید و به جان مرد ناجی نق زد و عصبی به

سپرد و نگاه  هایش گوش می های او خیره شد که پرستار هم بادقت به گفته گرفت و متعجب به تندتند حرف زدن

اش قرار داد و سپس کیف  هایش، کارت را درون جیب کُت اتمام گفته گرفت. بعد از های رویش نمی از آن و نوشته

 .دست پرستار سپرد و به سمت او بازگشت کوچک دختر را به

 .حله، بریم -

 کجا؟ -

 .ی خواهرش رو دادم دیگه شماره -
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 :کرد صدایش بلند نشود، غرید که سعی می  روی ابروهایش نشاند و درحالی سرعت اخم به به

 کردی؟چه غ*لطی  -

 .اوهم با صورتی برافروخته و عصبی به سمت مرد ناجی خم شد و پاسخ داد

کنه. بس کن این ناجی بودن رو! از دَم خونه هی دنبالش راه  خواهرش که دیگه در موردش فکر بدی نمی -

 !صاحبه که تو شدی ناجی و مراقبش؟ بس کن مَرد افتادی که چی بشه؟ مگه بی

 .ن*گ انداخت و با تکانی نسبتاً شدید او را به خود آوردسرعت به بازوی او چ* و به

خواد طرف تو رو بگیره؟ ها؟ یکی دو ساعت  هوش بیاد و الکی بگه تو بالیی سرش آوردی کی می االن اگه به -

خوابونه بیخ گوشت که تو چکارشی بهش دست  کنه یکی می دیگه هم که صاحبش پیدا بشه اولین کاری که می

 .زدی

 .سمت در خروجی هل داد و با تحکم کالم آخر را به زبان آورد او را به

 !ریم. همین االن جا می از این -

ی  ای برای او باقی نگذاشت. به اجبار قدم برداشت و برای بار آخر نگاهی به مسیر رفته گفت و جای حرف اضافه

 .اش دعا کرد دختر انداخت و در دل برای سالمتی

*** 

 »فصل دوم«

 

سختی از روی  های راحتی سالن گذشتم. در آن تاریکی به تر کردم و از میان مبل شامبر را م*حکمی ربدو گره

روح مقابلم دوختم و نفس گرفتم.  های تلنبار شده رد شدم و مقابل پنجره ایستادم. نگاهم را به درختان بی لباس

ان زرد و رنگورو رفته، خاک س*فت های خشکیده، درخت تر از همیشه بود. گل روح ی کوچک درون حیاط، بی باغچه

ها  ای داخل این خانه بود. حتی با وجود من، آن ی نبود روحی سرزنده دهنده خورده همه و همه نشان شده و ترک
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 ...نیاز به محبت داشتند که متاسفانه

 نخوابیدی عزیزم؟ -

ی خشکیده و  از آن باغچهدستی که به دور ک*م*رم حلقه شد و صدایی که در گوشم پیچید، حال دلم را بدتر 

ترسناک کرد. دلم لرزید و این لرزش بویی از د*ر*د داشت. نفس گرفتم و تنم را به جلو کشیدم تا مبادا بوی تنش 

هایم را درون گوشت کف دستم فرو کردم و درحالی که سعی  هایم بشیند و باز مردد بشم. ناخن روی لباس به

 :با صدایی ضعیف پرسیدم کردم نگاهم را به سمتش معطوف نکنم، می

 کنی؟ جا چکار می این -

مان را به هیچ رساند. دستانش را دورم حلقه کرد و زنجیرهای اسارتش را  ی میان پوزخند عصبی زد و فاصله

 :ای که تنها مختص خودش بود، کنایه زد هم بافت. سرش را کنار سرم قرار داد و باصدای دورگه م*حکم به

 !چه استقبال گرمی -

ترین حالتی که از خود  احساس های داغش چرخاندم و با بی جهت مخالفِ حرکت نفس س گرفتم و صورتم را بهنف

 :سراغ داشتم؛ ل*ب زدم

 حوصله ندارم. میشه بری کنار؟ -

هایش، ترسم را پنهان کنم.  هایم و نگاه نکردن به چشم خرخر کردنش را شنیدم و سعی کردم با مشت کردن دست

ی دستاش باز شد، خودم را جلوتر کشیدم و دستانم را به  که حلقه سختی به پایین فرستادم و همین آب دهانم را به

 .ی پنجره رساندم لبه

 !چی شده مَهتاج؟ یه مدته که بداخالق شدی -

سمتش برگشتم و ک*م*رم را به دیوار تکیه دادم تا که  با عصبانیت گفت و بازهم تنم را لرزاند. به آرامی به

های فجیع و  اش دوختم که با آن اخم های وحشی بتوانم دوام بیاورم. نگاهم را بلند کردم و به چشممقابلش 

ی ک*م*رم کرد. قدمی به  ی تیغه های بهم دوخته شده، همانند سابق دلم را لرزاند و عرق سرد را روانه ل*ب
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چرا این زندگی را انتخاب کردم؟ چرا؟ ام افتادم.  های گذشته سمتم برداشت که قلبم به تپش افتاد و به یاد حماقت

 چرا این مرد را دوست داشتم؟

 .نگاهی سوالی به سر تا پایم انداخت و گ*ردن کج کرد

 خاطر مهمونی دیشب دلخوری؟ اتفاقی افتاده؟ به -

 .ی نفی به طرفین تکان دادم هایم به بازی گرفتم و سری به نشانه ی ل*بم را میان دندان گوشه

 .زدم وپا می وقت پیش افتاده بود و من هنوز در منجالبش دستاتفاق که خیلی 

 :هایش خیره شدم و پاسخ دادم سختی به چشم نفس گرفتم، به

 .جا باشم چرا دلخور باشم؟ خودم دوست نداشتم اون -

ام بود.  ها و احساس احمقانه قدمی دیگر برداشت و بازهم حالت تهوع به سراغم آمد؛ تهوعی که ناشی از حماقت

 .روی هم فشردم تا مبادا پِی به حال خرابم ببرد هایم را به ل*ب

 خاطر مادرته؟ پس چیه؟ به -

هایم به سوزش افتادند و سرم  آخ! مادرم! گفت و د*اغ دلم را تازه کرد و خنجرش دوباره قلبم را هدف گرفت. چشم

 .یش راها هایش و حمایت به نبض درآمد. دلم هوای مادرم را کرد! هوای همیشه بودن

 .ونیمه گذشته عزیزم! دیگه بسه سال یک -

 :صدای فردی که امروز از پشت تلفن شنیدم، بیشتر در سرم اکو شد

 !اونا کشتنش -

کار تنش را در  سرعت خودش را جلو کشید و گرمای خیانت هایم به ر*ق*ص درآمدند که به تنم لرزید و دندان

ای حرکت در آن  کرد و من همانند یک مجسمه، بدون ذره ام حلقه دور شانه وجودم حل کرد. دستاش را به

 .آ*غ*و*ش منفور موندم
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 !آروم باش، من کنارتم -

 !هایت ها و نامردی ی دروغ هایت، همه هایت، بودن هایت، خنده که ای کاش نبودی! د*ر*د من، تو بودی و حمایت

پایین فرستادم و ل*ب زیرینم را به دندان  سختی از میان انبوه دردهایم به بغضی که قصد باال آمدن داشت را به

 .اش را نخورم های فریبنده ها و زمزمه هایم را بستم؛ بستم تا دوباره فریب عاشقانه کشیدم و چشم

 !ی من ماهِ زیبای من! ملکه -

کرد. من از این ماه  ی خودم بیزار می کشید و من را از ب*دن و همه روی ک*م*رم می گفت و دستانش را به می

 !کار و ماه یک شیطان بیزار بودم؛ چون ماهِ کیان بودم؛ ماهِ یک فریب

هایم را  سرعت چشم ام را در پیش گرفت، به هایش، شریان اصلی نفس داغش که پو*ست گر*دنم را سوزاند و ل*ب

ا لرزیدند، خودم را جمع کردم و نامش ر هایی که در کنارم مشت شده بودند و می از هم باز کردم و با دست

 .وار به زبان آوردم اعتراض

 !کیان -

 .صدایش در گوشم پیچید و بازهم مادرم به یادم آمد

 !جانم -

سرعت عقب کشیدم  هایم بیشتر شد. با یادآوری اشتباه بزرگ مادرم و خودم، به بار دیگر تکرار کرد و سوزش چشم

 :باره با عصبانیت غریدم و به یک

 !برو کنار -

ریزانم خیره شد. از شدت انزجار و عصبانیت   شل شد و ناباور و عصبی به صورت عرق هایش به یک آن حصار دست

دستش کشید و کُت  های یک زنان دستی به ریش کردند. نفس ذوق می های تنم ذوق لرزید و تمام رگ تنم می

 .ی سالن انداخت چرمش را از تن خارج کرد و به ضرب روی مبل گوشه

 معلوم هست چه مرگته؟ -
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 .هایم نشاندم روی زمین افتاده بود، گرفتم و پوزخندی روی ل*ب اش که نیمی از آن به را از کت نگاهم

 !ای ی عاشقانه این همان کیان واقعی بود؛ بدون هیچ مهربانی و زمزمه

ی ساتن ربدوشامبر را میان مشتش کشید و به سمت خودش هدایت کرد  سمتم آورد و یقه سرعت به دستش را به

 .لوتر قرار گرفتکه صورتم ج

 بار دیگه چی شنیدی؟ ذاری نزدیکت بشم؟ این این لوس بازیا رو جمعش کن! باز چه مرگت شده که نمی -

های داغش فاصله داشت.  متر با نفس ام دقیقاً چند سانتی ی باالیم به سمتش خم شده بود و صورت عصبی تنه نیم

اش به خوبی  های به خ*ون نشسته ، قابل رویت بود، چشمدر تاریکی سالن که تنها با روشنایی آشپزخانه و حیاط

 !ترسیدم، نباید زد؛ اما من نباید از این مرد می شد و برق می دیده می

 :شان افتادم و در صورتش توپیدم های بلندم به جنگ اش گذاشتم و با ناخن انگشتانم را روی دست مشت شده

 !دست از سرم بردار -

اش را به پیشانی چسبانده بود، فریاد  صورتی عرق کرده که موهای بلند و ل*خت تر کرد و با مشتش را م*حکم

 :کشید

 دارم! یادت رفته من کیم؟ ها؟ برنمی -

داشت و  ی اندک نگه آن صورتم را مقابل صورتش با فاصله مشتش را تکان داد که تنم جلو و عقب شد و به یک

 .بیشتر داد زد

 .ادت بمونهمونی! این رو ی تو مال منی و می -

جهت مخالف برگرداندم تا صدای بلندش همانند میخی در سرم  روی هم فشردم و سرم را به چشمانم را م*حکم به

هایم را بیشتر در گوشت دستش فرو کردم و در همان  هایم را نخراشد. دندان ساییدم و ناخن فرو نرود و گوش

 .حالت غریدم

 !من کاال نیستم -
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 :اش در گوشم پیچید ی گوشم را سوزاند و صدای ترسناک و هشداردهنده ههایش، الل هرم د*اغ نفس

 !ی منی! مال منی کاال نه، تو ملکه -

های داغم  ی گونه هایی درشت که باالخره نَم پس دادند و اشک را روانه تنم لرزید و به سمتش برگشتم و با چشم

هایی که مرا خام کردند  های مادرم انداخت. حرف حرفبرد مرا به یاد  اش شدم. آن مالکیتی که نام می کردند، خیره

رو کرد.  های آن مرد پشت خط، بار دیگر مرا با واقعیت گذشته روبه و درون منجالب کیان انداختند و گفته

ی مادر بودم برای پیشرفت در کارش؛ اما راضی کردن من و حرف زیر گوشم خواندن از  دانستم که برگه برنده می

 .اش برسد شان نقشه بود تا من با این مرد ازدواج کنم و مادر به خواسته یی کیان، همهجذابیت و دارا

ی مرا به  ی خودش قرار داده بود و آینده خدای من! خدای من! اون زن مادرم بود! مادر، مادری که من را بازیچه

هم  ی دلِ احمق من . این خواستههای خودش به آتش کشیده بود؛ اما... اما او که مرا مجبور نکرده بود پای خواسته

 .ها قبول کردم بود. او پیشنهاد داد و من همانند احمق

جان و تلوتلوخوران به عقب پرت  اش نشاند و دستش را جدا کرد که بی های ک*بود شده پوزخندی به روی ل*ب

هایی که دو دو  می پنجره گرفتم و با چش شدم و ک*م*رم دیوار سرد را ل*مس کرد. دستای لرزانم را به لبه

های پهن، هیکل درشت و آن صورت  لرزیدند به مرد قدبلند مقابلم چشم دوختم. شانه هایی که می زدند و ل*ب می

آلود، جای هیچ حرفی را نگذاشته بود. دستانش را درون جیب شلوار جینش فرو برد و  همیشه باجذبه و اخم

 :تای ابرویش را باال انداخت و پرسید تر گرفت و یکپاهایش را به عرض شانه از هم باز کرد. سرش را باال

 نکنه باید یادت بندازم؟ -

روی صورتم  ظاهر تمسخرآمیزی به هایم را پاک کردم و نیشخند به آب دهانم را فرو دادم و با پشت دست اشک

 .نشاندم و بدون هیچ فکری پاسخ دادم

 ...هآره. یادم بنداز که من چه حماقتی کردم! یادم بنداز ک -
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 .زنان ادامه دادم نفس گرفتم و نفس

 !تو واقعا چه آدم منفوری هستی -

اش که نبض زد و  هایش درون جیب مشت شدند. رگ گ*ردن و شقیقه تر شد و دست ی میان ابروهایش کم فاصله

طرافش فک زیرینش تحت فشار قرار گرفت؛ ترس عجیبی به تمام اندامم افتاد. نگاهم را از مرد مقابلم به فضای ا

ام را از دیوار گرفتم  هم ریخته سرگرم کنم و از خشمش محفوظ بمانم. به آرامی تکیه دوختم تا خودم را با سالن به

ی راه،  هایم مشغول کنم که میانه ها و برداشتن لباس سمت سالن قدم برداشتم تا خودم را با مرتب کردن مبل و به

هایش، صورتم  مهمان بازویم کرد. از د*ر*د زیادی و فشار ناخن ای بازویم را به اسارت کشید و د*ر*د را پنجه

سرعت به سمتش برگشتم و دستم را به ضرب به روی مشتش  درهم و پاهایم قفل شد. آیی از د*ر*د گفتم و به

 :زدم و فریاد کشیدم

 !ولم کن روانی -

ادم. با دست دیگرش گلویم را اما رهایم نکرد که هیچ، دستم را به ضرب به سمتش کشید که مقابلش سیخ ایست

ام حبس شد. ضربان قلبم به اوج رسید و خ*ون به صورتم هجوم آورد.  س*فت چسبید که نفس در س*ی*نه

حس شده، به صورت خیس از  هایی درشت و گلویی بی هایش را بیشتر کرد که خرخر کردم و با چشم فشار پنجه

 .عرقش خیره شدم

 :زنان جلو کشید و فریاد زد نفس

 !انگاری باورت شده که برای خودت کسی هستی -

 .دستانم را به دور مشتش حلقه و برای راحت نفس کشیدن تالش کردم

 تونی با این کارات من رو از خودت دور کنی؟ فکر کردی می -

 .اش را مقابل صورتم تکان داد گلویم را رها کرد و با تهدید کنار کشید و انگشت اشاره

 !رجان! بازی نکنبا من بازی نکن دخت -
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 کنان به صورتش خیره شدم. من چرا با این مرد ازدواج کردم؟ چرا؟ دستی به دور گلویم کشیدم و سرفه

ی خشک دیگری سر دادم و دستی به گلوی ملتهبم کشیدم و به سختی از میان  قدمی به عقب برداشت که سرفه

 :تارهای صوتی دردناک، گفتم

 .چی تمومه همه -

 :داخت و پرسیدابرویی باال ان

 چی تمومه؟ -

 .هایی که از شدت سرفه به اشک نشسته بودند، از اعماق دلم داد زدم سرفه زدم و با چشم

 !خوام ببینمت این ازدواج کوفتی. دیگه نمی -

 .پوزخند عصبی زد

 نکنه دیوونه شدی؟ -

و سوزشی را تا عمق قلبم  ی قاب عکس مادر برخورد کرد دستم را به دیوار گرفتم که ساق دستم با تیزی گوشه

 .کنان، پاسخ دادم خس وجود آورد. با همان صورت درهم و گلویی خس به

 !آره. دیوونه شدم، دیگه خسته شدم -

سمت مبل رفت و کتش را به تن کرد. از داخل جیب کتش، دسته کلید خانه را بیرون  ی عصبی سرداد و به خنده

 .تر کرد و بلندش، گوشم را خراشید و صورتم را پیچیدهروی عسلی انداخت که صدای مهیب  آورد و به

 .زنیم تر شدی، حرف می تو حالت خوب نیست عزیزم. بذار آروم -

 :نگاهش را از دسته کلید گرفت و با پوزخندی عصبی، ادامه داد

 .بینمت می -

ام را  س حبس شدهسرعت در تاریکی اتاق پنهان شد و صدای برخورد شدید درِ حیاط با چهارچوب، نف گفت و به

ام در کنارم رها شد. نگاه  روی زمین افتادم که دست خراشیده حس رها کرد. به موازات دیوار به آزاد و تنم را بی
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بار آتشفشانی در گلویم فوران کرد  هایم جوشید و به یک ی اشک خیسم به خراش سطحی روی ساعدم افتاد. چشمه

 .انگیز سالن، همزمان شد ت وهمو صدای بلندش، با فریاد از دردم میان سکو

 مامان! تو چیکار کردی؟ -

 .نگاهم را به سمت قاب عکسش کشاندم که با لبخندی زیبا به صورتم خیره شده بود

 چیکار کردی مامان؟ -

ی نمایش دادم. جیغ کشیدم  هایم اسیر شد. هق زدم و به بغضم اجازه بغضی از اعماق گلویم باال آمد و پشت دندان

های خودم گالیه کردم. حماقتی که منجر به پذیرفتن مرد اشتباهی شد و مرگ مادرم. مادر دروغگویم  قتو از حما

 .کرد ام به او کم نمی چیزی از عالقه که هیچ

شد.  باز خیره شدم. دیگر نباید این مرد از این در رد می سمت خروجی سالن برگرداندم و به درِ نیمه نگاهم را به

جمله اعتماد من نسبت به خودش را و... رو  چیز را خ*را*ب کرده بود؛ مِن وقت بود که همه وقت! کیان خیلی هیچ

شدن دستش مقابل من. کیان پسر بزرگ بزرگمهر فرهمند بود. او پسر مرد خطرناکی بود که مادر من را کشته 

 !بود؛ مادرم را. مادرم را زنده زنده آتیش زده بودند. خدای من

 .ن ندارهامکان نداره، امکا -

 .ی ران پایم کردم و ناباور سرم را به اطراف چرخاندم داد زدم و مشتم را حواله

 !کرد امکان نداره! دروغه! کیان این کار رو نمی -

ها و نگاهش، پوزخند  ی لطیف شلوارم را از میان چاک ربدوشامبر میان مشتم کشیدم و با یادآوری حرف پارچه

ماقت خودم خندیدم. صدای مادر از آن سوی ذهنم بلند شد که شب قبل از روی صورتم نشست و به ح عصبی به

 .خواند خواستگاری در گوشم می

ی هر  تونم کمکت کنم؟ این ازدواج پشتوانه این ازدواج برای هردومون خوبه عزیزم! من تا کی بدون پشتوانه می -

 .سختی بکشیمدفعه قرار نیست  دومونه تا بدون پدرت بتونیم ادامه بدیم؛ اما این
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 :با دست آزادام چنگی به موهایم کشیدم و بایادآوری بازیچه شدنم، فریاد کشیدم

 !لعنت به هردوتون! لعنت -

کردم این اصرار کیان بوده برای این شراکت و ازدواج و حاال... حاال مادرم... آخ مادر! چی به سر  همیشه فکر می

 کردی با خودت؟ کجایی مادر؟ کجایی؟ مان آوردی؟ چی به سر خودت آوردی؟ چکار زندگی

رنگش خیره شدم و از مهربانی که در صورتش رخنه کردم بود مات و  های خوش نگاهم را بلند کردم و در چشم

 .مبهوت ماندم

 ...چیکار کردی با خودت؟ یعنی -

 :زبانم نچرخید تا بگویم؛ اما باز هم صدای مَرد در سرم پیچید

 !کشتنش -

اش که مطمئن شدم؛  را مرتب و ک*م*ر راست کردم. اتاق را از نظر گذراندم و از تمیزی روتختی پاییزی رنگ

ی قدیمی  روی ک*م*رم کشیدم. اتاق سه در چهاری که دومین اتاق این خانه نفس عمیقی کشیدم و دستی به

ای  و آینهآجری بود. یک تخت ساده با روتختی پاییزی، میز و صندلی چوبی، چندین مجسمه و یک کمد لباسی 

که درون دیوار جا گرفته بود، تنها وسایل اتاق بودن که همه به رنگ سفید بودند و روشنایی اتاق را دوچندان 

ی اتاق از چندین عکس تشکیل شده بود که همه و همه از من و مامان بودند. از یک  کردند. دیوارهای ساده می

 .ی دونفره با لبخندهایی بزرگ و واقعی خانواده

ها را در خود جا داده بود، بیرون زدم و  ام کشیدم و از اتاق بیرون زدم. از راهرویی که اتاق به صورت خسته دستی

سمت یخچال رفتم و از درون ظرف  ساز را پر کردم و به برق زدم. به ی اپن قدم برداشتم. چای سمت آشپزخانه به

یی رساندم و تلویزیون را روشن کردم. خسته از میوه، سیب سرخی برداشتم و به نیش کشیدم. خودم را به پذیرا

ی  جویدم، به صفحه روی مبل دراز کشیدم و همانطوری که سیب را حریصانه می ام، به های کسل کننده روزمرگی
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های  شد و با برنامه همه خبر افتضاح و منفور شروع می هم از صبح جمعه که با این تلویزیون چشم دوختم. این

های سیب را هم جویدم و چوب باقی مونده را درون جاسیگاری کریستالی  کرد. هسته یدا میکننده ادامه پ کسل

سمت میز خم شدم تا کنترل را بردارم که صدای  روی مبل نشستم و به روی میز انداختم. پوفی کشیدم و عصبی به

سمت آیفون برگشتم  به هایم همانا. به آرامی آیفون بلند شد. بلند شدن صدای آیفون همانا و خشک شدن انگشت

 .که صفحه نمایش روشن شد و ابروهای من باالتر پریدند

 دادند. پس چه کسی بود؟ جا بیاید. مگر کسانی که قبل از آمدن، اطالع می کسی با من کاری نداشت که به این

م و گوشی را به ی آیفون، به آرامی بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم. مقابلش ایستاد با به صدا درآمدن دوباره

 .گوشم چسباندم. از مانیتور آیفون، تنها، نمای داخل کوچه پیدا بود و دیگر هیچ

 بفرمایید؟ -

 .نهایت آشنایی آمد صدای صاف کردن گلو و چندی بعد صدای بی

 سالم، خانم نامدار؟ -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 شما؟ چرا قایم شدین آقا؟ -

ابل دوربین ایستاد که قلبم از حرکت ایستاد و چشم درشت کردم و ناباور قدمی به ی دیگری سرداد و مق سرفه

 .عقب تلوتلو خوردم. گوشی از دستم افتاد و صدای برخوردش به دیوار، در سرم پیچید

 ...جا چکار داشت؟ اون، اون جا، این این

بم گذاشتم و به مَردی که مدام هدف لرزیدند و دهانم خشک و گس شد. دستم را روی قل ام بی های خشکیده ل*ب

که  سختی نفس عمیقی کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم و همین کرد خیره شدم. به پشت آیفون صحبت می

های لرزانم گوشی را برداشتم و به گوشم چسباندم.  زنان خم شدم و با دست لحظه بلند شد، نفس کوبشش در یک

 .محکمش گوش سپردم آب دهانم را به سختی فرو دادم و به صدای
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 !شنوی؟ مهتاج صدامو می -

ام دکمه را ل*مس کردم که صدای باز شدن در آمد و صورت مَرد  نفس عمیقی کشیدم و با انگشت الک زده

سمت  سرعت به ام کشیدم. نفس گرفتم و به صورت د*اغ کرده  سمت در برگشت. گوشی را گذاشتم و دستی به به

 .زد هان کنم. به یخچال تکیه دادم و دستم را روی قلبم گذاشتم که تندتند میآشپزخانه دویدم تا خودم را پن

ام خودش را پنهان کرد تا مبادا من ببینمش و  همه سال آمده بود که چی؟ روز خواستگاری و نامزدی بعد از این

هایش  ها و پیغام عکس همه سال آمده بود که چه شود؟ چرا باز هم مرا با دلم هوای بودنش را بکند. حاال بعد از این

 کرد؟ سرگرم نمی

 !یااهلل -

خواست؛ دعوا  هایم فرمان دادند. دلم داد و فریاد می با شنیدن صدای م*حکم و بلندش، قلبم فرو ریخت و عصب

 !گفت؟ بود و یااهلل می  دانست که غریبه خواست و لجبازی! خودش هم می می

سختی صدایم را بلند کردم و از  درست کردن چای شدم. بهسمتش برگشتم و مشغول  صدای کتری بلند شد که به

 :جا خطابش قرار دادم همان

 .خوش... اومدین -

طور رسمی و خشک. از آشپزخانه بیرون زدم. مقابل ورودی ایستاده بود و با نگاهش اطراف را از نظر  همان

عرض شانه باز کرد و دستانش را  سمتم برگشت. پاهایش را به گذراند. در را پشت سرش بست و باکنجکاوی به می

چنان کور بود  ی ابروهایش آن ها، مقتدر و سخت. گره ی نظامی پشت ک*م*ر درهم قالب کرد؛ درست همانند همه

اش عجیب به آن موهای جوگندمی  رنگ و صورت برنزه شد. چشمان خوش که با هیچ دندان و دستی هم باز نمی

 .در خوشتیپی و جذابیت مثالی ندارند« ارهانامد»آمد! مامان گفته بود که  ل*خت می

 :مقابلش ایستادم و چشمان مملو از نفرتم را سراسر صورت و اندامش گرداندم و با پوزخندی عصبی پرسیدم

 راه گم کردین؟ -
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 .ی ل*بش جا خوش کرد لبخند کمرنگی گوشه

 .سالم -

شانه باز کردم. از هول و والی زیاد، همانند  ی عصبی سر دادم و همانند خودش، پاهایم را به عرض ناخودآگاه خنده

سال چگونه   همه دانستم باید بعد از آن وپایم را گم کرده بودم. نمی کردم و دست اسفند روی آتش جلز و ولز می

ای اندک، هنوز هم مرا به خواب بودن این  کردم که در شأن خودم و او باشد. حضورش در فاصله برخورد می

آمد. رویاهای او  گذاشت و به سراغ من می ت. امکان نداشت که او رویاهایش را پشت سر میداش داستان، وا می

 تر از حضور من بود. خدای من! کسی نبود که مرا از این کابوس بیدار کند؟ قوی

 :روی س*ی*نه قالب کردم و باتعجب پرسیدم دستانم را به

 سال میگی سالم؟ 62بعد از  -

 :که تغییر موضع بدهد، جدی و عبوس پرسید آن ابرویی باال انداخت و بدون

 مادرت ادب و احترام یادت نداده؟ -

 :روی بازوی عر*یا*نم کشیدم و غریدم موهای بازم را پشت گوشم فرستادم و عصبی دستی به

کرد و وقتی برای ادب کردن من  رسیدی، مادر من داشت کار می موقعی که شما داشتی به تفریحاتت می -

 .نداشت

رنگش را ریز کرد. کالفه دستی به پیشانی  ی سبیلش را به دندان گرفت و چشمان خوش حرص زیادی، گوشهاز 

 .ام کشیدم و نگاهم را به جهت مخالف و به عکس مامان دوختم عرق کرده

کردم؛  داری را فراموش می هم نباید رسم مهمان داشت! من وقت حتی دشمنش را سرپا نگه نمی اگر مامان بود، هیچ

 .گاه حق پدر بودنش را اَدا نکرده بود حتی برای او که هیچ

دایره چیده شده بودند و پذیرایی کوچک را جلوه  سمت مبلمان شیری رنگ سوق دادم که به صورت نیم نگاهم را به

 :که به صورتش نگاهی بیندازم تعارف کردم سمت مبل تک، دراز کردم و بدون آن بخشیده بودند. دستم را به
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 !ایید بشینیدبفرم -

ی مبل  روی دسته روی همان، جا گرفت. دستانش را به سمت مبل حرکت کرد و درست به نفس عمیقی کشید و به

قرار داد و نگاه کنجکاوش را به دور سالن گرداند. به عکس مامان که رسید، کمی مکث کرد و نگاه سردش را از 

سمت آشپزخانه رفتم. دو لیوان چای ریختم و به پذیرایی  های زیرلب سر داد. رو برگرداندم و ب عکس گرفت و زمزمه

روی زانوهایم قرار دادم و  برگشتم. سینی را روی عسلی قرار دادم و روی مبل مقابلش نشستم. دستانم را به

های شلوارم را به بازی گرفتم. گلویی صاف کرد که سر بلند کردم و با درهم تنیدن انگشتانم، سعی در آرامش  ریشه

ام گرفت و به صورتم  ابم کردم. آرامشی که این روزها اصال از آنِ من نبود. نگاهش را از زانوهای شلوار زخمیاعص

 .دوخت

 سخته؟ -

 .ی نفهمیدن، سری کج کردم که سوالش را تصحیح کرد ابرویی باال انداختم و به نشانه

 زندگی بدون مادرت سخته؟ -

 .مام را به پشتی مبل سپردم و نفس گرفت تکیه

آورد.  پرسید! من دختر احساساتی نبودم؛ اما دختر بودم و هیچ دختری بدون مادرش دوام نمی سوال عجیبی می

ها را  ی دلخوری شد، بازهم مادر بود و با مهربانی کردنش همه خرد کن و لجباز می  که گاهی اعصاب مامان با این

 .کرد برطرف می

نگینی به گلویم هجوم آورد که با بلعیدن آب دهانم، به پایین اش، بغض س های مادرانه با یادآوری دلجویی

 :لرزید، پاسخ دادم فرستادمش. نفس گرفتم و با صدایی که می

 ...وقت حضوری نداشتم. برای همین خیلی، شما رو هیچ -

 :پوزخندی زدم و نگاهم را میان اجزای صورتش گرداندم و ادامه دادم

 ...اما مادرم همیشه جای خالی شما رو پر کرده بود و برای همین هیچ حسی بهتون ندارم؛ -
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 !مهتاج -

اسمم را با ناله و دلخوری به زبان آورد که ناخودآگاه زبان به کام گرفتم. قلبم هنوز هم هیجان داشت و دلم پر 

و اش را دریافت کرده بودم  کشید برای پدری که تنها عکسش را دیده، صدایش را شنیده و کادوهای مسخره می

داد. این مرد بویی  ی به زبان آوردن لقبش را هم نمی ام اجازه گاه طعم آغوشش را نچشیدم؛ اما غرور و لجبازی هیچ

ای. شاید این روزها به  ی دو ساله رها کرده بود؛ بدون هیچ دلیل قانع کننده از پدر بودن نبرده بود! او زنش را با بچه

 شد که با طالق عاطفی، فرزندش را هم به حضور نپذیرد؟ ی دیده میگفتند؛ اما مگر در جای آن طالق عاطفی می

 :ی مبل را ل*مس کرد و پرسید با سر انگشتانش، دسته

 مادرت در مورد خودمون هیچی بهت نگفته؟ -

 در چه مورد؟ -

 .کمی به جلو خم شد و پاسخ داد

 .جور چیزها مون و شرایط و... این دلیل ازدواج -

 .پوزخند عصبی زدم

ن یه پدر داشتم که وقتی دو سالم شد، من و مادرم رو رها کرد و رفت به دنبال رویای پلیس شدنش. م -

دار مادرم، مانع بزرگی برای رویای اون پدر بود. پس بین این دوتا، کارش رو انتخاب کرد و...  ی سابقه خانواده

 .ی سرشناسش رو همچنین همسر اولش و خانواده

سایید و با مشت کردن دستانش، سعی در کنترل آن  اش کرده بود که دندان می انیدارم، عصب گویا کالم نیش

عصبانیت داشت. از دست چه کسی عصبانی بود؟ منی که واقعیت را به زبان آوردم یا خودش؟ خودش که زن و 

بم شد و اش حضور نداشت که نبودنش خاری در قل پشت و پناه رها کرد و حتی در مراسم خواستگاری ای را بی بچه

ام نبود و تنها امضایی که مامان گرفته  های افروز، مادر کیان، خودش که برای مراسم نامزدی دلیل نیش و کنایه
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 .ی محرمیت بود، تاییدی شد برای خواندن ص*ی*غه

 .ها رو بس کن دیگه تو از هیچی خبر نداری دخترجان. این نیش زدن -

ه تنم را لرزاند و عرق را مهمان ستون فقراتم کرد. ابروهای گره چنان م*حکم بود ک صدایش بلند نبود؛ اما آن

 .خورده و پُر پشتش به ابهتش افزود و مرا مجبور به سکوت کرد

 .اش کشید ای را از جیب کتش بیرون آورد و به روی پیشانی عرق کرده کالفه هوفی کشید و دستمال پارچه

فق به این نتیجه رسیدیم که کنار هم نباشیم. اون فقط یه گذشته که هرچی بوده، گذشته! من و مادرت با توا -

 .اش زدم خواست. منم اون اسم رو توی شناسنامه اسم برای آزادیش توی جامعه می

 :نتوانستم طاقت بیاورم و چنگی میان موهایم کشیدم و تقریبا فریاد زدم

 ؟پس چرا کاری کردین که اون از شما حامله بشه؟ چرا منو قربانی کردین -

 :روی هم فشرد و زمزمه کرد چشمانش را مدتی به

 .اشتباه بود، یه اشتباه -

ها، با عشق نگاهم کند و بگوید  ها و کتاب کردم همانند تمام سریال غمی عجیب میان قلبم به جوش افتاد. خیال می

اش دزدیدم و  جدی ترین آرزویش بوده؛ اما... اما من اشتباهی بیش نبودم. نگاهم را از صورت که بودن من بزرگ

ی پیش پایین فرستاده شده بود، با قوای بیشتری  روی هم فشردم. آن بغضی که چندلحظه های لرزانم را به ل*ب

های عمیقی که از  هایش را در گلویم فرو کرد. از سوزشش چشمانم سوختند و تنم یخ شد؛ اما با نفس باال آمد و تیغ

کردم، در نبرد احساسات پیروز شدم و مانع ریختن هرگونه  و فکم وارد میها  کشیدم و فشاری که به دندان بینی می

 .اشک و به زمین افتادن غرورم شدم

 !اشتباه بود، اشتباه. آری من اشتباه پدرم بودم؛ اما از خودم راضی بودم. مهم همین بود

 .اومدم که ازت بخوام همراهم بیایی -

 :چشمانم را به سرعت باال کشیدم و پرسیدم
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 کجا؟ -

 .ی نامدار ی اصلیت. پیش من و خانواده خونه -

خواست که  همه سال از من می ها فقط یک فامیل برای من مانده بود و حاال بعد از این ی نامدار! از آن خانواده

توانستم حضور او را در کنارم تحمل کنم. حضور مردی که  همراهش بروم؟ هرگز! من مستقل بار آمده بودم و نمی

 .تر بود ه هم غریبهاز غریب

 .ی تمسخر باال رفت ی ل*بم به نشانه گوشه

 !ممنون. لطف دارین، نه -

 .م*حکم گفتم که ابروهایش بازهم درهم پیچیدند

 چرا؟ -

 :ای باال انداختم و پاسخ دادم شانه

 .کنه که حضورتون اذیتم می شما بذارید پای این -

 .ناباور خودش را جلو کشید و تقریبا فریاد کشید

 این همه گستاخی رو از کی یاد گرفتی؟ -

 .خونسرد و لبخندزنان پاسخ دادم

 .روزگار -

 :ی مبل کوبید و غرید به یک آن رنگ صورتش قرمز شد و مشتش را به روی دسته

 .با من لجبازی نکن دخترجان! تو همراه من میایی -

 .تم و این فریادها برایم عادی بودنترسیدم؛ اصال نترسیدم. من با مردی همچون کیان و پدرش برخورد داش

 نکنه این یه دستوره سرهنگ؟ -

 .ام به رعشه افتاد هایش عصبی تکان خوردند و تنش از کالم تمسخرآمیز و عصبی ل*ب
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 گیری؟ همه جبهه می چرا این -

 .دندان ساییدم و با نهایت صداقت پاسخ دادم

 .سرعت با شرایط کنار بیام ها راحت باشم و به که عادت ندارم با غریبه برای این -

من داد که سکوت کرد و دوباره دستمال را به روی پیشانی سرخش کشید. موهایم  از تکاپو افتاد. انگاری حق را به

ام پوشیدم. دستم را به سمت لیوان سفالی  روی تاپ ورزشی را پشت گوشم فرستادم و سوییشرت روی مبل را به

 .عارف زدمای دراز کردم و همان حین ت فیروزه

 !بفرمایید -

همراه کشمش  مزه کردم. تشکری زیرلب کرد و لیوان خودش را برداشت و به لیوان خودم را برداشتم و مقداری مزه

هیچ  سمتش برگرداندم که بی مشغول خوردن شد. چای را تلخ خوردم و لیوان را درون سینی قرار دادم. نگاهم را به

 .کرد ه میحرفی مشغول بود و به تلویزیون نگا

دانست. همیشه  کرد و او را محترم می دانست. همیشه از ارسالن نامدار تعریف می وقت او را مقصر نمی مامان هیچ

ی  دانست؛ اما از نظر من مردی که زن و بچه ی خوبش می ی خفت و خاری ارسالن نامدار و خانواده خود را مایه

همه تعریف و تمجید را نداشت. برای همین بود که گاهی سرِ  کرد، جای آن صفتان رها می صغیرش را به امان گرگ

کردیم؛ دعوایی که من مخالف ارسالن نامدار بودم و مامان همچون حامی پشتش ایستاده  همین موضوع دعوا می

شکن قهاری  شکست. آن بُت، ابراهیم بُت هم نمی بود. مامان از او بتی ساخته بود که با هرچه دعوا و جنجال من

 .واست که من نبودمخ می

 .مادرت، خودش خواست جدا زندگی کنیم -

 .کرد چرا؟ مامان که همیشه از شما تعریف می -

 .هم به عکس مامان دوخت لیوانش را روی میز قرار داد و نگاه سنگینش را باز

 .خاطر همسر اولم عذاب وجدان داشت، به -
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 دونست شما زن داری؟ مگه نمی -

زیر انداخت. دستمال را درون جیب کتش قرار داد و سر بلند کرد. نگاهش رنگی  نفس عمیقی کشید و سر به

 .عجیب به خود گرفته بود. رنگی همچون غم و د*ر*د

 ...خاطر تو مجبور شدیم ادامه بدیم. تو تازه به دنیا اومده بودی و برای همین، برای همین به -

ی کالمش را  گذاشت ادامه اخودآگاه به آن مرد احترام میشد و ن میان کالمش پریدم و باصدایی که دیگر بلند نمی

 .به زبان آوردم

 برای همین وقتی من از آب و گِل در اومدم، درخواست جدایی داد و شماهم مجبور به این کار شدین؟ -

 .روی ران پایش زد و از جا برخاست با دستانش چند ضربه به

 !ها گذشته دخترم. مهم االنه گذشته -

 .پدری را جار زدم ستادم و د*ر*د بیمقابلش ای

داری کردم، تنهایی بزرگ شدم، تنها  نگذشته آقای نامدار! من تنهایی مادرم رو خاک کردم، تنهایی مهمون -

 دونین چرا؟ بودم توی مراسم خواستگاری، تنها بودم توی مراسم نامزدیم، تنهای تنها! هنوزم تنهام. می

های عریض و پهنش نهیب زد که حتماً  م. نگاهی به قامت رشیدش کردم و شانهعسلی را دور زدم و مقابلش ایستاد

 .برایش اسپند دود کنم

چون، چون پدرم ما رو ترک کرده بود، حاال به هر دلیلی. چون مادرم برای یه لقمه نون مدام سر کار بود. چون  -

 .تونه کنار من بمونه ساعت نمی ر از یکزور و ترس باید مالقات کنم. خواهرم از ترس مادرش، بیشت خواهرم رو به

 .ام نشاند و در چشمان مبهوتم خیره شد در یک عمل ناگهانی و غیرمنتظره، دستش را به روی گونه

 !چشمات خیلی قشنگن -

تر  ام کشیده شد، گرمای عجیبی به تنم نشست و محبتی عجیب ی ب*ر*جسته روی گونه هایش که به داغی انگشت
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 .چشمانش به وجودم نفوذ کرد که طاقتم را طاق کرد و باالجبار نگاه دزدیدم و ناشناخته از سوی

 .عین مادرت -

ام کشید و با  اش را به روی استخوان گونه هایم شکوفه زد. انگشت سبابه لبخند کمرنگی ناخودآگاه کنج ل*ب

 .صدایی م*حکم دستور داد

 !با من بیا -

سرعت پایین انداخت و بازهم  صورتش برگرداندم که دستش را به سمت کامالً دستورانه و م*حکم. نگاهم را به

 .ام کرد. اخم کرد و دستانش را پشت ک*م*ر درهم قالب کرد صورت جدی را معطوف چشمان دریده آن

 .همین امروز -

 :سری به طرفین تکان دادم و همانند خودش ایستادم و با خنده پرسیدم

 عادت کردین؟ -

 :ی باال انداخت که پوزخندی زدم و واضح گفتمی پرسش، ابروی به نشانه

 عادت کردین به دستور دادن؟ من به سن قانونی رسیدم آقای نامدار! باید یادآوری کنم؟ -

 :کالفه دستی میان موهایش کشید و باصدایی نسبتاً غرید

 !اما هنوزم من پدرتم. این رو بفهم -

 ده بود؟همه سال یادش آم قدمی به عقب برداشتم. بعد از این

 ای هم دارین؟ همه سال؟ حاال که روی پاهای خودم ایستادم، فهمیدین یه دختر دیگه بعد از این -

 !مهتاج -

 .م*حکم گفت و قاطعانه؛ یعنی جای هیچ حرفی نیست دختر! کالم آخر، کالم من است

 :کالفه گ*ردن کشیدم و پرسیدم

 ...جا اصالً برای چی باید بیام؟ من این -
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 !طرناکهجا خ این -

 .هایم را قاب گرفت پوزخند عصبی، ل*ب

 !ی منه و خیلی هم امنه جا خونه این -

روی هم، مدتی را در سکوت  هایش به روی هم فشرد و با فشردن دندان هم ریخته، به چشمانش را عصبی و به

 .مان بازهم به هیچ رساند ی میان که چشم باز کرد و فاصله گذراند. تا این

 !کوکه. اون، خودکشی نکردهمرگ مادرت مش -

های لرزانم را م*حکم نگه داشتند و سرش را  ی منحوس و ترسی که به جانم افتاد. دستانش، شانه بازهم آن کلمه

 :های هالیوودی، زمزمه کرد پیش کشید و با صدایی همچون صداهای ترسناک درون فیلم

 .مسلماً کشته شده و جون تو هم در خطره -

روز مَرد، کیان، پدرش و حاال ارسالن نامدار، همه و همه در مقابل چشمانم به  مم افتاد. صدای آنلرز عجیبی به اندا

 .شان به زبان آوردند ی فضایی را با صدای ترسناک صف شدند و آن کلمه

کردم؟ چرا؟ خب، معلوم بود چرا. برای  مامان را کشته بودند و من هنوز اندرخم یک کوچه بودم. چرا کاری نمی

کسی را نداشتم که از او مشاوره بخواهم. کیان و پدرش که عامل آن اتفاق بودند و آن مَرد هم... آن مَرد  که هیچ این

جا گریختم؟ چرا به حرف مامان گوش دادم؟ چرا فرار کردم؟  روز از آن شناختم. خدای من! چرا آن را هم که نمی

درازی که جانم را مدیون او بودم. ای کاش آن  ا. بابالنگی آشن من کمک کرد؟ چرا؟ غریبه، غریبه چرا آن غریبه به

 !آمد! ای کاش غریبه به مَددم می

 .تونم تو رو از دست بدم با من بیا مهتاج! من نمی -

گرفت. ناخودآگاه چانه لرزاندم و از  سرم از حجم فکر و دعوا و جدل با خودم به پایین افتاده بود و نبض می

اش را به امانت گرفتم. سرم را به روی  ه سراغم آمده بود، برای دقایقی آ*غ*و*ش پدرانهپناهی و درماندگی که ب بی

ام را به پهلوهایش رساندم و او را به اسارت کشیدم.  های یخ کرده ی پهن و گرمش قرار دادم و دست س*ی*نه
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م و م*حکم که هایم شدم. زمانی برای گریه نداشتم؛ اما آن آ*غ*و*ش گر ل*ب گزیدم و مانع ریختن اشک

آن، آن کوهی که سعی در  هم ریخت و به یک هایم را به ها و هورمون ها از داشتنش محروم بودم، تمام عصب سال

ساختنش داشتم، با تیشه و تبرِ آغوشش از هم گسیخت و باصدای مهیبی که از گلویم خارج شد، نابود شد. 

ام را به راحتی شکستم و  ی چندین ماهه م و بغض خفتهاش را میان انگشتانم کشید ی لطیف پیراهن مردانه پارچه

سپاری آن  ی خاک ریختم و صح*نه صدا اشک می ام بی به زیر گریه زدم. آرام بودم؛ همانند تمام کودکی و نوجوانی

اش فشردم که  هم و سرم را به س*ی*نه قدر به هایم را آن کردم. ل*ب سوخته را در ذهنم تجسم می جسم نیمه

ها و صورتم ذوق ذوق کردند و گلویم به سوزش افتاد از حجم دردی که مانع بیرون ریختنش بودم.  عضالت ل*ب

بخش بود  چنان برایم ل*ذت روی موهایم نشست، آن ای که به هایم حلقه شدند و ب*وسه دستانش که به دور شانه

ن ل*ذت عادت کنم و دل بدهد و سرعت خود را عقب کشیدم تا مبادا به آ ام به سختی و به که برخالف میل باطنی

هایم به پایین افتادند، تنم لرز گرفت از گرمایی که  شکسته تحویل بگیرم. دستانش که از روی شانه  بازهم دل

ام بازهم صورتش  تر رفتم. از حرکت ناگهانی تر شدم و عقب ناگهانی از وجودم رخت بست و جدا شد؛ اما مصمم

 .جانی تحویلش دادم به صورتم کشیدم و لبخند نیمه وسخت و دستانش مشت شد. دستی س*فت

 ...من -

ایش دوری  های شیشه کردم از نگاه کردن به چشم ای صاف کردم و درحالی که سعی می ام را با سرفه صدای گرفته

 :کنم، ادامه دادم

 .جا رو رها کنم و همراه شما بیام تونم این ترم. نمی جا راحت این -

 !دخترم -

روی میزی که برای فرار از نگاه او به  ومبهوت ماندم. چشمانم به ن شنیدن آن کلمه لرزید و من ماتقلبم از هیجا

 .هایم د*اغ کردند از شنیدن آن کلمه از زبان یک مرد آن پناه آورده بودم، میخ شدند و گوش

 .رفت و صدای خوش آهنگش سمت راهرو می هایی که به صدای نفس عمیق آمد و چندی بعد قدم
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ذارم توی کارهات خللی  ذارم که مراقبت باشن. نگران نباش! نمی چندروز بهتره فکر کنی. یکی، دو نفر رو می -

 .ایجاد کنن

سمتش برگشتم. پشت به من ایستاده بود و قدمی به بیرون برداشت که  سرعت به صدای باز شدن در که آمد، به

ایم به روی هم مانع بلند شدن صدایم شدم تا مبادا برای ه دلم تاب نیاورد و قصد فریاد داشت؛ اما با فشردن ل*ب

 !ماندن مَردی التماس کند

 !مراقب خودت باش -

شد، بازهم آن  های مشتاقم خیره می نفس گرفت و به آرامی گ*ردنش را به سمتم کج کرد و درحالی که در چشم

 .کلمه را به زبان آورد

 !دخترم -

هم پشت سرش بست. به همان راحتی! رفت و در همان زمان کوتاه تنم و در کسری از زمان بیرون زد و در را 

ی دوباره امتحان کردنش به جانش افتاده، شده بودم  بار مواد مصرف کرده و وسوسه همانند معتادی که برای اولین

پدرم  تری برای دیدن هایش به جانم افتاده بود. توقع اضطراب و احساس عمیق ها و دخترم گفتن و تمنای پدرانه

وقوع پیوستن رویاها به  همه سال و به ها خودم را برای همچین روزی آماده کرده بودم؛ اما بعد از آن داشتم. سال

ها در کنار  توانستم همانند پدر واقعی که سال واقعیت، از آن احساسات خبری نبودم. برایم خیلی غریبه بود و نمی

خواست؛ اما  گاه بودنش را می خواست، دلم تیکه محبتش را میدخترش سپری کرده، رفتار کنم. دلم آ*غ*و*ش و 

 .کرد بار هم فرقی نمی من همیشه با دلم سر جنگ داشتم. همیشه دشمنی کردم و این

نگاهم همچنان در مسیر رفتنش مانده بود و صاف و صامت در میان سالن ایستاده بودم که با به صدا درآمدن 

هایم تغییر جهت دادند. پاهایم همچنان به کف زمین چسبیده بودند و ذهنم  چشمای خوردم و  ی آیفون، یکه دوباره

ی صدای آیفون، پی به آن بردم که  کردند؛ اما با بلند شدن دوباره لحظات نسبتاً خوش را رویا تلقی می هنوز هم آن
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ترین  که مامان، بزرگکردم و بازهم گند زده بودم و خودم را از وجود پدری  لحظات پیش را در واقعیت سپری می

ی  ام تیشه به ریشه جا و غرور کذایی های نابه دانست، محروم کردم. بازهم با عصبانیت اش می شانس زندگی

 ...احساسات و عواطف خودم زده بودم. بازهم پشیمانی و

برگشتم. ی آیفون چشم گرفتم و به سمت آشپزخانه  ی خاموش شده ام که بلند شد، باالجبار از صفحه صدای گوشی

که نکند تماس گرفته شده از طرف سروش باشد و برای کار  بار گوشی را روی اُپن گذاشته بودم. به گمان این آخرین

سمت آشپزخانه قدم برداشتم. دستی میان موهایم کشیدم و درحالی که سعی  واجبی تماس گرفته باشد، به

گوشی را برداشتم. زیپ سوییشرتم را باال کشیدم و ام را سروسامان بدهم، دست بردم و  کردم ذهن بهم ریخته می

نگاهم را به صفحه دوختم. با دیدن نام کیان، کالفگی عظیمی به مغزم هجوم آورد و بازهم احساس سردرگمی به 

کردم؟ چرا  کردم؟ باید چطوری رفتار می هم بیشتر شد. باید چکار می جانم افتاد. لرزشش قطع شد و سردرگمی من

روز کذایی بهم ریخت؟ چرا آن دو  چیز بعد از آن کردم؟ اصالً چرا همه ؟ چرا درست و حسابی فکر نمیکردم فرار می

 مرد را در کنار کیان دیدم؟ چرا؟

شان کردم. فلش سبز  ی ذهنم فرستادم و به فرداها موکول ام را به گوشه ی گوشی، افکار بهم ریخته ی دوباره با ویبره

 .وی گوشم قرار دادمر را ل*مس کردم و گوشی را به

 کجایی تو؟ -

 .ام بر باد رفت های دو روزه صدایش را شنیدم بازهم تمام کلنجار رفتن

 .خونه -

 .صدایش گرچه معمولی بود؛ اما م*حکم بود و مقتدر

 کنی؟ پس چرا در رو باز نمی -

 :ناخودآگاه کشیده شدم به سمت آیفون و زمزمه کردم

 .دونستم تویی نمی -
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 !باز کن -

توری گفت و تماس را خاتمه داد و من بازهم ناخودآگاه به سمت آیفون کشیده شدم. گوشی را روی مبل دس

روی موهایم انداختم. حتی از نگاه مشتاقش به موهایم هراس  ی مبل قرار داشت را به انداختم و شالی که روی دسته

توانستم خودم را بیرون بکشم.  ه نمیجور زدم و هیچ داشتم. خیلی وقت بود که در منجالب کیان دست و پا می

 .رفتم کردم، بیشتر فرو می هرچه بیشتر تالش می

شنیدم، شکسته بودند و قدرت تحلیل از  هایی که می هایم زیر بار حرف دکمه را فشردم و به دیوار تکیه دادم. شانه

ز کیان نبود؛ کیان و ذهنم گریخته بود. مخصوصاً وقتی که بانی آن اتفاق شوم و کشته شدن مادرم، کسی ج

 .فرهمند بزرگ

 !سالم عزیزم -

هایش را در آورد و در را بست و با صورتی خندان به  سمت صدا برگشتم. کفش تنم لرزید و مبهوت به سرعت به

 :روحم کرد و پرسید ی صورت بی سمتم برگشت. چشمکی حواله

 ی وحشی من چطوره؟ احوال ملکه -

 .یم را از دیوار فاصله دادم و به آرامی سالم کردمها چشمی در حدقه گرداندم و شانه

 !سالم، خوش اومدی -

 .از صدای ضعیفم، لبخندش از بین رفت و ابروهایش به سرعت درهم تنیده شدند

 چیزی شده؟ -

 :نفس گرفتم و به سمت سالن قدم برداشتم و کوتاه پاسخ دادم

 .نه -

ی خبر دادم. بازهم یک کشتار دیگر و بازهم جنگ اعصاب  ههای شبک روی مبل جای گرفتم و نگاهم را به زیرنویس

 .برای یک قاره



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
34 

 

سمتش برگرداندم. روی مبل مقابلم جای گرفت و نگاهی  های محکمش که در سرم پیچید، سرم را به صدای قدم

 :روی میز انداخت و پرسید موشکافانه به

 مهمون داشتی؟ -

طور خونسرد باشد؟ من، زمانی که از  توانست آن مرد چطور می کرد. این همچنان نگاهم به روی صورتش اتصالی می

کردم.  روز خواب نداشتم و از شدت فشار عصبی، مدام قرص مصرف می شان خبردار شدم، چندین شبانه جنایت

خوددار بودن در مقابل این مرد، برای رسیدن به هدف بزرگی که در سر داشتم، دشوار بود و چه بسا ناممکن؛ اما 

 .کردند هداف بزرگ، ناممکن را ممکن میگاهی ا

 :های منتظرش پاسخ دادم ام را به مبل سپردم و به چشم نفس گرفتم و تکیه

 .بله -

 .ابرویی باال انداخت

 !جا ندارین کی بود؟ شما که کسی رو این -

مبل برخاستم ی قوی. از روی  خواست و اراده کنترل خشم و عصبانیتم در مقابل آن صورتِ خونسرد، صبر ایوب می

 :دادم، پرسیدم ها را درون سینی قرار می و درحالی که لیوان

 خوری؟ چای می -

 .اش بلند شد دست به آشپزخانه رفتم که صدای عصبی قد راست کردم و سینی به

 سوالم جواب نداشت؟ -

خیره  اش سمتش برگشتم. نفس گرفتم و در چشمان عصبی روی سینک کوبیدم و عصبی به سینی را م*حکم به

 :شدم و غریدم

 اصالً هرکسی! نکنه باید به تو توضیح بدم؟ -

 .سمتم قدم برداشت چشم درشت کرد و به سرعت قامت راست کرد و به
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 گیری. یادت رفته من شوهرتم؟ چه مرگته تو؟ این چندوقته هِی پاچه می -

پیچید، به  امان که در سرم میدستانم را به روی اُپن مشت کردم و با عصبانیتی که از صدای فریادهای آخر م

 :سراغم آمده بود، غریدم

 کدوم شوهر؟ هوا ورت داشته؟ -

ام را روی چشمان د*اغ  های مشت شده دندان سایید و قامت رشیدش را مقابل چشمانم عرضه کرد که دست

 :ام گذاشتم و نالیدم کرده

 !سرم نذار کیان؛ اصالً حال خوبی ندارم سربه -

هایش  امان داشتم، به مدد آن فریادها آمد. مامان میان دود و آتش بود و حاال صدای التماستصویر آخری که از م

دانم. برای کمک بود که از  خواست فرار کنم. فرار از دست چه کسی را نمی رسید. از من می واضح به گوشم می

فرار »اد کرد و با فریادهای هیکل و ترسناک، هشداری را در ذهنم ایج کارگاه بیرون زدم؛ اما دیدن دو مرد قوی

های خودم  اجبار پا به فرار گذاشتم. فرار کردم و مامان را تنها گذاشتم. فرار کردم و مادرم را با دست مادر، به« کن!

شبی که دو مرد ناجی مرا به بیمارستان رساندند و چندی بعد سوده به همراه عمو به سراغم آمد.  کشتم. همان

 .شیری را در س*ی*نه جای داده بودهمان مردی که گردنبند 

 !مهتاج -

ام را  سوختم. دستش که شانه ها بود در حسرتش می آرام و خونسرد بود. صدایش آرامشی داشت که من مدت

که به کیان خبر بدهم، به باغ بزرگ  ی مادر، بدون آن ل*مس کرد، به یاد دروغش افتادم. بعد از تشییع جنازه

زمان  را کامالً اتفاقی و در یک نگاه در انتهای باغ دیدم که درحال مکالمه باهم بودند. آنفرهمند رفتم و آن دو مرد 

 !بافد! عجب های شیرینی بهم می مرد عجب دروغ دار من نفهمید که این ذهن د*اغ

 .هایم فاصله دادم و داغی نگاهم صورت مهربان و فریبکارش را هدف گرفت پلک لرزاندم و صورتم را از مشت
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 فاقی افتاده؟ات -

شدند که همه، حتی فرهمند بزرگ را  چنان در مقابلم مهربان می های خوش رنگ آبی که آن با دیدن آن تیله

خواست باور  کرد، ناخودآگاه چانه لرزاندم و ذهنم نهیب زد که اشتباه ندیدی مهتاج؛ اما بازهم دلم می عصبی می

ها  ی آن . کیان مرا دوست داشت. شاید هم، شاید هم همههمه بد باشد توانست در حق من آن کنم که کیان نمی

 .ای بود برای رسیدنش به آن هدف نقشه

 :بار صدای ارسالن نامدار در سرم پیچید ام را فشرد، که این شانه

 .خودکشی نکرده -

 !خدای من! دیوانگی چه بود که من مرزش را رد کرده بودم؟

هایش،  ش را برایم باز کرد و بازهم با آن گرمای کذایی و مهر و محبتام را که دید، آغوش ی خسته حال زار و چهره

جای من تصمیم  بار تنم به ام را از واقعیت دور کرد. در آغوشش بودم و این تمام معادالتم را برهم زد و ذهن خسته

ندی بعد بود هم تصمیم ماندن. در میان بازوان کیان آرام گرفت و عقل و منطقم را خاموش کرد. چ گرفت. آن می

ی سالن تغییر کرده بود و سرم در گریبان مردی فرو رفته که  ام از آشپزخانه به مبل سه نفره که موقعیت مکانی

قاتل مادرم بود. گفتم قاتل و باالخره منطق و عقلم روشن شدند. به جدال و دعوای سختی با تنم پرداختند و در 

روی ک*م*ر و شکمم احساس کردند،  ی کیان را به ن آغشتهانگیر و به خ*و های نفرت آخر، هنگامی که دست

سرعت عقب کشیدم که  های تنم کردند. هین بلندی کشیدم و به پیروز شدند و برق چندولتی را مهمان عصب

 .دست کیان به پایین افتاد و سرش از گر*دنم فاصله گرفت

ی مبل  ا باال کشیدم و ک*م*رم را به دستهسرعت زیپ سوییشرتم ر روی شکمم قرار دادم و به دستم را ناباور به

های مهربانش نبود.  زنان به صورتش خیره شدم که سراسر شرارت بودند و دیگر خبری از چشم تکیه زدم. نفس

زمان کوتاهی به فرد  توانست در مدت خوردم. بازهم فریب او را خوردم؟ چگونه می خدای من! داشتم فریب می

کرد. دستش را به سمتم  های مهربان زمین تا آسمان فرق می با صاحب آن چشمدیگری تبدیل شود؟ این کیان 
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دراز کرد که به سرعت عقب کشیدم و با جیغ خفیفی برخاستم. متعجب از عملی که مرتکب شده بودم؛ چشم گرد 

 .کرد و نگاهش را به موازات اندامم باال کشید

 !به من دست نزن -

 .رقصیدند قید و بند شال نبودند و آزادانه در اطرافم می دستی میان موهایم کشیدم که دیگر در

 !جا برو کیان! برو از این -

 :به سرعت ایستاد و با صورتی گرفته و گیج پرسید

 چی داری میگی مهتاج؟ -

 .ها فریاد کشیدم همانند دیوانه

 !جا برو از این -

 .ی مبل زد و متقابل فریاد کشید لگدی م*حکم به پایه

 !ام کردی ، خستهبس کن دیگه -

راحتی بتوانم تصمیم بگیرم. ماندن با این مرد،   قدمی به عقب برداشتم تا از شر عصبانیتش در امان بمانم و به

داد را با در آوردن  ها بود در سرم جوالن می مصادف بود با پا گذاشتن به روی خ*ون مادرم! تصمیم که مدت

داشتنش  را روی عسلی انداختم و باصدایی که سعی در م*حکم نگه حلقه و نشان در دستم، آغاز کردم. انگشتر آن

 .داشتم، او را خطاب قرار دادم

 .چی رو تموم کنیم تونم ادامه بدم کیان. بیا همه من دیگه نمی -

 :چشم درشت کرد و متعجب پرسید

 فهمی چی میگی؟ می -

 !فهمم. خسته شدم آره، آره می -

 ...کهاز من؟ مگه چه بدی در حقت کردم  -
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 .سال پیش گفته بود که خط قرمزش است ای را به زبان آوردم که یک میان کالمش پریدم و جمله

 !ای ندارم دیگه بهت عالقه -

هایش  ور شد. تمام اندام اش متورم شدند و چشمانش در دریای خ*ون غوطه های عصبی در کسری از زمان، رگ

کردم، رسید. این  شماری می روزی که برایش لحظه الخره آنس*فت گردید و صورتش برزخی شد. باالخره رسید؛ با

دادم. هنوز هم برای بیرون رفتن از  بهترین تصمیم، برای خودم و مادرم بود. من نباید حماقت مادر را ادامه می

س ترساند؛ اما جسارتم را جمع کردم و با تندتند نف که آن صورت، من را به شدت می منجالب کیان دیر نبود. با آن

 .گرفتن، در مقابل آن دیو خشمگین گ*ردن کشیدم و ادامه دادم

 ...کنم و نگران بدهی که مادرم داشت نباش! تا چندوقت دیگه تسویه می -

 فکر کردی به همین راحتیه؟ -

قدر م*حکم و برنده بود که سیاهرگ قلبم را تحت فشار قرار داد و  صدایش از شدت عصبانیت دورگه شده بود و آن

ی  روزها تمرین کرده بودم و اجازه  نسبتاً عظیمی را به جان قلبم انداخت؛ اما من برای این لحظه و این د*ر*د

کرد همانند  ی راست مایل کرد و درحالی که سعی می روی شانه دادم. گ*ردنش را به فروپاشی را به خود نمی

 :صدای هولناکش، پرسید ز کرد و با آنی میدان شود، چشمان ترسناکش را ری همیشه با ترساندن مخاطبش، برنده

 هم بزنی؟ چیز رو به تونی همه فکر کردی به همین راحتی می -

 .صورتم را به جهت مخالف برگرداندم و با سردترین صدای ممکن پاسخ دادم

 .وقت دوستت نداشتم آره راحته؛ چون که من هیچ -

 !به من نگاه کن -

شتم و چشمانم را معطوف نگاه خشمگینش کردم. همچنان در با فریاد گفت که ناخودآگاه به سمتش برگ

کرد، اندامش به لرزه در  حالت میان عسلی و مبل ایستاده بود و از شدت خشمی که در وجودش فوران می همان
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 .آمده بودند

 دوستم نداشتی؟ -

رم این ازدواج را قبول رحم بود؛ چون به اجبار ماد دلم را با خودم صاف کردم. من کیان را دوست نداشتم؛ چون بی

 .کردم

 :قاطع پاسخ دادم

 !هرگز -

ایش دوختم که قدمی دیگر  های چرم قهوه ام را به کفش پوزخند عصبی زد و قدمی به سمتم برداشت. نگاه ترسیده

ی نگاهم را ادامه دادم و به صورتش  به سمتم برداشتند و هشدار فرار را برای مغزم صادر کردند؛ اما ماندم و رشته

 .دوختم

 ها برای همین بود؟ پس این بازی -

 کدوم بازی؟ -

 .ابرویی باال انداخت و نیشخندی تحویلم داد

 .ها همین گیر دادن به من و لج کردن -

هایم احساس کردم، دست برداشتم. آب  که پو*ست ل*بم را میان دندان ی ل*بم را به دندان گرفتم و همین گوشه

 .اسخ دادمدهانم را فرو دادم و صادقانه پ

 .نه! کیان، قبول کن که تو مرد تاهل نیستی، منم دختر یکی دو روزی نیستم -

 :به ناگهان خشمش فوران کرد و داد زد

 !من تو رو برای یکی دو روز نخواستم احمق -

باره   کردم، به یک ها در مقابلش سکوت می بست و من واقعاً همانند احمق از ناسزاهایی که راحت به من می

 :انیتم اوج گرفت و همانند او فریاد کشیدم و هرچه بر سر زبانم آمد را در صورتش کوبیدمعصب
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خوام این ازدواج زوری رو ادامه بدم.  مگه دوست داشتن زوریه؟ دوست ندارم کیان! حاال که مامان نیست، نمی -

 فهمی؟ می

هایم سعی در  ا مشت کردن دستزنان مقابلش ایستاده بودم و ب نفس مدتی را هیچ نگفت و من همچنان نفس

 .کنترل خشمم داشتم. باالخره آن خوی وحشی که همیشه چشم انتظارش بود، بیرون زده بود

 .قدمی به سمتش برداشتم تا جسارتم را در صورتش بکوبم و به خودم جسارت و غرور همیشگی را برگردانم

های خودت اهمیت میدی. مادرم  ه خواستهتو هم منو دوست نداشتی و نداری. تو یه مرد منفوری که فقط ب -

 چقدر بهت بدهکاره که حاضر شد زیر گوش من بخونه تا زنت بشم؟ ها؟

 :برخالف تصورم، تنها به باال انداختن ابرویی اکتفا کرد و گفت

 !خوبه، خوبه که باالخره خودت رو نشون دادی -

 .رو برگرداندم و با دست به در اشاره کردم

 !به سالمت -

 تونی بدهی مادرت رو صاف کنی؟ کردی می فکر -

ی چشم به صورت خونسردش خیره شدم که جلوتر آمد و سرش را زیر گوشم  دستم را پایین آوردم و از گوشه

 .کشید و با صدای ترسناکش مو به اندامم سیخ کرد

 !کشی، همه مال منه هایی که قسطی می این خونه، اون کارگاه خ*را*ب شده و حتی نفس -

ی صورتم کرد و  ی گزاف مادرم، به سمتش برگشتم. پوزخندی تحقیرآمیز حواله کاپو افتادم و مبهوت از معاملهاز ت

 :گفت

 .گردی پیشم برای عذرخواهی خواستم رسیدم و مطمئن باش تو هم با پای خودت برمی من به چیزایی که می -

اش فرو برد. در همان حال که  ب کت مشکیبه سرعت عقبگرد کرد و انگشتر را از روی عسلی برداشت و درون جی

 :پشتش به من بود، ادامه داد
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 ...اما اون لحظه -

 :به عقب برگشت و نگاه گستاخش را به سرتاپایم دوخت و شرورانه ادامه داد

 .جمله حد و حدودهایی که برای من گذاشته بودی کنه خانم نامدار! مِن چی فرق می همه -

 :زن، رو گرفتم و غریدم از آن نگاه چندش و حال بهم

 !گمشو بیرون -

ام دقیق  های به خ*ون نشسته ی عصبی سر داد و قدم به سمتم برداشت. درست در کنارم ایستاد و در چشم خنده

 .شد

 .گردی دونم که برمی فکر نکن ازت دست کشیدم. می -

 .دندان ساییدم و رو گرفتم

 !هرگز -

 .منتظرتم عزیزم -

 .از کنارم گذشت و میان چهارچوب در ایستاد با تمسخر گفت و به سرعت

 !راستی -

 :گفت و گ*ردنش را به سمتم گرداند و بانهایت خونسردی ادامه داد

 .فرستم عزیزم ها و سندها رو برات می ات مهلت داری... عکس سفته ماه دیگه برای پرداخت بدهی تا سه -

عصبی و سرکشش را به روی صورت منفورش  و به یک آن، آن لبخند مضحک را فرو خورد و باز هم شخصیت

نشاند. باعصبانیتی وافر، بیرون زد و در را م*حکم بهم کوبید که صدای انفجارش در سرم بلند شد و توان را از تمام 

 .هایم گرفت اندام

ع هایم، مان لرزید را روی قلبم گذاشتم و با به دندان کشیدن ل*ب به روی مبل رها شدم و دستی که به شدت می
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ها در انتظارش بودم، رسید. درست بعد از چهلم مامان بود  بلند شدن صدای لرزانم شدم. باالخره آن روزی که مدت

ی آن دو بادیگاردی که افراد  مان، قیافه که توانستم خودم را جمع و جور کنم و ذهنم را آرام. صدای آخرین مکالمه

و باالخره دیدن قراردادی که مامان بسته بود که تیر آخر را به  های کیان و فرهمند فرهمند بودند؛ رفتارها و واکنش

هایش حکم نوشیدن زهر را برایم داشت. زهری که  هدف زد. از همان هنگام بود که کیان دشمن من شد و محبت

 .گرفت گرچه شیرین بود؛ اما ذره ذره جانم را می

ام بیرون کنم. گرچه او به همان راحتی از  زندگیباالخره آن روزی که منتظرش بودم رسید؛ روزی که کیان را از 

داد و به راحتی به دور  ی خود قرار می ها را بازیچه گذشت. او زن ها به راحتی می گذشت؛ اما او از زن اموالش نمی

ها را مدیون دو مردی بودم که آن شب مرا  ی آن اش برسد و همه انداخت؛ اما من نگذاشتم که کیان به خواسته می

ای تیره از آن به یادگار  ها پهن و هاله یمارستان رساندند و از آن خیابان نجات دادند. آن مردی که مرا تنها شانهبه ب

 .مانده بود

ی نسبتا بزرگ آجری با آن حیاط  ام کشیدم و نگاهم را سراسر سالن گرداندم. خانه دستی میان موهای بهم ریخته

ای که از  ساخت. خانه اشت که دیر یا زود این خانه را برایم جهنم میزیبا و دلنوازش، حاال صاحبی غیر از من د

همان روز اول در آن چشم باز کرده بودم؛ شامل دو اتاق خواب و یک پذیرایی نسبتا بزرگ که یک دست مبل، 

ی اُپن نسبتا بزرگ  تلویزیون چند قاب عکس مِن جمله عکس مامان را در خود جای داده بود؛ و یک آشپزخانه

ها را  اده، بود. همین؛ اما تمام خاطرات مرا در خود جای داده بود که مامان با آن شراکت مسخره با کیان، تمام آنس

 .تر از همیشه نابود کرد و مرا خسته

 !آه مامان! آه

 

********************** 
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را بیرون انداختم. در را نگاهی اجمالی و گرفته به سراسر حیاط مرتب شده انداختم و به سختی دل کندم و خودم 

بستم و دستی به روی در آهنی سفیدرنگ کشیدم. نگاهم را به انتهای کوچه برگرداندم که درختان کاج و سرو، آن 

شد؛ برای سکوتی که  کرد. دلم برای این کوچه تنگ می های آن قسمت از شهر می بست را زیباتر از سایر کوچه بن

 .دسرشدر های بی ها داشت و همسایه آخرشب

ی عقب جای داد. نگاه آخرم را به دیوارهای  آه کشیدم و چمدانم را به دست راننده تاکسی دادم که داخل جعبه

هایم را از من گرفته بود. مِن  ی داشته خانه سپردم و مسبب این روزم را در ذهنم حک کردم؛ کیان. کیانی که همه

 .جمله مادرم! این خانه، آن گارگاه و هرچه داشتم

 خانم! بریم؟ -

های دلم را پشت سر گذاشتم و به سمت راننده برگشتم. کالفه نگاهش را سراسر صورتم  نفس گرفتم و خواسته

ام را به  گرداند که به سمت در عقب راه افتادم و روی صندلی جای گرفتم. راننده پشت فرمان جای گرفت که تکیه

 :پشتی صندلی سپردم و به آرامی زمزمه کردم

 .خوام عذر می -

 :نگاهش ار از درون آینه به صورتم دوخت و بعد از یک نفس عمیق پاسخ داد

 .کنم خواهش می -

ی خاطرات دور کرد. سرم را به شیشه تکیه دادم و به یاد خداحافظی  و استارت را زد و سمند زرد را از آن کوچه

داد. ماندن به چه  نار او در اِزای راحتی را نمیی ماندن در ک کارگرها افتادم. مهلتم تمام نشده بود؛ اما غرورم اجازه

گذاشتم. برای همین بود که  قیمتی؟ به قیمت زیرپا گذاشتن تمام شرافتم؟ هرگز. هرگز خود را مدیون کیان نمی

ی مادرم را با هزار بدبختی برای فروش گذاشتم و در دلگیرترین  سازی مورد عالقه ی کودکی و کارگاه مجسمه خانه

 .از هرچه که در گذشته داشتم؛ گذشتم و در مسیر جدیدی که روزگار برایم باز کرده بود قدم برداشتمروز هفته 

با ایست ناگهانی ماشین و پیچیدن صدای ترمزش در گوشم، ترسیده و متعجب به سمت راننده برگشتم که دستش 
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و خیره شدم که پارس مشکی رنگی ی جل گفت. مبهوت به شیشه فشرد و زیرلب ناسزا می امان به روی بوق می را بی

شد. راننده شیشه را پایین داد و سرش را بیرون  بست می ی بن مان از کوچه مان ایستاده بود و مانع خروج مقابل

 :ی ماشین را خطاب قرار داد کشید و باصدایی نسبتا بلند راننده

 .کنی مَرد حسابی؟ راهو بند اوردی خب! بکش کنار چکار می -

 

ی  ش باز شدن درِ سمت راننده شد. ابرویی باال انداختم و خودم را کمی جلو کشیدم تا آن رانندهگفت و پاسخ

ها و شلوار مشکی خوش دوختش  ناشی را بهتر ببینم. خودش را از ماشین بیرون کشید که نگاهم به موازات کفش

ی  دار و ستاره کاله لبهاش شدم که آن  ی جدی اش گذشتم و مبهوت چهره باال آمد. از کاپشن نظامی مشکی

 .داد تر از آن روز نشان می تر و مصمم درشتش، صورتش را جدی

 !اوه! طرف پلیسه -

ی مبهوت من بیشتر در هم شد و کالفه نگاهم را دزدیدم. رو کردم به راننده که به سرعت  راننده گفت و چهره

هایم جا  ی از حرکتش به روی ل*بی نسبتا بازش کشید. پوزخند عجیب سرش را عقب کشید و دستی به یقعه

 :اش خیره شدم و بعد از صاف کردن صدایم تشر زدم خوش کرد. به موهای جوگندمی

 کنی آقا؟ چرا حرکت نمی -

 .ی جلو به صورتم خیره شد ابرو درهم کشید و از درون آینه

 بینی راه بسته است خواهر من؟ مگه نمی -

 !ا*و*ف -

 چی چیو ا*و*ف ا*و*ف؟ -

 :بستم تشر زدم یت گفت که چشم درشت کردم و عصبی از ماشین پیاده شدم و حینی که در را میبا عصبان

 .زحمت صندوق رو باز کن بی -
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هایم را پایین انداختم. از داخل کیف  بی هیچ حرفی در را باز کرد که به سمت صندوق عقب رفتم و چمدان

هایم را به سختی با دو دست حمل کردم و به سمت  چمدانای را برداشتم و با راننده تسویه کردم.  ام کرایه دستی

ورودی کوچه قدم برداشتم و نگاهم را مردی که در همان ورودی به انتظارم ایستاده بود دزدیدم تا مبادا باز هم 

 .دلم را نرم کند

چید، ام پی از کنارش گذشتم که باز هم تپش قلب به سراغم آمد و هنگامی که بوی گرم عطرش در زیر بینی

 .هایم آمد آرامشی عجیب به سراغ اندام

 کجا به سالمتی؟ -

صدایش آرام اما م*حکم بود که مرا مجبور به ایستادن کرد. دقیقا با یک قدم فاصله و دو وجب تفاوت قدی. 

های خوش  بان مناسبی برای چشم های کاله، سایه ها را رها کردم و در صورتش دقیق شدم. لبه ی چمدان دسته

 .ها را اذیت کند ود تا مبادا آفتاب سوزان ظهر آنرنگش ب

چقدر این مرد دوست داشتنی بود. بدون آن که او را بشناسی، عجیب مجذوب آن نگاه زیبا و صورت نورانی 

ی مادر از او چی بود؟ او که  شدی. این همه کماالت و زیبایی چرا او را در کنار مادر نگه نداشت؟ مگه خواسته می

 گفت! پس... پس چی شد؟ هایش می دریغ و حمایت های بی ا داشت. خودش همیشه از محبتهایش ر حمایت

 .هتل -

 .کوتاه پاسخ دادم و با سر به ماشینش اشاره کردم

 .خوام برم اگه اجازه بدین، می -

ی چمدان رساند که ناگهان از ک*م*ر  ابرویی باال انداخت و ک*م*رش را مقابلم خم کرد و دستش را به دسته

 .اش در مقابلم، قلبم فشرده شد و به سرعت مقابلش قامت خم کردم و دستم را در کنار دستش قرار دادم خمیده

 .داشت  هایم صامت نگه نگاهش را به آرامی به موازات صورتم باال کشید و در چشم

 :ی ل*بم را جویدم و زمزمه کردم گوشه
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 .خودم میارم. ممنون -

هم به دست دیگرش سپرد. قامت راست کرد و ابروهای پر پشتش را در هم کشید  دسته را کشید و چمدان دیگر را

 :و تشر زد

 ی بابات یه اتاق اضافه نداره؟ چرا هتل؟ مگه خونه -

 :ی کوچک را از روی دستم به روی شانه انتقال دادم و ناخواسته تیغ کشیدم به روی غیرت و غرورش کوله

 .جا نداره. نه من و نه مادرم. منم عادت به سر بار بودن ندارماش جا داره؛ اما دلش برای من  خونه -

 .های چمدان مشت ابروهایش بیشتر در هم شدند و دستانش به دور دسته

 !کدوم سر بار؟ تو تاج سر منی -

ها را به ماشین منتقل کرد و همانند مجرمی، ساعد  زبانم قفل شد از محبتی که با عصبانیت به زبان آورد. چمدان

هایش به سوزش افتاد و چشمانم گردتر از همیشه شدند.  اش کرد. جای انگشت م را اسیر انگشتان کشیدهدست

 :دستم را کشید و دستور داد

 !با من میای -

د*ه*ان باز کردم تا مخالفت کنم که امان نداد و دستم را بیشتر کشید و به سمت ماشین هدایتم کرد. در کمک 

ن کمکم کرد و خودش هم پشت فرمان جا گرفت. نگاهی گیج به مسیر آمده و جای راننده را باز کرد و در نشست

 :نشستنم انداختم و با بهت پرسیدم

 این چه کاریه؟ مگه من... مگه... مجرمم؟ -

 .ام قرار داد ی ل*بش باال رفت و استارت را فشرد و دستش را پشت صندلی گوشه

 !از االن به بعد، آره -

 .د و دنده عقب گرفت و از کوچه بیرون زدسرش را به عقب برگردان

 اون وقت چه جرمی مرتکب شدم؟ -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
47 

 

 :دستش را برداشت و تنش را صاف کرد و پاسخ داد

 .ی ارسالنه عزیزِ ارسالنی! اینم تاوان داره که تاوانش زندونی شدن تو خونه -

 :رخ مرد جدی ارسالن نام خیره شدم و زمزمه کردم ان باز به نیم*با د*ه

 یهویی عزیز شدم؟ چطور -

 :دانم. کالفه نفس گرفتم و گفتم شنید و نشنیده گرفت یا به کل نشنید را نمی

 .لطفا منو ببرین هتل -

 :بدون آن که از موضعش برگردد، خیره به مسیر مقابلش پرسید

 از اونجا بدت میاد؟ -

 :رک و واضح پاسخ دادم

 .هاش خوشم نمیاد نه. از آدم -

 :تر از قبل. ابروهایم را در هم کشیدم و به جانش نق زدم ن س*فت شدند و فکش س*فتانگشتانش به دور فرما

 خوایین جایی بیام که اهالیش چشم دیدنم رو ندارن؟ چرا از من می -

 :نگاهی به سمتم انداخت و باتعجب پرسید نیم

 کی همچین حرفی زده؟ -

 :دستی به صورتم کشیدم و نق زدم

 ذارین؟ چرا منو به حال خودم نمی -

 :دندان سایید و غرید

 !تو دخترمی. بفهم اینو -

توانستم کاری بکنم. در حال حاضر هم  خدای من! خدای من! دستی دستی در مقابلش خلع سالح شده بودم و نمی

ی اتاق استفاده و تمام  اندازم فقط برای کرایه توانستم از مابقی پس پیشنهادش برای من یک فرصت طالیی بود! نمی
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پناهی  پولی و بی ی نامدار چی؟ پس بی جا سپری کنم؛ اما... اما همسر اولش و خانواده ی عمرم را در آن ماندهباقی 

شوی  شوی و می توانی با این شرایط کنار بیایی و در آخر مجبور به پناه آوردن دوباره به کیان می چی مهتاج؟ نمی

 .دادم مردم هم تن به آن ذلت نمی کیان مُردن هم بود، میام از  عفت! نه. هرگز! اگر تنها راه رهایی یک دختر بی

نگاهم را برگرداندم و به شیشه دوختم. انگشتانم را در هم کشیدم و ل*ب باز کردم؛ اما باز پشیمان شدم. با نقش 

هایم، کالفگی را کنار زدم و در یک حرکت ناگهانی به سمتش چرخیدم و  بستن نگاه آخر کیان در پشت پلک

 :گفتم

 ...قبوله؛ اما -

 :نگاهی به سمتم انداخت که ادامه دادم از بین رفت و نیم "اما"لبخندی که کنج ل*بش جای گرفت، با آن 

 .فقط تا زمانی که بتونم یه خونه برای خودم اجاره کنم -

 :به سرعت مخالفت کرد

 ...آخه -

 .رم همون هتل اگه قبول نکنید، می -

 :وار گالیه کرد زمههایش را به روی هم فشرد و زم ل*ب

 همه ازشون فراری شدی؟ مگه چی از نامدارها شنیدی که این -

اش کشید و سرعت ماشین را کنترل کرد. همچنان  های آنکارد شده ای سر داد و دستی به روی ریش پوفی کالفه

 .رگردانداش را به سمتم ب تنه ی خیابان نگه داشت و نیم کرد که گوشه نگاه منتظرم حرکاتش را دنبال می

 !مهتاج -

 :به آرامی گفت و من هم متقابال با آرامش پاسخ دادم

 بله؟ -
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 .بیا با هم یه قراری بذاریم -

 .ی تعجب باال انداختم ابرویی به نشانه

کردم. او یک پلیس بود و از هوش وافری برخوردار بود. اگر در حرف زدن حواسم را جمع  باید حواسم را جمع می

 .دیدم که بند را آب داده آمدم می کرد که تا به خودم می هایش را در مغزم فرو می تهکردم، چنان گف نمی

 چه... چه قراری؟ -

 .دو ماه آزمایشی -

 :ام گرفت و پرسیدم ناخودآگاه خنده

 مگه سربازیه و آموزشی؟ -

 .ی خنده کش آمد و سری از تاسف تکان داد هایش به نشانه ل*ب

 .ام دختر من جدی -

 .هایم رنگ باخت و عضالت صورتم کِش آمد وی ل*بلبخند به ر

 .بفرمایید -

 :اش به روی فرمان ضرب گرفت و گفت نفس گرفت و با انگشت اشاره

ساز شد، خودم به  ای زندگی توی اون خونه برات مشکل دوماه اونجا زندگی کن، اگه به هر دلیل قانع کننده -

 .کنم ی جدا برات تهیه می شخصه یه خونه

 :درخشیدند و ناباور پرسیدمچشمانم 

 گی؟ جدی می -

 .ی ل*بم را طبق عادت به بازی گرفتم از لحن راحتم، متعجب شد که خودم را جمع و جور کردم و گوشه

 .گم بله. جدی می -

 ...از کجا معلوم که -
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 .خورم. یک قسم نظامی قسم می -

 :نیشخندی زدم و کنایه زدم

 کنین؟ ن؟ قسم خوردین که ولش نمیعین اون قسمی که برای مادرم خوردی -

چشم فرو بست و نفس عمیقی برای آرامش روحش کشید. چشمانش را باز کرد و بدنش را حرکت داد و به جلو 

 .خیره شد

 .من قول دادم تا زمانی که خودش بخواد کنارش باشم -

 .حسم انداخت نگاهی به صورت بی نیم

 .چیز رو تعریف نکرده  مادرت همه -

 !یف کنشما تعر -

 :استارت را فشرد و قاطعانه پاسخ داد

 .االن زمانش نیست -

مرد تا این که باالخره پاسخ  ها همچنان به روی صورتش سنگینی می ام تا مدت و ماشین را به حرکت در آورد. نگاه

 :پیشنهادش را به جهت همان دالیل یاد شده به زبان آوردم

 .قبوله -

ی  سیر کالمی گفته نشد. چندی بعد بود که در شهرک نسبتاً دوری از محلهسری تکان داد و دیگر در مابقی م

مان پیچید و مسیر مشخصی را در پیش گرفت. از کنار کیوسک نگهبانی گذشتیم و نگاه متعجب من سمت  سابق

صی را در سربازی رفت که مقابل ایستگاه ایستاده بود و پا کوبید. ابرویی باال انداختم و نگاه دزدیدم. خیابان مشخ

 :پیش گرفت که به آرامی سوالی که در ذهنم بود را پرسیدم

 یهویی پیداتون شد! از کجا فهمیدین؟ -

 :لبخندی زد و پاسخ داد
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ره دفتر امالکی و محضر و  توی اداره بودم. کسایی که مراقبت بودن خبر اوردن که بله! دخترت چند روزیِ می -

 ...فالن و

 :ابروهایش را در هم کشید و ادامه دادنفس سنگینش را بیرون داد و 

 .امروزم قصد فرار داره -

 :صورتم را به سمت پالک سر کوچه چرخواندم و زمزمه کردم

 .کردم فرار نمی -

هایم ماند و چشمانم گرد شد.  ها همان بود که به زبان آمد و مابقی کالمم پشت دندان ی آن صحبت در مقابل همه

 "مداری شهیدسردار ایمان نا کوچه"

 .قرمز پالک، بار دیگر نام را زیرلب تکرار کردم-متعجب از رنگ آبی

 .پدربزرگت -

نگاهی غمناک به سمتم انداخت و با آهی که از اعماق گلویش   ام به سمتش کشیده شد که نیم گفت و نگاه متعجب

تند یا نه؟ و یا حتی گف دانستم برای یک شهید خدابیامرز می بیرون آمد، رو گرفت و داخل کوچه پیچید. نمی

 .ترین آرزوی مردان باخدا بوده کردند یا نه؟ زیرا که در مدرسه شنیده بودم این بزرگ احساس ناراحتی می

ی  ی جلو به کوچه موضوع را خاتمه دادم و از آینه "متاسفم"ی ل*بم را به دندان گرفتم و تنها با گفتن:  گوشه

 .نظیر مقابلم چشم دوختم بی

ه یک نیمچه بهشت در مقابلم بود، اغراق نکرده بودم! سراسر کوچه پر بود از درختان توت، سرو، گفتم ک اگر می

های سفید کالباسی  فرش های زیبا، سنگ ی ساختمان کاج و درختانی که در انتظار پاییز ایستاده بودند. مقابل همه

درهایی سفید داشتند با دیوارهایی  ی بزرگ، آمد. تمامی آن چهار خانه قرار داشت که به درهای سفید بزرگ می

ها به سمت زمین افتاده و سپر امنیتی زیبایی را برای دیوارها  های پیچ به روی آن نسبتا کوتاهی که انبوهی از گل

 .ساخته بودند. مقابل پارکینگ آخرین خانه ایستاد که نگاهم برای دیدن ساختمان چندطبقه بلند شد
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 چند طبقه است؟ -

 .پنج طبقه -

 .رم را عقب کشیدم که ریموت در را زد و به سمتم برگشتس

 .کنن ی خانواده اینجا زندگی می همه -

 :از شوک زیاد تقریبا داد زدم

 ی نامدارها؟ همه -

ی تایید تکان داد و نگاهش را به مقابل دوخت و ماشین را از جا کند و وارد حیاط نسبتاً بزرگ یا  سری به نشانه

 .شد «باغ»بهتر بود بگویم:

 .ابرو در هم کشیدم و با کالفگی و درماندگی دستانم را در آ*غ*و*ش گرفتم

 !نگفته بودین -

 اومدی؟ گفتم، می اگه می -

پارک کرد. کمربندش  mvm و 3ای کشیدم که وارد پارکینگ سر پوشیده شد و ماشین را مابین مزدا پوف کالفه

ی به صورتش خیره شدم. در را باز کرد و به آرامی به سمتم هایم افزودم و بالجباز را که باز کرد، به غلظت اخم

ای کرد و در را بست. لبخندی به روی صورت نشاند و  برگشت و همین که صورت طلبکارم را دید، نوچ کالفه

 :بامالیمت بیشتری پرسید

 چی شده؟ -

را غنیمت شمردم تنها برای  نصیب نمانده بودم. اگر فرصتش فریب، اولین خلصت نامدارها بود که من هم از آن بی

اش بود و بس! وگرنه این مرد هنوز هم همان مردی بود که زنی را با  رهایی از کیان و پیشنهادهای غیر معقوالنه

 .اش رها کرده بود به امانِ دنیای نامرد بچه
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 :ام را روی دوشم انداختم و باصراحت کامل پرسیدم کوله

جا  شون؛ اما ذکر خیرشون همه وقت ندیدم ی نامداری که هیچ و خانواده فکر کردین برام راحته تحمل زن بابا -

 بوده؟

هایش  چنان م*حکم اَدا کردم که صورتش به سرعت سخت شد و دستانش به روی ران را آن "خیر"ی  کلمه

 .مشت

 دونی از این خانواده که این همه ازشون بیزاری؟ تو چی می -

 :دمباجسارت تمام سر جلو کشیدم و پاسخ دا

اش رو گذاشت توی  اش پدری که زن و بچه تونه! نمونه معرفتی توی ذات دونم که بی هیچی؛ اما این رو خوب می -

 !ی صد و بیست متری و دِ برو که رفتیم یه خونه

هایش از درخشش افتادند. نفس گرفت و به  توقع داشتم خشمگین شود و مشت بکوبد؛ اما رنگ عوض کرد و چشم

 .اش را به ماشین سپرد پیاده شد و تکیه آرامی از ماشین

آوردم. جدای از این  گندت بزنن دختر! این چه حرفی بود آخه؟ خدای من! هرچند واقعیت بود؛ اما نباید به زبان می

 !که او پدرم نام داشت، کسی بود که من را پناه داد؛ اما من... خدایا! باز هم امان از زبان من! امان

ام را برداشتم و پیاده شدم و بدون آن که به روی مبارک بیاورم، به  ذرخواهی نداشتم، کولهاز آن جایی که روی ع

کوبید و احسنت  تماشای ساختمان و باغ پرداختم. باغی که اگر فصل بهار بود، زیبایی خود را در چشم همگان می

های چوبی، میز گرد و  الچیقکرد. استخر خالی از آب مستطیل شکل و چند میز و صندلی در کنارش، آ دریافت می

ی آالچیق ساخته شده بودند، تنها دیزاین آن باغ نسبتا زیبا بود. ساختمان مقابلم از  های چوبی که به تنه نشیمنگاه

های صدمتری است، کار آسانی بود.  تر از خانه تر بود و حدس این که هرخانه بزرگ یک ساختمان پنج طبقه بزرگ

 .های فراوان که گویا هربالکن متعلق به یک اتاق بود ا بالکنکاری شده ب نمای سفید سنگ

هایم را از صندوق  صدای نفس عمیق ارسالن نامدار که آمد، به سمتش برگشتم که رو گرفت و در را بست. چمدان
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 :عقب برداشت. جلوتر از من حرکت کرد و زمزمه کرد

 ...خوش اومدی دخترم -

 :کمی سکوت کرد و سپس ادامه داد

 .ی خودت خونه به -

 :باز هم زبان المصبی که اَمان نفس کشیدن به آن مرد را نداد

 !ی زن بابا خونه -

 :مقابلم ایستاد و ناباور و مبهوت به سمتم برگشت و به ناگهان باعصبانیت پرسید

 کنی؟ سارا چه بدی در حقت کرده دختر؟ از من بیزاری، چرا اون رو قاطی ناسزاهات می -

کرد، قلبم در  چنان عاشقش بود که برایش گ*ردن سیخ می ز سارا نامی که همسرش نام داشت و آناش ا از دفاعیه

 :مان را پِر کردم و گفتم ی میان هم فشرده شد و با تلخی فاصله

زد هم همینطور گ*ردن سیخ  عفتی می ای کاش اون زمانی که یکی از طلبکارای مامان بهش اَنگ بی -

 !دادین جناب ارسالن نامدار و نشون میتون ر کردین و رگ غیرت می

ی آن نگاه  نگاه دزدید و اخم کرد. امانش ندادم و سرم را به سمت صورتش خم کردم و پوزخند عصبی حواله

 .شرمنده کردم

ای با ساراخانم نداشتم و ندارم. این مادرم بود که عین بختک افتاد روی زندگی اون و  من هیچ خرده برده -

 ...ی اضافی و یه عمر بدبختی؛ اما . که البته! مادرم خیری ندید و آخر و عاقبتش شد یه بچهآرزوهاش رو دزید

 :ام را به سمت ساختمان سفید گرفتم و باحرص ادامه دادم انگشت اشاره

قیدی من و مادرم رو یاد  ترسید دخترش بی کرد و می از اون زنی که من رو برای دیدن خواهرم محروم می -

 ...بگیره

 :به طرفین تکان دادم و بالبخندی دردناک ادامه دادم سری
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 .دل خوشی ندارم -

هایش به اندام من هم سرایت کرد. پدرم بود؛ اما برایم غریبه  نگاهش را به آرامی بلند کرد که د*ر*د درون چشم

که مابین  کشید و لعنت به آن خ*ون و احساسی کشید، قلب من هم ناخودآگاه د*ر*د می بود. اما د*ر*د که می

کاری  پدر و دختر بود. لعنت! سارا هیچ بدی در حق ما نکرد؛ اما زمانی که سوده را با هزارجور سختی و پنهان

های  کردم، صورتش غصه داشت و غمگین بود. از رفتارهای سارا عصبی بود و گرفته. دلش مالقات مالقات می

ای  من عامل فروپاشی زندگی سارا بودم و کینهخواست؛ اما صدحیف. صدحیف که  ترس می های بی پنجشنبه شب

 .شد که هیچگاه از من و مادرم صاف نمی

 :گ*ردن صاف کرد و نگاهی به سرتاپایم انداخت و زمزمه کرد

 .به سارا حق بده -

 :توقع بیشتری از او نداشتم. عقب کشیدم و با همان صدای آرامی که مرا خطاب قرار داده بود پاسخ دادم

ه دوست ندارم عامل فروپاشی زندگیش باال سرش زندگی کنه و چماق به دست نایسته. حق دم ک حق می -

 !جا باشم خوام این دم که نمی می

ام از حجم  ام را اسیر کرد که استخوان گونه ی د*اغ کرده چمدان را به روی زمین قرار داد و با دست راستش گونه

 .تزیاد احساسات، ترک برداشت و دردی به جانم انداخ

 فهمی؟ ای! چرا نمی تو زندگی کسی رو خ*را*ب نکردی دخترم! تو تاج سری؛ نور دیده -

اش  ی پو*ست داغم کردند. نور دیده ای اشک را روانه باالخره آن احساسات حجیم کار خودشان را کردند و قطره

زد که  هایی می حرف بودم؟ پس چطور این مدت را در تاریکی سپری کرده بود؟ چطور؟ تاج سرش؟ خدای من! چرا

کرد و سالیان سال او را از خود محروم  اش را رها می شکست؟ کدام مردی نور دیده لرزاند و قلبم را می تنم را می

 کرد؟ می

 :ام را پاک کرد و زمزمه کرد با انگشت شصتش اشک روی گونه
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چیز رو به گ*ردنش   دارم همه دونم ممکنه با خودت فکر کنی که حاال که مادرت مُرده من رو ببخش بابا! می -

ندازم؛ اما خدا شاهده که هزاربار اومدم ببینمت و مادرت نگذاشت! هزاربار برات جون دادم و مادرت گفت نکن!  می

 .ای هم افتاد که نذاشت برات پدری کنم بماند که اتفاقات دیگه

 :لیدمای که فقط د*ر*د بود و بُهت نا مبهوت از کالمش، چشم گرد کردم و باخنده

 زنین؟ شما پدرم بودین و نباید هوایی می شدم؟ مادر من همچین حرفایی زده؟ آخه چرا؟ مگه بچه گول می -

نوازشم کرد و به آرامی دستش را عقب کشید. باصدایی که حاضر بودم برایش قسم بخورم که مملو از د*ر*د و رنج 

 :بود گفت

ای که هنوزم منو داره  کنم اون گذشته تش برات تعریف میچیز رو هضم کنی، به وق  یه روزی که تونستی همه -

 .سوزونه می

 .ها را برداشت و از مقابلم گذشت و منِ سرگردان و حیران را به حال خود رها کرد و بی هیچ حرف دیگری چمدان

سوزاند؟در آن گذشته چه بود که مرد محکمی همانند سرهنگ ارسالن  ای که او را می به وقتش؟ هضم گذشته

 .ام را پر کرده بود چنان درگیر کرده بود که بوی د*ر*د و رنجش تمام بینی نامدار را آن

تر میان انگشتانم فشردم و نگاه د*اغ و  ی روی دوشم را م*حکم ی کوله نگاهم به دنبالش کشیده شد و دسته

 .ام را به زیر انداختم خسته

 !جا وایستادی؟ بیا دیگه چرا اون -

خواست بر سرش  خواست؛ اما دیگر جانی برایم باقی نمانده بود. دلم می دلم عجیب، فریاد میسرم را بلند کردم. 

های کرخت و  داد. پس باز هم به اجبار قدم فریاد بکشم که آن خانه را دوست ندارم؛ اما دلم این اجازه را نمی

تش برگشتم که منتظر، مقابل در ام ساختمان را رصد کردم. به سم جانم را به حرکت درآوردم و با نگاه کالفه بی

ام به او منتقل کردم؛ اما مرغ ارسالن نامدار یک پا  ام را با نگاه خیره ایستاده بود. ابرو درهم کشیدم و تمام دلخوری
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داشت. نفس عمیقی کشیدم و در کنارش جای گرفتم و هردو شانه به شانه وارد خانه شدیم. ابروهایم با دیدن آن 

بری های زیبایی را  ام چسبیدند و چشمانم گرد شد. تمام دیوارها گچ ا کوچک و زیبا به پیشانیکاری البی نسبت گچ

کرد. نگاهم را پایین انداختم و  اش کم نمی به خود اختصاص داده بود که حتی خالی بودن دیوارها هیچ از زیبایی

های کوکی قدم  لش همانند عروسکزدند نادیده گرفتم و به دنبا های چوبی رنگ را که از تمیزی برق می کفپوش

 .ی چهارم را فشرد و منتطر ماند تا که در بسته شود تند کردم و وارد آسانسور شدم. دکمه

پراندم. با حرکت  ام می انداختم و لگد به آن بخت بیچاره خدای من! دستی دستی داشتم خودم را میان نامدارها می

ها را کف آسانسور رها  ر قدم برداشتم که به سرعت چمدانکردن درهای آسانسور کامال غیرارادی به سمت د

اش کرد و مرا عقب کشید. جیغ خفیفی از د*ر*د کشیدم و خودم را عقب  های قوی ساخت و بازویم را اسیر پنجه

ام پیچید و صورتم را در هم  ی ستبرش برخورد کرد، د*ر*د کمی درون شانه ام که با س*ی*نه پرت کردم. شانه

جا خواندم. گویا خودم هم  ی مهتاج را همان نان در آغوشش ماندم که در، بسته شد و من فاتحهکرد. نفس ز

 !دانستم که ورودم به آن خانه یعنی دردسر و د*ر*د می

 !راه فراری نیست خانم مهتاج نامدار -

شدم و با کمال اش فاصله گرفتم و مقابلش ایستادم. به صورت خونسردش خیره  دندان ساییدم و به سرعت از شانه

 .ام را به دیوار آسانسور سپردم. نیشخندی تحویلم داد و ابرویی باال انداخت ناامیدی تکیه

 !مونی انگاری تو هم یه نامدار اصیلی که روی قول و قرارت نمی -

کیش و مات! با همان یک جمله، تقاص زبان درازی درون باغ را گرفت و دهانم را به کل بست. موهای بیرون 

ی علی چپ نام داشت، زدم.  ته از شال مشکی رنگم را پشت گوش فرستادم و خودم را به آن راهی که کوچهریخ

ی آسانسور سرگرم کردم و نگاهی گذرا به تیپم انداختم. مانتوی نسبتا کوتاهی که تا روی زانو و  خودم را با آینه

هایم رها شده بود  ای که به روی شانه و کولهرنگ لیمویی زیبایی را به خود اختصاص داده بود. شلوار جین مشکی 

حوصلگی  کرد. آن آرایش مختصری که از روی بی و کیف دستی که درون کوله رها کرده بودم، تیپم را تکمیل می
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هایی که رنگ آلبالویی تیره را به خود گرفته بودند  صورتم را روح بخشیده بود هم نسبتا خوب بود. مخصوصا ل*ب

شد! از  ترین جوک سال می ای. برای خاندان نامدار دختری با آن قیافه به نظرم مضحک گربههای  و آن خط چشم

هایم شکوفه زد که توجه ارسالن را به خود  شان، لبخند شیطانی به روی ل*ب های شطرنجی مبهوت تصور قیافه

 .جلب کرد

 !فکرای منفی رو از سرت بیرون کن -

 :تر شد و زمزمه کردم لبخندم پررنگ

 .گه اجازه بدینا -

صدای آسانسور، مجال حرف دیگری را نداد و قلبم در یک لحظه ضربان قلبم شدت گرفت. من داشتم چکار 

ام را به دست دیگران سپرده بودم؟ بس کن مهتاج! قرار به دوماه بود و بس!  رفتم؟ چرا زندگی کردم؟ به کجا می می

 .گیری و تمام له میای ساختگی از آن خاندان فاص دو ماه دیگر با بهانه

در که باز شد، جلوتر از من قدم برداشت و کلید درون قفل انداخت و در را چهار طاق باز کرد. به داخل آسانسور 

 .ی راهروی ساختمان، درست در کنار جاکفشی چوبی قرار داد و مقابلم ایستاد ها را به گوشه برگشت و چمدان

 :لبخند کمرنگی به صورت مضطربم زد و گفت

 .خیلی دیر شد؛ اما باالخره شد -

 :های مشتاقش دزدیدم و نجوا کردم ام را از چشم نگاه

 !فقط دو ماه -

لبخندش به سرعت رنگ باخت و باز هم آن صورت جدی و عبوس مقابلم گ*ردن کشید. فقط دوماه بود و بعد 

بتا بلند اهالی خانه را خطاب قرار رهایی کامل از کیان و نامدارها. رو گرفت و به داخل خانه رفت و با صدایی نس

 :داد

 .ما اومدیم -
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ها برایم کنار گذاشته و حیف، حیف که دیر  دانستم چه اش شدم که نمی قدمی به جلو برداشتم و وارد خانه

 .فهمیدم

 .جا را فرا گرفت دارم در صدای بلند اهالی خانه گم شد و به یک آن سکوتی همه های پاشنه صدای بوت

 ا؟ما کیه آق -

هایش به روی صورتم  مان نمایان شد. وقتی که چشم ی خندانش مقابل اول صدای ظریفش آمد و چندی بعد چهره

دقیق شد، رنگ از رخش پرید و لبخندش محو شد. زیبا بود و سوده این زیبایی را از او گرفته بود. لبخندی 

 .های درشتش زدم ی چشم ساختگی به صورت مبهوتش زدم و چشمکی حواله

 .سالم سارا خانم -

اش به سمت بابا حرکت کرد و جوابی که نگرفت،  های به خ*ون نشسته رفته رنگ به صورتش برگشت و چشم رفته

ی عصبی کوتاهی سر دادم و به  پچ آمد و من خنده به سرعت رو گرفت و به داخل پذیرایی برگشت. صدای پچ

. در را بست و با سر به سالن اشاره کرد که کالفه از آن سمت بابا برگشتم. ابروهایش در هم بودند و صورتش پایین

 :اش، چشم گرداندم و به آرامی غریدم همه خونسردی

 ...تمومش کن آقای نامدار! دیدین که -

 :میان کالمم پرید و باصدای بلندش هم مرا و هم اهالی خانه را به سکوت دعوت کرد

 !برو داخل مهتاج نامدار -

اش باال زد و آن عصبانیت خانوادگی را بر سرم خالی  و تنم را لرزاند. باالخره رگ نامداریداد زد، بد هم داد زد 

 .کرد

و به سمت سالن و پشت سرش قدم « برو!»گفت:  ی عقلم گذاشتم که می ای کشیدم و پا روی خواسته پوف کالفه

از دیدم پنهان شد. دستی به شان آسان بود را داد و  ای که تشخیص نسبت برداشتم. وارد شد و پاسخ سالم همه

موهایم کشیدم و نفس عمیقم را به آرامی رها کردم. از خم راهرو گذشتم و وارد سالن بزرگی که مقابلم بود، شدم 
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های متعجب شدم. در آن میان،  رو گشتم. در همان ورودی ماندم و میخ آن چشم که با جمعیت نسبتاً زیادی روبه

 .ده کردم که یکی از آن سوده بود و دیگری از عمو علیساندو چشم مشتاق و مهربان را مشاه

 :شان به آرامی سالم کردم ام را به آرامی به روی زمین قرار دادم و در مقابل بهت و تعجب کوله

 .سالم -

چرخید. سوده با خوشحالی وصف نشدنی از  شان نمی شان، بلکه از روی ناباوری زبان ادبی جوابی نشنیدم؛ نه از بی

ی  ی بعد بود که در آغوشش فرو رفتم و زمزمه بل برخاست و به سمتم پرواز کرد. درست چند لحظهروی م

 :زیبایش

 .خواهری! خوش اومدی -

 .های آخر ماه ی آن پنجشنبه شب دستانم به دور ک*م*رش حلقه شدند؛ همانند همه

صورتم نشست. دستانم را میان  ام را مورد لطفش قرار داد که لبخندی هرچند کمرنگ به روی عقب کشید و گونه

 :دستانش گرفت و باشوق و ذوق عجیب به سمت بابا برگشت و پرسید

 بابا؟ چرا نگفتی قراره مهتاج بیاد؟ -

 :و بدون آن که منتظر جوابی باشد، به سمتم برگشت و گفت

 ...دونی که چقدر خوشحالم که شه اینجایی. نمی شه! باورم نمی باورم نمی -

 .های خندان سوده را بهم دوخت و او را از تکاپو انداخت ز سارا، ل*بصدای هشدارآمی

 !سوده -

 :ی سوده کشیدم و زمزمه کردم دستی به شانه

 .مونم عزیزم زیاد نمی -

هایی آویزان عقب کشید. سارا مقابلم ایستاده و طلبکار دستانش را به  هایش رفت و به آرامی و با ل*ب برق از چشم
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مان،  شان گرفت. با درگیری نگاه هایش را میان دندان کشید و به بازی د. عصبی ل*بروی س*ی*نه جمع کر

 :انتظارش به پایان رسید و پرسید

 جا چه خبره؟ این -

نفره جای گرفت و پا به روی پا انداخت. نگاهش را باال کشید و  و به سمت بابا برگشت که خونسرد به روی مبل یک

 :خ دادباصدایی بسیار آرام و متین پاس

 .دخترم برگشته به خونه -

 "دخترم"چه لذتی داشت گفتن آن کلمه! 

ی ارسالن نامدار دهانش را بست و دستانش را مشت  غره د*ه*ان باز کرد تا کالمی بگوید که نگاه خیره و چشم

 .کرد

 :نگاهش را به سمت من برگرداند و باصدایی که سعی در بلند نشدنش داشت، مرا خطاب قرار داد

گم خوش  ی همون مهمون می گم؛ اما به حرمت همسرم و به اندازه ه عنوان دختره هَووم بهت خوش آمد نمیب -

 .اومدی

ی زیبا و  کرد. به آن چهره هایش خودش را پنهان می ها و پلک زد و پشت دندان هایش برق می خشم در چشم

اش شک  دید حقیقتا به بدجنسی می اندام و زیبا را آمد. هرکس آن زن خوش چشمان وحشی اصال بدجنسی نمی

دانست. سارا یا همان نامادری به سرعت رو گرفت و قصد خروج از سالن را داشت  چیز تمام می  کرد و او را همه می

 :که به سرعت به عقب برگشتم و ل*ب باز کردم

 .ممنونم -

 :ت ادب ادامه دادماز حرکت ایستاد و همانطور پشت به من ماند. قدمی به سمتش برداشتم و با نهای

 .تون راحت ساراخانم اما من قصد موندگاری ندارم. خیال -

 .هایم خودش را جا داد صدای نفس بلندش به گوشم رسید که لبخند غمگینی کنج ل*ب
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 .ی من و ارسالن نامدار مجبورم کرد به اینجا بیام قصد مزاحمت نداشتم؛ اما قرار دونفره -

 .اش چسبیده بودند به جسارت من خیره شد ابروهایی که به پیشانیبه آرامی به سمتم برگشت و با 

 !اون قول و قرار هم موندگار نیست -

 .ی صورتش کردم سرم را جلو کشیدم و چشمکی حواله

 !دونین که، ما نامدارها عادت به شکستن قول و قرارها داریم آخه می -

ام، نفس حبس  ختم. چشم گرد کرد و مبهوت از پرروییای باال اندا صدایی سر دادم و شانه ی کوتاه و بی و خنده

ام را دوچندان  اش را رها کرد. ابرویی باال انداختم و به سمت بابا برگشتم که دیدن آن صورت عصبی خوشحالی شده

 .کرد

 .خوش اومدی عموجون -

لوتر آمد و آغوشش را شد با او آشنا شده بودم. ج سالی می نگاه دزدیدم و به سمت علیسان برگشتم که بیش از یک

 :پچ کرد برایم گشود و بامهربانی مرا در میان عضالتش پنهان کرد. سرش را خم کرد و در گوشم پچ

 !درازی بال هنوزم که ز*ب*ون -

 :ای ایجاد کردم و زمزمه کردم مان فاصله ای سر داد و دستی به ک*م*رم زد. ل*ب گزیدم و میان و خنده

 .از زور شنیدن خسته شدم -

 !یاغی -

 .لپم را کشید و مرا به دنبال خود کشاند و مقابل اهالی دیگر خانه نگه داشت

 .تون زده؟ مهتاج خودمونه ها دِهَ! چرا این همه خشک -

ای به کتفم زد که نیم قدمی به جلو پرت شدم. دستش را یک به یک به طرف حضار گرفت و شروع کرد به  ضربه

 :معرفی کردن

و همسرشون مهربان و پسرشون که نیستن. این خانم زیبا هم عمه جونت نرجس و ایشون عمو اردالنت  -
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 .همسرش سهراب جان و دختر عزیزشون کتایون و پسرشون کیهان که برای تحصیل خارج هستن

آمد گفتند.  دارم به من خوش های نیش توجه به آن حرف همه به سرعت به خودشان آمدند و از جا برخاستند و بی

 .داد لیسان و عمواردالن مشابه یکدیگر بود و احساس صمیمت عجیبی میان کلماتش جوالن میاخالق عموع

 !علیسان گفته بود که خیلی ز*ب*ون درازی -

 .اش بخندم یا شرمنده باشم؛ اما جالب اینجا بود که اصال شرمنده نبودم دانستم از شوخی نمی

 :ای سر دادم و ل*ب گزیدم که لبخندی زد و گفت خنده

 .خوش اومدی عزیزم -

 .ممنونم -

اما محبت عمه جور خاصی بود. جوری که مرا در آ*غ*و*ش کشید و بویید، احساس خالصی بود که تنها در میان 

 .شد بازوان او احساس می

 .بینمت الهی قربونت برم. چقدر خوشحالم که می -

 :را قاب گرفت و با گریه گفت اش. با دستانش صورتم صورتش را عقب کشید که مبهوت ماندم از صورت اشکی

 .عزیزه عمه چقدر خانم شدی! چقدر خوشگل شدی -

 ...ممنونم. شما -

 .کرد داد و صورتم را با دستانش رصد می مجال صحبت نمی

 !چقدر چشمات شبیه مادرته -

؛ اما او ها به پشت سر من، دست در جایی که سارا قرار داشت، برگشت ی نگاه گفت و صدای همه را خواباند. همه

 :اِبایی نداشت و ادامه داد

 .ی صورتت عین داداشمه اما بقیه -

 .لبخند زد و بار دیگر صورتم را نوازش کرد و تمام اندامم را با نگاهش برانداز کرد
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 !چقدر منتظر این روز بودم که ببینم ماه نامدارها رو -

و به سمت ما آمد عمه را در آ*غ*و*ش کشید نگاه مبهوتم به سمت بابا کشیده شد که به آرامی از جای برخاست 

 :و گفت

 !هیجان برای قلبت خوب نیست خواهر -

پرسی شد و به او  خیال احوال اش نشست، کتایون بی و او را وادار به نشستن کرد. دستش که به روی س*ی*نه

جه به قربان صدقه تو هایش را نوازش کرد و سارا بی پیوست و لیوان آب خنک را به دستش رساند. سهراب شانه

 :کرد تشر زد های عمه، به سمتش رفت و در حالی که کتفش را نوازش می رفتن

 دونی هیجان برات ضرر داره؟ کنی نرجس؟ نمی چکار می -

های مشتاقش تنم را لرزاند و فکری منفی را در سرم پروراند. دلیل آن همه  اما او حرفی برای گفتن نداشت. چشم

او را به آن حال انداخت؟ لیوان آب را الجرعه سرکشید و سر به زیر انداخت و باصدایی مملو اشتیاق او چه بود که 

 :از بغض گفت

 .یاد گذشته افتادم -

 .حرکت ماند که عمه به سرعت سر بلند کرد و دستان او را در دست گرفت های سارا بی دست

 !من رو ببخش سارا -

رنگی به صورتش زد. دستپاچه از جای برخاست و  داد و لبخند کمی مهم نبودن موضوع تکان  سارا سری به نشانه

 :گفت

 .من برم یه مسکن برات بیارم -

 .عمه ل*ب باز کرد تا مخالفت کند؛ اما او مجالی نداد و به سرعت پذیرایی را ترک کرد

 !جا دختر بیا این -

اش را میان  شسته و عصای چوبیسالی را ببینم که به روی صندلی ن دلم فرو ریخت و تازه توانستم زن میان
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انگشتانش اسیر کرده بود. نگاهم را میان همه رد و بدل کردم که منتظر، به من خیره شده بودند. عمه لبخندی به 

 :صورتم زد و گفت

 .مادربزرگت -

ی هیجانی گرفته تا  به سمت زن چرخیدم و قدمی به سمتش برداشتم. آن خانواده برایم عجیب بودند. از عمه

کردم برای آن قراری که با  های فجیع مقابلم نشسته بود. هنوز هم خودم را لعن و نفرین می دربزرگی که با اخمما

دانستم که  هایش را دیدم و تعریفش را شنیدم و اسمش را یدک کشیدم. می ها عکس بابا گذاشتم؛ پدری که سال

دن از این کابوس را نداشتم. مقابلش ایستادم که جوره هم قصد بیرون آم در خیالی ترسناک گیر افتاده بودم و هیچ

تر کرد و نگاهی خریدانه به سرتاپایم انداخت. هیچ از آن نگاهش خوشم نیامد و  ابروهای کم پشتش را به هم نزدیک

 .همین دلیلی بر اخم و تخم و عقب رفتنم شد

 !مهتاج -

های ما شود. قدمی دیگر به عقب برداشتم  نگاه گر بابا هم نتوانست مانع دوئل و جدال میان صدای م*حکم و توبیخ

 :شان انداختم و گفتم جا داشتم، نیم نگاهی به جمع احساسی که نسبت به تک به تک اهالی آن و با نهایت بی

 .وقتم تون خوش از دیدن -

 :ابرویی باال انداختم و ادامه دادم

 .تون رو اعالم کنید ردوندن، نارضایتیشم؛ پس نیازی نیست با چشم غره و رو برگ تون نمی زیاد مزاحم -

ی سفید رنگ قرار  ترین قسمت سالن و در کنار بوفه شان، روی مبلی که در انتهایی های مبهوت توجه به چشم بی

 .داشت، نشستم

 !طور نیست عموجان این -

 :عمو اردالن بود که از کنار عمه بلند شد و پرسید

 کنی؟ ر میجور فک تو در مورد ما چی شنیدی که این -
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 :لبخند که نه، نیشخند تمسخرآمیزی ناخودآگاه روی صورتم نقش بست و نیش زدم

 ...چیزهای خوبی نشنیدم و -

 :نگاهی به مادربزرگ انداختم و ادامه دادم

 .ندیدم -

 .اش فروکش کرد های عنبیه الی سلول های عمو، رنگ عوض کردند و برق از البه چشم

یم با مادرت در ارتباط باشیم. به هرحال سارا حکم خواهر ما رو داره و چندسال تونست ما به خاطر سارا نمی -

 .بیشتر زن ارسالن بود

تر. خب سوده  هایی براق به آرامی گفت و به سمتم آمد. چه قدر شبیه بابا بود؛ اما با صورتی سفیدتر و چشم

ی کنارم جای  باشند. روی مبل دونفرهگفت که دوقلوی بابا بود و باید هم تشابهی هرچند کم با هم داشته  می

ها خندان اهالی این خانه را به  ام را از صورتش به روی دیوارها گرداندم. دیوارهایی که عکس گرفت که نگاه خیره

های سلطنتی شیری رنگ سالن دوختم.  نمایش گذاشته بودند. چشمانم را باحسرت از آن دیوارها گرفتم و به مبل

 .نامدارها را در خود جای داده بودی  سالن بزرگی که همه

 !مهتاج -

 .مرا مخاطب قرار داد و به اجبار از وجب کردن پذیرایی بزرگ دست برداشتم

 بله؟ -

ی مبل افتاده بودند، انتقال  دستش را به سمتم دراز کرد و گرمایش را به روی انگشتانی که القید به روی دسته

 .داد

 .وع خبر نداشتیمتا چندسال پیش، ما هم از این موض -

 :نیم نگاهی به بابا انداخت و بااخم ادامه داد

 !ی پنهونی نبود خبر از زن دوم و بچه -
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های  انگشتانم را فشرد. نگاه تحقیرآمیز من به سمت بابا برگشت که سرش را به زیر انداخت و بااخم به کفش

نظرم این از عصبانیت وافرش نشأت های پایش به آرامی به زمین ضرب گرفت و به  چرمش خیره شد. با پنجه

 .گرفت می

ها این راز رو پیش  ی دلش رو برای مهربان باز کرد و همون شد که ما فهمیدیم. سارا سال یه روز سارا سفره -

 .آبرو بشه اش بی خودش نگه داشته بود تا مبادا شوهرش پیش خانواده

 :پاسخ دادمهایش را  به سمت عمو برگشتم و با حاضر جوابی آن همه تلخی

 آبرویی؟ کدومش دقیقا؟ بی -

 :ترین لبخندی که از خود سراغ داشتم پرسیدم انگشتانم را به آرامی عقب کشیدم و با تلخ

ازدواج رسمی با مادرم، به دنیا اومدن من، رها کردن یه زن و بچه رو، بیست و شش سال به امون خدا ولش  -

آبرویی خودتون بودید؟ مگه خالف شرع کرده؟ شماهایی که برای  کردن رو؟ یا چی عموجان؟ شما فقط به فکر بی

 .تونستید بذارید ذارین، خب برای اینم می ی کاراتون کاله شرعی می همه

 :دستانم را به دو طرف باز کردم و باصدایی که ناخواسته کمی بلندتر از حد معمول شده بود ادامه دادم

گفتید یتیم بوده و برای  راهه نره! می نیاز به آقاباالسر داشته تا به بیگفتید زنه مطلقه بوده و  دونم، می چه می -

خرج و مخارجش نیاز به کمک داشته که الحمداهلل نامدارها هم دست به خیر بودن و گفتن بذار یه ثواب بکنیم 

 !خب

و نگاه  ام که صدای کوبیدن عصای مادربزرگ سکوت سالن را شکافت زدم از نطق نسبتا طوالنی نفس نفس می

 .مبهوت همه مِن جمله عمو را به دنبال خود کشاند

 کجا بزرگ شدی که ادب و احترام یادت ندادن؟ -

 :ناخودآگاه عصبی شدم و در سرش توپیدم

ی یه مشت حیوون! میون یه عالمه گرگ صفت که بهم یاد دادن با کسی تعارف نداشته باشم و حقم رو  تو لونه -
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 .بگیرم

 .شد و دستانش را عصبی به روی عصایش گره کرداز روی صندلی بلند 

 زنی؟ نیومده حق حق می -

 .پوزخند عصبی زدم و از روی صندلی ایستادم

نه خانم! خیالت تخت! من برای این خونه و ماشینای شما چشم ندوختم. الحمداهلل اونقدری دارم که منت  -

 .نامدار جماعت روی سرم باشه

 :چانه س*فت کرد و فریاد کشید ابروهایش را بیشتر درهم کشید و

کنی؟ مگه کسی مجبورت کرد بیایی بین  بری باال و عین طلبکارا رفتار می پس چیه واسه ما صدات رو می -

 ماهایی که ازشون بیزاری؟ مادرت یه خبطی کرده و ما باید جواب بدیم؟

 :نفس گرفتم و با بهت و تعجب پرسیدم

 بود؟فقط مادر من؟ پسر شما عابد و زاهد  -

 :ل*ب باز کرد تا کالمی بگوید که صدای بلند و عصبی بابا مانع شد

 !بسه! بسه دیگه -

 :مان ایستاد و با صورتی برافروخته رو به من تشر زد میان

 ز*ب*ون به دهن بگیر دختر! توی اون دهن زبونه یا نیش مار؟ -

رو شدم. دستی به صورتش  اشکی سوده روبه های ام را شکاندم و رو گرفتم که با چشم عصبی و گرفته انگشت اشاره

 .مان برداشت کشید و از بازوی علیسان جدا شد و قدمی به سمت

 جا چه خبره؟ این -

 .به سرعت به عقب برگشتم و در صورت مبهوت سارا لبخند زدم

 .هیچی ساراجون. انگاری آتیش مادرشوهرت از تو تندتره -
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 :صدای عصبی ارسالن نامدار تنم را لراندابروهایش به باال پریدند و ل*ب گزید که 

 بندی یا نه؟ دهنت رو می -

ام قصد باال آمدن داشت را با هزار ضرب و زور پایین فرستادم.  کسی از فریاد بلندش چشم بستم و بغضی که از بی

نها از مرد سرم را برگرداندم و چشمانم را باز کردم که از شدت داغی در حال سوختن بودند. مردهای زندگی من، ت

 :بار صدای من آرام بود بودن فریادهای بلندش را یاد گرفته بودند. برعکس تُن صدای او، این

 .نه. من که گفتم اینجا نمیام. شما اصرار داشتی که مثال برام پدری کنید -

 :داد زدم کردم ام انداختم و حینی که به بیرون از پذیرایی قدم تند می ام رفتم و به روی شانه به سمت کوله

 .این همه سال نبودین، دیگه هم نباشین! این همه دعوا نداشتیم که -

 :ی دیگر انداختم و با خودم گالیه کردم ها که رسیدم، بند کوله را اُریبی روی شانه به چمدان

 !آدم دشمن داشته باشه بهتر از همچین قوم و خویشیه -

ها را به دست گرفتم و به سختی از  و اردالن و مادربزرگ، چمدانتوجه به دعواهای عم در را چهارطاق باز کردم و بی

 .خونه بیرون زدم

 !وایستا -

در جا میخکوب شدم. نه از صدای متعجب سارا، بلکه از دیدن مردی که با ابروهای باالرفته مقابلم درون آسانسور 

اش  های مشکی رون زد. نگاهم را از چشمایستاده بود. نگاهی به سرتاپایم انداخت و ابروی چپش را باال انداخت و بی

 .گرفتم و بدون آن که از ناگهانی دیدنش، دست و پایم را گم کنم، به سمت آسانسور رفتم و از کنارش گذشتم

 !مهتاج! دخترم -

ی همکف را زدم. سرم را که بلند کردم،  هایم را درون آسانسور انداختم و دکمه صدای بابا بود که به سرعت چمدان

ن سکانس آن لحظه چشمان متعجب مرد قد بلندی بود که در کنار در ایستاده بود و با ابروهایی باالرفته به آخری

آورد، خیره شده بود. در آسانسور که بسته شد، نفس عمیقی کشیدم و  من و بابا که به سمت آسانسور هجوم می
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اورم. دستم را به روی شکمم فشردم و از سوزش ام افتاده بود را به یاد بی باالخره توانستم دردی که به جان معده

 .اش، ل*ب به دندان گرفتم و زیر ل*ب به ناسزا پرداختم عصبی

 ...حقته احمق! مگه مسافرخونه چه مشکلی داشت؟ موش داشت یا عقرب سیاه؟ اینا که -

فتم و چشمانم را شد، زبان به کام گر تر فشردم و از دردی که لحظه به لحظه بیشتر می عضالت شکمم را م*حکم

با د*ر*د فشردم. د*ر*د که تا پهلوی چپم سرایت کرد، ل*ب به نیش کشیدم و چ*ن*گ به پهلویم انداختم. 

های  زد و د*ر*د را از معده به تمام عصب مالحظه نیش می ماری سمی درون شکمم در حال جوالن بود که بی

رساند. نفس گرفتم و سرم را به  هایم می ان را به ل*بفرستاد و ج هایم می کرد. زهرش را درون رگ بدنم منتقل می

زدم، از زخم زبان  دیوار آسانسور تکیه زدم و پلک خواباندم. به این د*ر*د عادت داشتم و از د*ر*د نبود که پا می

 ی اعصاب خردم. خسته بودم. به سوختم و رمق از پاهایم گرفته شده بود. باز هم گند زده بودم به همه بود که می

ی خسته! خسته از  خداوندی خدا خسته بودم بس که خبط پدر و مادرم گریبانم را گرفت و رها نکرد! خسته

آبرویی خطاب کرده  مادربزرگی که نیامده جوش و استرس اموالش را داشت، خسته از عمویی که وجود مرا بی

 .بود

ه دیگر برایم عادی شده بود و از مادرم هم توجه به دردی ک با صدای باز شدن درهای آسانسور، چشم باز کردم و بی

هایم را به دست گرفتم و با صورتی عرق کرده از د*ر*د، بیرون زدم. از البی گذشتم و  تر، چمدان به من نزدیک

خودم را به هوای آزاد رساندم. د*ر*د که از پهلوهایم پایین رفت، طاقت نیاوردم و خودم را به سختی با پاهایی 

ام  ها را به روی زمین رها کردم و دستپاچه دست در کوله های کنار استخر رساندم. چمدان ندلیکشان کشان به ص

ای را زیر زبانم گذاشتم و قوطی را  انداختم و قوطی قرصم را بیرون کشیدم. درپوشش را باز کردم و قرص دایره

خورشید خیره شدم که سوزش  درون کوله انداختم. نفس گرفتم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به نور

هایم، پلک خواباندم و آب دهانم را به سختی  هایم افتاد. با حلقه زدن اشک درون چشم وحشتناکی به جان چشم

 .فرو دادم و تلخی قرص را با جان و دل پذیرا شدم
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 آبجی؟ -

نفس در  یغ کرد. نفسام را به راحتی از وجودم در کوبید و آرامش لعنتی رمقش در سرم می های بی صداهای قدم

 :ام قرار داد و پرسید کنارم ایستاد و دستش را به روی شانه

 شدی؟ چی -

 .دست دیگرش که به روی پهلو و دستم نشست، سر به زیر انداختم و به آرامی پلک باز کردم

 قرصت رو خوردی؟ -

و لبخند کمرنگی به صورتش د*ر*د، هنوز هم پا برجا بود؛ اما طاقت من بیشتر شده بود. به آرامی بلند شدم 

 .زدم

 .خوبم عزیزم -

 .اش را از پهلو به صورتم منتقل کرد اش را باال کشید و نگاه سرخ شده بینی

 مطمئنی؟ -

 !کرد، سوده بود و بس رحم لبخند واقعی را مهمان صورتم می تر شد. تنها کسی که در این دنیای بی لبخندم عمیق

 .آره -

 :ترین حالت ممکن درخواست کرد سام را فشرد و با ملتم شانه

 !نرو! تو رو جون سوده نرو -

 :به سرعت ابرو در هم کشیدم و ممانعت کردم

کنن. گفته بودم که  ای که نیومده دارن بهم توهین می تونم اینجا بمونم. توی این خونه قسم نده سوده! من نمی -

 .شه حساب کرد روی نامدارها نمی

 :که صدای دیگری مرا مبهوت و متعجب کرد ل*ب باز کرد تا کالمی بگوید
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 ها چی؟ روی توکلی -

 .هایم لرزیدند تا جوابی به سارا بدهم؛ اما زبان قفل کرده بودم. نفس عمیقی کشید و جلوتر آمد ل*ب

 :روسری سفیدش را جلوتر کشید و گفت

رم؛ چون دختر زنی هستی که گم که روی دیدنت رو ندا تعارف هم می ای ندارم مهتاج. بی من با تو خرده برده -

 .زندگیم رو سیاه کرد و منو خار و خفیف

 :نگاهی به ساختمان پشت سرش انداخت و ادامه داد پوزخندی زد و نیم

 ...ی نامدار رو؛ اما های طایفه های خاله زنک پچک خانم رو به جونم انداخت و پچ ی خان نیش و کنایه -

 .ی من و سوده انداخت و کالفه، هوفی کشید های گره خورده ه دستمان برداشت و نگاهی ب قدمی دیگر به سمت

اما تو چه خواسته و ناخواسته، خواهر دخترمی و دخترِ شوهرم. ارسالن قسمم داد که بیام و نذارم بری، هم  -

ی، ازت خاطر این که بیایی و ببینی که تو توی این خونواده جایی ندار خاطر قسم و هم بخاطر ارسالن و هم... به به

 !ها ها و شروطه خوام برگردی. به شرط می

 :و دستش را باال آورد که سوده ناباور صدایش زد

 مامان! این چه حرفایی آخه؟ -

توجه به کالمش، به سمت من برگشت. دستم را از پهلو جدا کردم و لبخندی به  ای به سوده رفت و بی چشم غره

 .صورتش زدم

 .گیره ای رضای خدا موش نمیای بر گن هیچ گربه بالنسبت می -

 .اش را باال آورد و مقابلم تکان داد پشت چشم نازک کرد و انگشت اشاره

ها بیوفته. دو: هر چیزی  کنی که اسم ما توی دهن همسایه ری و میایی و کاری نمی حاال هرچی. یک: آسته می -

اد پاپیچ من و زندگیم بشی. درست شد؟ روی خوام زی ی من انجام بشه. سه: نمی که به سوده ربط داره، باید بااجازه

 شه حساب کرد حاال؟ ها می وکیلی
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 .کشیدم هایی نمی شنیدم و چه خفت هایی که نمی به کجا رسیده بودم؟ برای یک سرپناه باید چه حرف

 .هایم را برداشتم و قامت راست کردم دست سوده را کنار زدم و چمدان

 .زحمت شما نیستم تون. من راضی به خیلی ممنون از لطف -

 .به طرف سوده برگشتم

 .مراقب خودت باش -

 :شان گذشتم و زمزمه کردم ها را کشیدم و به سختی از میان دسته

 خدایا شکرت! ببین به کجا رسوندی ما رو؟ -

 !مهتاج -

 .ی ارسالن نامدار، میخکوبم کرد و شدت عصبانیتم را بیشتر صدای بلند و فریادگونه

 .باهات حرف دارم -

 :های نظامی پرداختم و گفتم سرم را کج کردم و به کاوش قامتش در آن لباس

 .هامون رو زدیم ما حرف -

 .جلوتر آمد و با سر به سارا و سوده اشاره کرد که هردو باتردید و خرامان خرامان فاصله گرفتند و وارد البی شدند

 !بمون -

 :هوفی کشیدم و باعصبانیت پرسیدم

 حرف بارم کنین؟که چی بشه؟ بازم  -

 .مون بود بمون که کمکت کنم تا بفهمی مادرت چی شد که کشته شد! بفهمی چی توی گذشته -

 .هایم به جوشش افتاد ام مبحوس شد و خ*ون میان رگ نفس در س*ی*نه

 چی؟ -

 .ابروهایش را برای جدیت کالمش در هم قفل کرد و دستانش را پشت ک*م*رش در هم تنید
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 .ای بهش نداری، دیگه جرأت نکنه سمتت بیاد ی الاُبالی که عالقه هبمون تا اون پسر -

ها به روی زمین،  هایم نقش بست، دستانم سِر شدند و صدای افتادن چمدان ی کیان که در پشت پلک چهره

د مان را کمتر کرد و من در ذهنم به این باور رسیدم که این مر ی میان وار در سرم به صدا در آمد. فاصله انعکاس

دانست. حتی از خیلی رازها خبر داشت. چه کسی به غیر از من و کیان از نبود  خیلی چیزها از زندگی من می

مان باخبر بود؟ هیچکس. هیچکسی از دلیل مرگ مادر خبر نداشت و این مرد به راحتی و  ای در میان عالقه

 .اتفاقات زندگی من گفت که او خودکشی نکرده که این یعنی روشن شدن خیلی از بااطمینان می

 :برعکس چیزی که در ذهن داشتم، به سرعت حفظ ظاهر کردم و تشر زدم

 .من از پس خودم بر میام -

 :اش غرید های کلید شده باعصبانیت گ*ردن کشید و از میان دندان

نا یه مشت دونه او ان؟ با این که دولت می فهمی اونا چه آدمای خطرناکی ولی از پس فرهمند بر نمیایی! تو می -

 دونی چرا؟ تونه دستگیرشون کنه. می حیوونن؛ ولی نمی

هایش کشید که صورت مبهوتم، از د*ر*د جمع شد و از کشیده شدنم به جلو، پهلویم تیر  بازویم را میان پنجه

 .کشید

 کنن بدون کشن بدون این که مدرکی از خودشون بذارن؛ خیلی راحت قاچاق می چون اونا خیلی راحت آدم می -

کنن بدون این که کسی شک کنه و بو  ای می ی اینا خطاهای دیگه تر از همه این که ردی ازشون باشه؛ خیلی راحت

فهمی؟ کسی که بتونه این همه خالف رو به راحتی انجام بده، مسلما کشتن یه دختر جوون براشون از آب  ببره! می

 .تره خوردن هم آسون

ورتی سرخ شده به چشمانم خیره شد. داغی آفتاب به مغزم سرایت کرده بود و زنان و با ص بازویم را رها کرد و نفس

هایش  کدام از حرف شد. هیچ داد. باورم نمی ای کوچک از جهنم را در خود جای می در سرم آتشی به پا بود که تکه

انتهایش بود و  بیی آن مدت از فرهمند بزرگ متوجه شده بودم، دارایی  شد. تنها موضوعی که در همه را باورم نمی
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اش، از نفوذ باالیی  های کالنش در کشور و دوستان دولتی خانه کردم که به سبب تجارت نفوذش در دولت. گمان می

توانست از کشورهای بزرگ آسیایی وارد کند و به  برخوردار بود که اجناسی زیر قیمت بازار و مصوبه را به راحتی می

گذشت، مَردی که پدرم بود، از  ندسالی که از آشنایی ما با این خانواده میسود کالن برسد. حاال بعد از گذشت چ

هایش عین حقیقت بود، پس  ماندم؛ مبهوت از غیرت او. اگر گفته گفت و من بیشتر مبهوت می هایشان می جنایت

! غیرتش کجا نامه مُهر کرده بود؟ خدای من ها فرستاد و به راحتی امضای زیبایش را پای رضایت چرا مرا میان آن

 .رفته بود

زبانم الل شده بود و دهانم از شدت داغی سرم به سوختن افتاده بود. چرا که تمام آب بدنم در مقابل آن همه عرق 

 .کردن و سوختن، در حال اتمام بود

 ...شما -

گرفت  میبه سختی زبانی که به سقف دهانم چسبیده بود را حرکت دادم و با بهت و تعجبی که از عصبانیت نشأت 

 :ادامه دادم

 ...ی حرفاتون راست باشه اگه همه -

 :میان کالمم پرید و بااطمینان گفت

 .که هست -

 :ی کالمم را بر سر زبان آوردم اش را نادیده گرفتم و ادامه گفته

 !پس چطور راضی شدین من با اون مرد نامزد کنم؟! با پسر اون آدم خالفکار -

 ...پره و احساس از سرت میمادرت منو مطمئن کرد که این  -

 .شما یک پلیس هستین و من مطمئنم که حرفای مادرم رو باور نکردی -

 .تونستم دخالت کنم مهتاج! من نمی -

 چرا؟ -
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 !چون که این یه دستور بود -

 :با فریاد گفت و من ناک اوت شدم. دستی میان موهای بیرون ریخته از شالم کشیدم و نالیدم

 ر نظر داشتین و مادر منو نجات ندادین!؟شماها اونا رو زی -

 .و با تعجب به چشمان خوش رنگش خیره شدم

 .دونستیم نه عزیزم. ما از اتفاق اون شب چیزی نمی -

 !گی دروغ می -

 ...خورم که قسم می -

 :های مامان، بغض کردم و نالیدم ی التماس از یادآوری صح*نه

 !باورت ندارم! باورت ندارم -

 :جا کنار استخر نشستم و نالیدم ه روی هم فشردم و در همانهایم را ب ل*ب

 !شم! دیوونه خدای من! دارم دیوونه می -

هایم را دربرگرفت و در کنارم زانو زد. سرم را بلند  داد زدم و سرم را میان دستانم گرفتم که دستان گرمش، شانه

اس نشاند.  شد و روی سرم ب*وسهدارم را به صورت غمگینش دوختم که به سمتم خم  کردم و چشمان نم

 :وار به روی بازوهایم کشید و در گوشم زمزمه کرد دستانش را نوازش

 .من کنارتم دخترم. بابا پیشته -

چنان قلقلک داد و به شعف و شادی انداخت که د*ر*د پهلویم فراموش شد. سرم در  گفت و ته دلم را آن

 .تپید یی آرام و قرار گرفت که قلبش میاش فرو رفت و درست در جا آ*غ*و*ش پر مهر پدری

 .کنارتم -

ام را به روی آن همه د*ر*د بستم و ذهنم را از فکر و خیال و هرچه که بود خالی  نفس گرفتم و چشمان خسته
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 .ای هم که شده، آن آرامشی که آرزویش را داشتم، احساس کنم کردم. تا لحظه

************************** 

 »فصل سوم«

 

ام را درست کردم و کیفم را از روی تخت برداشتم. به سمت در حرکت کردم که با دیدن خودم  بار آخر مقنعهبرای 

در آینه، از حرکت ایستادم و به سمت آینه برگشتم. با دیدن آن صورتی که خیلی وقت بود که لبخندی واقعی به 

خوابی و  خانه آغاز شده بود و من همچنان از بیخود ندیده، اعماق قلبم به سوزش افتاد. اولین روز از بودن در آن 

دادم. آن همه دردی که دیروز متحمل شده بودم و  ای عظیم را در دلم پرورش می فکر و خیال زیاد، غمکده

ی چندین روز استراحت را برایم صادر کرده بود. فارغ از هر اتفاق افتاده  خوابی که در آن اتاق کشیده بودم، اجازه بی

کشیده، درست ساعت پنج و سی دقیقه صبح بود که همه را پشت سر گذاشتم و برای چند صباحی خود و هر رنج 

 .را به دست آرامش ساختگی سپردم

 :ای به در زده شد و به دنبالش صدای سوده آمد تقه

 آبجی! بیداری؟ -

 :خ دادمام انداختم و پاس های فرم کاربنی ام را جلوتر کشیدم و نگاهی اجمالی به لباس مقنعه

 .بیدارم -

نفسی گرفتم و طبق عادتی که مامان یادم داده بود، به نام خدایی گفتم و به سمت در رفتم. دستگیره را کشیدم و 

 .به صورت مهربانش لبخند زدم

 .صبح بخیر -

 .نمایی زد و نگاهی به سراپایم انداخت و با همان نگاه کاوشگر به سمت صورتم برگشت لبخند دندان

 .وشگل شدی! سالمچقدر خ -
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اش کشیدم و جلوتر از او به سمت راهرو قدم برداشتم. به سرعت همانند  صدایی کردم و دستی به شانه ی بی خنده

 :جوجه اردک زشت به دنبالم دوید و پرسید

 مرخصیات تموم شده؟ -

 :ادماش انداختم و پاسخ د زده ی راست به صورت هیجان نگاهی از روی شانه سری تکان دادم و نیم

 .آره عزیزم. دو سه روز گرفته بودم؛ چون درگیر معامله و فروش و این کارها بودم -

 ری سر کار؟ تنها می -

 .از حرکت ایستادم و عقبگرد کردم

 خانم و تو بریم؟ نه! چطوره با خان -

 .ردمپقی به زیر خنده زد که با خنده سری تکان دادم و از خم راهرو گذشتم و به سمت راست مسیر کج ک

 جا کار هست؟ گم که برای من هم اون می -

ها نشسته بودند، به سرعت به عقب برگشتم و  با رسیدنم به مقابل آشپزخانه و دیدن سارا و بابا که روی صندلی

 :دستم را روی بینی قرار دادم

 !هیس -

قب هلش دادم و سرم را از حرکت ایستاد و باابروهای باال پریده و چشمان درشت شده به من خیره شد. کمی به ع

 .پیش کشیدم

 خوای دعوای جدید راه بندازی؟ می -

 :اش را به دیوار سپرد و با حالتی گرفته پرسید به سرعت رنگ عوض کرد و تکیه

 ...جا کنار تو چرا؟ دوست نداری اون -

 :تر اما عصبی گفتم نچی کردم و باصدایی آرام

 .همچین نیست -
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 :رت کشیدم و ادامه دادمدستش را میان انگشتانم به اسا

 نشنیدی مادرت چه شرط و شروطی گذاشت؟ -

 :اش غرید های کلید شده بالجاجت تمام گ*ردن کشید و از میان دندان

 .خوام کار کنم من می -

 .چشمی در حدقه گرداندم

 ...کار خوبه؛ اما -

 .خوام بخاطر مامان از آرزوهام بگذرم تو رو خدا آبجی! من نمی -

 

لرزید در صورت مبهوت من ادامه  اش می اش، چانه لرزاند و باصدایی که بیشتر از چانه صدا و ناراحتی از شدت بغض

 :داد

خوام که پا*ر*تی  خوام اون همه درس خوندن و هزینه کردنم هیچ بشه. تو رو خدا کمکم کن! نمی من نمی -

 ...تون بذاری و من خوام یه وقت مالقات با سرپرست بازی کنی، فقط می

 سوده جان؟ -

اش چکید، به سرعت با انگشت شصتم پاکش کردم و در صورت زیبایش خیره  ی اشک که به روی گونه اولین قطره

رفت و تنها آرزویش کار  ها با عشق و عالقه پیش می ی گرافیک را انتخاب کرد و سال شدم. سوده از هنرستان رشته

 ؛″سپید فرش″های به نامی هچون شرکت تبلیغاتی  تهای تبلیغاتی و مُد و غیره بود. شرک کردن در شرکت

 .بودم نشده پشیمان بودن جا آن در از وقت هیچ و کردم می کار جا آن در بود سال چندین که شرکتی

 !مهتاج -

ی فنی  گفت و دلم را نرم کرد. از بچگی همین بود. برای اولین بار که دیدمش، هجده ساله بود و بعد از دانشکده

وقت هم نگفت. از همان روزها بود  دانم از کجا و چطور مرا پیدا کرده بود و هیچ سراغم آمده بود. نمیمخفیانه به 
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شد  ام می ای داشت، با آن نگاه مشکی براقش خیره مان شدت گرفت و هرگاه خواسته که رفت و آمد و عشق و عالقه

ه برای من فراتر از خواهر بود. او برایم همانند گفتم. سود می« بله»کرد که بی چون و چرا  چنان دلم را نرم می و آن

ای بود که بعد از  دختر کوچکم بود. با این که بیست و سه سال داشت؛ اما همیشه برای من همان دختر هجده ساله

ام را در  ی نسکافه، تمام خستگی رساند و با یک کیک شکالتی و بسته دانشگاه خودش را به کارگاه مامان می

 .کرد می

 !رو خدا تو -

های تلویزیونی شد. نفس عمیقی کشیدم و سری از تأسف تکان  باز هم التماس کرد و چشمانش همانند انیمیشن

 :دادم و زمزمه کردم

 .باشه؛ ولی هرچی شد، پای خودت -

ی اول به مزاجش خوش آمد که مابقی جمله را نادیده گرفت و باجیغ خفیفی از گر*دنم آویزان  قدر آن کلمه آن

 :گفت شد و

 .خیلی خوبی به خدا! واقعا که ماهی آبجی -

 .اش جدا شدم ی حرصی سر دادم و دستی به پشتش زدم و به سرعت از هیکل ریزه میزه خنده

 .ام کردی خیلی خب تو اَم! خفه -

گرد کردم و به سمت آشپزخانه  ی آن صورت خندان و شادابش بروم، به سرعت عقب و بدون آن که قربان صدقه

بندی که تنها به یک اخم و تشر بند بود تا فرو بریزد، سالم  داشتم. مقابل جزیره ایستادم و بالبخند نیمقدم بر

 :دادم

 .سالم -

ای که در دست داشت را درون بشقاب چینی گل سرخ قرار داد و بالبخند پاسخ  بابا به سرعت سر بلند کرد و لقمه

 :داد
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 سالم دخترم. خوب خوابیدی؟ -

 .ممنون -

 :اش را روی میز گذاشت و خطاب به پشت سرم گفت لیوان چای سارا

 .جا وایستادی؟ بیا صبحونه چرا اون -

 :و رو برگرداند و بااخم به میز مقابلش خیره شد و خطاب به من به آرامی پاسخ داد

 .سالم -

 :خود را به ندیدن و نشنیدن زدم و کیفم را روی دوش انداختم و زمزمه کردم

 .خدافظ -

 ؟کجا -

 .تنم را که به سمت مخالف برگردانده بودم، به حالت اول قرار دادم و به سمت بابا برگشتم

 !سر کارم دیگه -

 :های نان و پنیر و گردو درونش قرار داشت، اشاره کرد و گفت با سر به بشقابی که لقمه

 .اول صبحونه -

ی صبحانه درونش بود. سرش را بلند  ده لقمهچشم گرد کردم و با ابروهایی باالرفته به بشقاب خیره شدم. دقیقا 

 :تر گفت کرد و خطاب به سوده با لبخندی عمیق

 .تو هم بیا بابا! دیشب شام نخوردی که -

 :اش را ب*و*سید و با عشق گفت سوده به سرعت از کنارم گذشت و بااشتیاق در کنار بابا نشست. گونه

 .ممنونم باباجون -

 .نوش جان عزیزم -

شان گرفتم  ای بلند سوده کشید و نگاه گرمش را به سمت من برگرداند. چشم از ارتباط جسمی میاندستی به موه
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 :کشید، اخم کردم و م*حکم گفتم و با حسادتی که در وجودم شعله می

 .ممنون. میل ندارم -

وری که باز هایم را با حرص به پا کردم و درون آسانس و به سرعت گریختم و به سمت راهرو قدم تند کردم. کفش

 .ام را به دیوار آسانسور سپردم ی همکف را فشردم و تکیه بود، پریدم. دکمه

اش شود.  توانست پیوند عمیق خواهری را هم هدف بگیرد و منجر به فروپاشی حسادت موجود خطرناکی بود که می

هیچگاه طعم  های مادرش و محبت پدرش. پدری که من بار به سوده حسادت کردم. به حساسیت برای اولین

سازی بود. آخ کارگاه! با یادآوری  بودنش را نچشیده بودم و مادری که مدام در حال کار کردن در آن کارگاه مجسمه

کشی مامان.  ها زحمت ی سال ام از بین رفت و تنها غم ماند؛ غم از دست دادن نتیجه کارگاه، تمام احساسات منفی

ی اول یک اتاق سه در چهار بود با دو نفر کارگر، بعدها با گرفتن وام و به خوبی یادم بود که آن کارگاه در روزها

های  رفته و سال به سال با جمع شدن زن روزی، شد یک زیرزمین پنجاه متری و رفته های شبانه کارکردن

شکل  دار تازه از زندان آزاد شده و حتی معتادینی که ترک کرده بودند، اجتماع بزرگی سرپرست، مردهای سابقه بی

ی خود را  ی کنونی جای نداشتند، توانستند جامعه نظیری ساخته شد. اجتماعی که در جامعه گرفت و کارگاه بی

تشکیل دهند و بدون آن که برای افراد دیگر خطری داشته باشند، به درآمد قابل توجهی برسند. درست دو روز 

یک خانواده بودیم؛ برای همین کارگاه را به کسی ها داشتنم. ما کنار هم  پیش بود که خداحافظی سختی را با آن

کند و  کرد و در قراردادش قید کرده بود که هرگز کارگرها را اخراج نمی واگذار کردم که از این کار حمایت می

دهد. در اصل آن مرد مسنی هم که من دیدم، به ظاهر انسان درستی بود که از کار  موضوع کارگاه را تغییر نمی

ترین  ترین و باارزش ی دیگر بود که بزرگ هفته برد. کمتر از یک کش ل*ذت می ر آن جماعت زحمتکردن در کنا

رساندم و چقدر سخت بود حاصل یک عمر زحمت مادرم را قرار بود به هیچ و  یادگار مادرم را به فروش قطعی می

 .فطرت پیشکش کنم پوچ این دنیا و کیان نامرد و پست

باز شدن درها، تلنگری به ذهنم ایجاد کرد و افسوس نشسته بر روی صورتم را به  دینگ! صدای زنگ آسانسور و
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حالت عادی نشاند؛ ولی با دیدن همان مرد دیروزی که در هنگام فرار با او مواجه شدم، کمی تعجب را چاشنی 

تیپش پرداختم و  هایم کرد. لبخندی به روی صورت نشاند و وارد شد و در کنارم ایستاد. به کاوش در اندام و چشم

ی سفید رنگی به تن  بویی احسنت گفتم. شلوار جین آبی نفتی به همراه بلوز ساده پوشی و خوش به آن شیک

 .ی خاصی داشتند های پهن و قد بلند جلوه داشت که آن شانه

 .سالم -

این رنگ را به ارث هایش دوختم. رنگ مشکی! گویا او هم نامدار بود که  نگاهم را به آرامی بلند کردم و به چشم

 :برده بود. لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .سالم -

 .اش را به دیوار آسانسور سپرد و دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد شانه

 .دیروز افتخار آشنایی نداشتیم بانو! اینقدر آتیشی بودی که مهلت نشد -

 .صورتم نشستصدا و کوتاهی به روی  ی بی با یادآوری دعوای مضحکم، خنده

 !متاسفانه -

 .جا شد رنگش، به روی بینی کمی جابه لبخندی زد که عینک آفتابی آبی

 .اهورا. پسر عمو اردالنت -

 :و چشمکی زد و ادامه داد

 .وقتم از دیدنت هم خیلی خوش -

 .زد حتی لبخندهایش اش با عمو مو نمی ابرویی باال انداختم و لبخندم را بیشتر جان بخشیدم. قیافه

 .به همچنین -

 :در آسانسور باز شد که با دست به در اشاره کرد و تعارف زد

 .بفرمایید -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
84 

 

 :قدم شدیم که پرسید جا کردم و بیرون زدم. با هم هم تشکری کردم و کیفم را روی دست جابه

 ری؟ فضولی نباشه، جایی می -

 .در را باز کرد و وارد باغ شدیم

 .رم سرکار بله. می -

 .رسونمت داری، من میاگه ماشین ن -

 :کنار پارکینگ سرپوشیده که رسیدیم، به سمتش برگشتم و بالبخند پاسخ دادم

 ...ممنون. لطف داری -

 :زبانم طاقت نیاورد و کنایه زدم

 .چه عجب ما یه نامدار باادب دیدیم -

 :گفت ای سر داد و متعجب در کنار ماشینش ایستاد و به سمتم برگشت. بعد از اندکی تأمل، خنده

 .ی دیروز رو هنوز هضم نکردی! پس باید بهت بگم هنوز اول راهی ماه بانو انگاری قضیه -

 .چشم ریز کردم و مقابلش ایستادم

 چطور مگه؟ -

 :های براقش در چشمانم خیره شد و به آرامی نجوا کرد سرش را خم کرد و با چشم

 !فهمی یکم که بگذره، می -

اش را به سمتم برگرداند و  تنه سمت در رانند رفت. ریموت زد و در را باز کرد. نیمو به سرعت قامت راست کرد و به 

 :پرسید

 پس نمیایی؟ -

 :از مسیر حرکت ماشین فاصله گرفتم و پاسخ دادم

 .نه ممنون -
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ها از  های زیادی برای شنیدن داشتند و حکایت داد نامدارها قصه ای که نشان می سه کلمه "هنوز اول راهی"

 :ای باال انداخت و گفت شان قرار بود ساخته شود. شانه زیبایاخالق 

 .پس خدافظ -

توجه به آن سه کلمه  که روی صندلی نشست، مسیر کج کردم و بی ی خداحافظی تکان دادم و همین سری به نشانه

راست به سمت در خروجی رفتم. مسیر شنی را طی کردم و از در کوچک بیرون زدم. همین که نگاهم را به سمت 

کوچه برگرداندم، ماشین مشکی رنگی برایم چراغ زد که لبخندی به راننده زدم و برایش دست تکان دادم. به سمت 

 .ماشین رفتم و سوار شدم

 .سالم عزیزم -

 :اش را ب*و*سیدم و بامحبت پاسخ دادم گونه

 !سالم جانم. خوبی تو؟ بازم به زحمت افتادیا -

 .گردانداستارت را فشرد و چشمی در حدقه 

 آخه چه زحمتی قربونت بشم؟ فعال که توپم. تو چی؟ -

 .ی مقابلم را پایین کشیدم و او حرکت کرد لبخندی زدم و آینه

 .بدک نیستم -

 چرا؟ نامدار بودن بهت نساخت؟ -

 .هایم کشیدم و آینه را باال دادم خندیدم و دستی به روی ل*ب

 !وای الهه اصال یادم ننداز -

 چی شده مگه؟ -

اشین اهورا جلوتر از ما قرار گرفت و برایم تک بوقی زد که با تکان دادن سر، تشکری کردم. سرعتش را بیشتر م
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ی ل*بم را گزیدم و سرم را به شیشه تکیه دادم و به  کرد و با سبقتی از ماشین الهه، از کوچه بیرون زد. گوشه

 :آرامی پاسخ دادم

 !بگو چی نشده -

 این کی بود؟ -

اش را به روی بینی تنظیم کرد و از پشت  اش، به سرعت به سمتش برگشتم که عینک آفتابی گهانیاز سوال نا

 .های قرمزش، به صورتم خیره شد شیشه

 !خب برام سواله -

 .ی بازوی ظریفش کردم که جیغش به هوا رفت ای سر دادم و مشتی حواله خنده

 زنی؟ گی، چرا می زهرمار وحشی! خب نمی -

 .ام را به سمتش کج کردم تنه به شیشه تکیه دادم و نیم با خنده سرم را

 .چقدر تو فضولی دختر -

 :ای رفت و باغیض زیرلب زمزمه کرد چشم غره

 !ممنون از محبتت واقعا -

 :لبخندم را خوردم و در جواب سوالش، پاسخ دادم

 !پسر عمومه گویا -

 :کرد، پرسید ای سر داد و در حالی که دنده عوض می خنده

 گی پسرعمومه انگاری؟ ایی خیلی زندگی باحالی داری! بعد از این همه مدت میخد -

 .خندیدم و سری از تأسف برایش تکان دادم

 !های تلخ داره. دوباره یادمون ننداز جوریش سکانس خواد زندگی ما رو بزنی روی بازپخش! همین حاال نمی -

 .با رسیدن به بزرگراه، سرعتش را بیشتر کرداش داد و  ی ریزی بهش رفتم که چینی به بینی و چشم غره
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 الی؟ -

 .ی ب*غ*ل داد اش را به زیرمقنعه فرستاد و نگاهش را به آینه موهای زیبای بور و طالیی

 جونم؟ -

 .دعوام شد -

 :دستش را روی بوق گذاشت و زیرلب ناسزا گفت

 !یابو سوار -

ده بود مقابل ماشین. الهه ماشین را کنترل کرد و نگاهم را به جک مشکی رنگی دادم که ناگهانی از فرعی پیچی

 :باجدیت گفت

 .قربونت بشم یه چیز جدید بگو! این که عادیه -

 .چشمی در حدقه گرداندم و پوفی کشیدم

 .خانم دعوا کردم با خان -

 اون دیگه کیه؟ -

، دستش را روی بوق ی اعتراض به عمل قبلی راننده وقفه به نشانه از ماشین جک سبقت گرفت و حین سبقت، بی

 :فشرد که کالفه شدم و به جانش غر زدم

 چته تو؟ سر اوردی؟ -

اش  های آلبالویی تیره بخشی به روی ل*ب از آینه به ماشینی که پشت سر گذاشته بود خیره شد و لبخند رضایت

 .نشاند و به سمتم برگشت

 .حالش رو گرفتم -

 .نفس عمیقی کشیدم و چشم گرفتمهای سفیدش را به نمایش گذاشت که  و ردیف دندان

 خانم کیه؟ خان -
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 .یه موجود فضایی -

خانم، اخمی به روی صورتم نشست و ناخواسته صدایم  های خان اش به هوا خواست که با یادآوری گفته خنده

 :چاشنی عصبی گرفت

یست بهش بگه تو چی ش باشم! به من میگه نیومده فکر ارث و میراث کردی؟ آخه یکی ن انگار نه انگار منم نوه -

 .داری؟ غیر اون خونه و یه حقوق بازنشستگی و یه مقدار زمین

 گی؟ اوه. جدی می -

 .چشم گرد کردم و کمی به سمتش خم شدم

 مگه دروغ دارم که بگم؟ -

 :ابرویی باال انداخت و زمزمه کرد

 .ترسم هاپو نشو خب! می -

 .هایم نشست کج خندی کنج ل*ب

 خب؟ -

ادبی کردم و توی باغ  شم و یهو به خودم اومدم دیدم کلی بی دیدی که زود عصبی می هیچی دیگه، منم -

 .ایستادم

 حاال چی شد دعوا کردین؟ -

داد و رانندگی  هایم گوش می مو برایش تعریف کردم و در تمام آن مدت، باجدیت به گفته تمام موضوع را موبه

 :م از نامدارها به کیان رسید و خلقم تنگ شدهای مان به پارکینگِ مجتمع، گفته کرد. با رسیدن می

 .فرسته های عاشقونه می زنه و پیام خوام حتی صداش رو بشنوم. هی زنگ می دیگه نمی -

 :هایی که تنها نگرانی را در خود جای داده بودند، گفت ماشین را پارک کرد و با چشم

 .ترسم مهتاج! کیان خیلی خطرناکه من خیلی می -
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 .کنم ؟ مزاحمت ایجاد کنه، ازش شکایت میمگه شهر هرته -

 کنم؟ یادت رفته طلبکارای خاله رو چطوری نیست و نابود کرد؟ چی چیو شکایت می -

ی ما بود، تنم لرزید. همان  با یادآوری آن روز که چند طلبکار به سراغ مامان آمده بودند و کیان هم از قضا خانه

مان نیامدند  ی بیرون رفتن را نداد. از فردای آن روز بود که دیگر به سراغ لحظه به یک نفر زنگ زد و به ما هم اجازه

 .ی قتل آن دو نفر شدیم و درست چندروز قبل از فوت مامان، پلیس برای تحقیق آمد و ما متوجه

 الی؟ -

 جونم؟ -

 تونم زنش بشم وقتی که دوسش ندارم؟ چکار کنم خب؟ می -

 .ر کشید و دستانم را میان انگشتانش کشیدام را که دید، خودش را جلوت درماندگی

معلومه که نه! جدای از دوست داشتن، اون آدم خطرناکیه. به خدا هرصبح و شب که اولین و آخرین نفر چکت  -

 .ها خدایی ناکرده بالیی سرت اورده باشه ترسم مابین این ساعت کنم، می می

 .آه کشیدم و دلم برای بیچارگی خودم سوخت

 .شه به خدا می آخرشم همین -

 !خدانکنه دیوونه -

و نیشگون ریزی از بازویم گرفت که آخی گفتم و عقب کشیدم. خودش را جلوتر کشید تا زیر باد کتک بگیرتم که 

ای که به شیشه خورد، هردو جیغ خفیفی از روی ترس کشیدیم و به سمت شیشه برگشتیم. در که باز شد و  با تقه

 .ی فجیعی به جانش رفتیم ت، هردو همزمان نفسی چاق کردیم و چشم غرهی خندان سروش نمایان گش چهره

 .تون کنم، پادرمیونی کرده باشم سالم خدمت خانمای گرامی! گفتم قبل از این که با صورت ک*بود رؤیت -

 .زنان خودش را بیرون کشید اش قرار داد و نفس الهه دستی به روی س*ی*نه

 .زهرم ترکید! سالم -
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 .کرد و عقب کشید. از ماشین پیاده شدم و سری کوتاه خم کردم ای سروش خنده

 .سالم آقای محبی -

 .صورت خندانش را از الهه گرفت و به سمتم برگشت

 سالم خانم نامدار. احوال شریف جفتِ الهه؟ -

صحبتی ی من و الهه به هوا خواست. الهه ابرویی باال انداخت و با خوش  با نسبتی که به ریشم بسته بود، خنده

 :همیشگی زبان ریخت

 .ای بابا! مهتاج خواهرمه خب -

 .ای باال انداخت سروش نفس عمیقی کشید و شانه

 !کاش ما هم از این خواهرا داشتیم -

ی  ی طبقه ی سروش به سمت آسانسور حرکت کردیم و همین که وارد شدیم، دکمه ای سر دادیم و با اشاره خنده

 :چهار را ل*مس کرد و پرسید

 خصی خوب بود؟مر -

 :ی نمایشگر اعداد دادم و پاسخ دادم نگاهم را به صفحه

 .بدک نبود -

 تونستی ذهنت رو جمع کنی؟ -

 .هایم را به حالت نه به روی هم فشردم و به پایین کش آوردم نفس گرفتم و ل*ب

 :اخمی به روی ابروهایش نشاند و پرسید

 اتفاقی افتاده؟ -

 :ی بله تکان داد و من باالجبار پاسخ دادم ه سری به نشانهنگاهم را به سمت الهه کشاندم ک

 .یه مشکل خونوادگی پیش اومده -
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 .اوه. متاسفم -

 :نفس عمیقی کشید و خوب به صورتم دقیق شد و ادامه داد

البته اگر بنا بر فضولی و دخالت نذارید، کمک خواستید من در خدمتم. فقط یه دلنگرانی دوستانه و برادرانه  -

 .است

 .اش را به عقب برگرداند تنه چشمکی زد و از آسانسور بیرون زد و نیم

 .مراقب خودتون باشین -

 .اش را به پیشانی زد و به سمت اتاقش قدم تند کرد انگشت اشاره و میانه

 شه دوسش نداشت؟ مگه می -

زد و دستم را با خود  کرد، به سمت الهه کشیده شد که لبخند غمگینی نگاه مبهوتم که رفتن سروش را نظاره می

شد گذشتیم. به سمت چپ که مخصوص  به بیرون کشید. از راهروی ابتدایی سالن که به دو قسمت تقسیم می

های اکیپ  ی بچه ها و همهمه تمامی کارکنان بود، قدم گذاشتیم و از سالنی که سراسر اتاق بود و صدای تلفن

 :د و الهه را صدا زدمفیلمبرداری طنین انداز سالن بود، مرا به خود آور

 !الهه -

پشت به من از حرکت ایستاد و نفس عمیقی کشید. دستم را به آرامی بیرون کشیدم و نگاهی به انتهای سالن که 

هایش کشید و صورت زیبایش را  به سالن اصلی و بزرگ می رسید، انداختم و مقابلش ایستادم. دستی به زیر چشم

 .ای به پا شد ی او رو به پایین کِش آمدند و درون قلبم ولوله غصه هایم از ناراحتی و بلند کرد. ل*ب

 .الهی قربونت بشم -

 :لرزید تشر زد ی دیدن سروش، می جانی زد و باصدایی که از لحظه لبخند بی

 !خدانکنه -
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 .هایش گاهی برای غصه خوردن اش زدم تا که کمی مرهم دردش شده باشم و تکیه دستم را به شانه

دار شدنش آن هم از نزدیک، به خدا  ها در حسرت عشق مردی ماندن و دیدن ازدواج و بچه تر، سالبرای یک دخ

دامنی و انسانیت.  ی پاک اش. الهه واقعا یک الهه بود؛ الهه که سخت بود. فراتر از سخت و به راحتی به زبان آوردن

 !الهه ی غصه و د*ر*د

د کنار بیایی الهه! این خودت بودی که گفتی حتی فکر کردن به رحمی؛ اما بای هام تکراریه و بی دونم حرف می -

 .دار یعنی اخم خدا، یعنی نفرین مادر، یعنی ترس از خودت یه مرد زن

 :هایش لرزیدند و با همان لرزش لعنتی خودش را جلوتر کشید و گفت ل*ب

ذارم!  ی زنش نذاشتم و نمیکنم مهتاج! به خدا که حتی یه لحظه هم خودم رو جا به خدا که دارم صبوری می -

 ...به قرآن که

 :هایش قرار دادم و هشدارگونه صدایش زدم ام را به روی ل*ب صدایش که کمی بلند شد، به سرعت انگشت اشاره

 !الهه! آروم باش -

 .های ظریفش نوازش کرد دستم را به آرامی کنار زد و صورتش را با دست

اش، نوزده ساله بود و هر دو این غم و عشق را به  بار که این گونه دیدم بارید. اولین غصه بود که از چشم.هایش می

ورتر. وقتی که بیست و  رفته شدیدتر شد و آتشش شعله گذاشتیم؛ اما رفته ی سن بلوغ می های احمقانه پای احساس

ام ن "عشق"یک سال شد و شب ازدواج سروش تب کرد، آن هنگام بود که فهمیدیم این احساس کورکورانه، 

مان نلرزیده بود و احساس  ها ریاضت عشق کشیدن، برای من و امثال منی که تا به حال دل داشت. شاید سال

ای که  ترین روش انتقام آدمی از خودش بود؛ اما برای الهه ترین و احمقانه خالصی نسبت به کسی نداشتیم، مسخره

اش شده بود، شیرین بود. شیرین و دردناک؛  فرهتمام فکر و ذکرش مردی بود که به سال نکشیده اسیر زندگی دون

اش قلبی بود که گاهی عجیب فریاد  ها هم با او همراه بود و نتیجه قدر دردناک که حتی بعد از گذشت سال آن

کرد. الهه مستحق این عشق نافرجام نبود. او الیق زندگی  اش می کشید و د*ر*د را مهمان آن صورت نورانی می
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 .عاشقانه بود آرام و در عین حال

ام  ام را همانند همیشه خواند و با لبخندی رنگ و رو باخته پاسخ تمام افکارم را داد. دستش را به شانه نگاه خیره

های زیبایش به سالن اشاره کرد که به اجبار نفسی چاق کردم و برای آن که اذیت نشود و بیشتر از  رساند و با چشم

م و به سمت سالن قدم تند کردم. از سالن خلوت گذشتم و به سمت راست اش را جهنمی نکنم، چرخید آن روحیه

ی آخر، دلم تاب نیاورد و به سمتش برگشتم که او را تکیه زده به دیوار بخش عکاسی، تولید بنر و  چرخیدم. لحظه

 .فیلم مشاهده کردم. لبخندم هرچند غمگین؛ اما صورت او را باز کرد

 :ل*ب زدم

 .خیلی خوبی -

ی راهش بود که  ای برایم فرستاد و وارد بخش شد. نگاه نگرانم بدرقه اش ب*وسه سر داد و بانهایت مهربانی ای خنده

رفت. الهه را با  داد و به سمت میزش می ی همکارانش سالم می ای بشاش و خندان به همه همانند همیشه با چهره

ای به احساساتش  وح دیگر من بود که اگر لطمهای بیشتر از سوده. الهه ر جان و دل دوست داشتم. حتی شاید ذره

 .شد شد، دنیای من هم نابود می وارد می

ام کشیدم و نگاهم را از آن سو برداشتم و وارد بخش طراحی صح*نه و تبلیغات  های د*اغ کرده دستی به چشم

م. دستگیره را به پایین زنان از سالن گذشتم و خودم را به آخرین اتاق موجود از چهار اتاق بزرگ رساند شدم. قدم

دار بودم. هوف  کشیدم و بار دیگر نگاهی به سالن انداختم. الهه دیگر در دیدم نبود و من همچنان برایش غصه

ای کشیدم و در را باز کردم. طبق عادت در را چهار طاق باز گذاشتم و به داخل هجوم بردم. سیل عظیمی از  کالفه

 :ه ابرو در هم کشیدم و صدایم را بلند کردمهمهمه و گرما به سمتم هجوم آورد ک

 !سالم جماعت -

 .ای بلند شد ی روی میز بزرگ و جلسه های پخش شده ی سرها به سرعت از روی برگه همه

 :نسترن از کنار آقای مرادی بلند شد و دستی به گ*ردنش کشید و پرسید
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 به! باالخره اومدی خانم؟ به -

 .صندلی انداختمبه سمت میزم رفتم و کیفم را روی 

 بله دیگه. چرا این همه زود اومدین؟ -

 :ها و خودکارش را روی میزش رها کرد و کش و قوسی به بدنش داد و در همان حلت پاسخ داد آقای مرادی برگه

 سالم خانم نامدار. مگه نشنیدی خبرها رو؟ -

 :نگاهی متعجب به همه انداختم و زمزمه کردم

 نه. چی شده؟ -

 .اش را با خوشحالی به هم زد و به سمتم آمد سروناز دستان

 .ی عالی به تورمون خورده مهتاج جان. واقعا خوش برگشتی. خیلی بهت نیاز داشتیم یه پروژه -

 .دستم را گرفت که لبخندی به صورتش زدم

 ممنونم گلم. حاال چی هست؟ -

ی کت آبی کاربنی فرمش را باز کرد و  زاده دکمه شان به گردش در آوردم. آقای موسی و نگاه پرسشگرم را میان

های  هایش برداشت و در حالی که با انگشت کرد، از روی چشم عینک قاب مشکی که جذابیت صورتش را بیشتر می

 :داد، گفت سبابه و اشاره، چشمانش را ماساژ می

 .شون رو به ما بسپارن ی تهران هتلِ یاس قراره که تمام تبلیغات و حتی طراحی دکور شعبه -

 :چشمانم از شدت تعجب گرد شد و مبهوت زمزمه کردم

 گین؟ جدی می -

 .سروناز دستم را فشرد که توجهم به او جلب شد

 !خیلی خوبه مهتاج -
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 .ی مبهوتی سر دادم و بااشتیاق دستش را فشردم خنده

ه دست ما ها که ب المللی شناخته شده است و تبلیغات اون خوب نه دخترجان، این عالیه! این هتل بین -

 ...بیاد

 :نسترن مشتش را باال آورد و باهیجان ادامه داد

 !ی سوم و این عالیه! یوهو ریم به رتبه ی هفتم می از رتبه -

 .اش همراهی کردیم مشتش را باال آورد که همگی او را در هیجان

 .ی ما انداخت زاده، از روی صندلی برخاست و باجدیت نگاهی به همه آقای موسی

مون هیچ چیزی کم نذاشتیم، حاالم بهتره که با دل و  ها! ما همیشه یه تیم خوب بودیم و برای شرکت خب بچه -

 .جون شروع کنیم و مدیریت رو از خودمون راضی نگه داریم

اش سری تکان دادیم و تمام سخنان بیهوده را کنار گذاشتیم و به سر کارهایمان برگشتیم. هیجانم  همگی به گفته

تاپش  و قلم ریختم و تمام وسایل مورد نیازم را برداشتم و به سمت میز بزرگ رفتم. آقای مرادی لپ ها را در دست

 .ی نمایش را نشان داد را به سمتم برگرداند و با خودکارش صفحه

 .خوان عوض بشه های نمای داخلی دکوراسیون سال قبله که به کل می اینا عکس -

 :کردم، پرسیدم ها را زیر و رو می سبه سمتش خم شدم و در حالی که تمام عک

 جا؟ ریم اون کی می -

 :و سرم را بلند کردم که ابرویی باال انداخت و پرسید

 برای چی؟ -

 .ابرو در هم کشیدم و قامت راست کردم

 .برای تحقیقات دیگه! باید حضوری اونجا رو ببینیم تا بهتر بتونیم طرح ارائه بدیم -

 :سمتش برگرداند و گفت تاپ را به سری تکان داد و لپ



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
96 

 

 تونی با مدیریت در میون بذاری؟ قدر درگیر بودیم که از یاد بردیم. تو می این -

 :ام را باز کردم و پاسخ دادم روی صندلی جای گرفتم و دفتر نت برداری

 .ها و اطالعات رو برام بفرست حتما. لطفا عکس -

ها  ی طرح ها به تبادل نظر و ارائه دوباره ایجاد شد و بچهسری تکان داد و مشغول کار شد. طولی نکشید که همهمه 

تاپ مخصوصم را روشن  ها داشتم را درون دفترچه نوشتم و لپ هایی که از طرح دیگر پرداختند. تمام برداشت به یک

سی هایم زدم و بادقت مشغول برر ام را به روی چشم کردم. پسوردم را وارد کردم و وارد سیستم شدم. عینک مطالعه

 ...تمام قرارداد و اطالعات شدم

 .خسته نباشید -

هایم به حداقل رساندم و ک*م*رم را  احساس سوزشی که در چشمانم بود را با برداشتن عینک و مالش چشم

ام که بلند شد، آخی گفتم و با صورت در هم به سمت صدا برگشتم. همه به   جایی اسخوان صاف کردم. صدای جابه

دلی برخاسته بودند و نگاه او با مهربانی به ما بود. از روی صندلی برخاستم و دستی به احترامش از روی صن

 .ام کشیدم ی کج شده مقنعه

 .خیلی ممنون آقای محبی -

 :سروش به سمتم برگشت و با شوخ طبعی به سمتم آمد و پرسید

 کشیم؟ نیومده خوب ازت کار می -

 .صدایی سر دادم ی بی خنده

 .ست وظیفه نفرمایید. انجام -

 .مقابلم ایستاد و باجدیت به صورتم خیره شدم

 .به کمکت نیاز دارم -

 .ها اشاره کرد به سمت مابقی برگشت و با دست به صندلی
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 .شم بفرمایید. مزاحم نمی -

 :ای بماند به سمتم برگشت. به آرامی صدای خودش پرسیدم و بدون آن که منتظر گفته

 اتفاقی افتاده؟ -

 .ی بله تکان داد سری به نشانه

 چی شده؟ -

 تونی بیایی اتاقم؟ می -

 .به سرعت موافقت کردم

 !البته -

 .های نگرانی داشت، اتاق را ترک کرد سری تکان داد و با صورتی که الیه

 چرا یهو گرفته شد؟ -

 :به سمت سروناز برگشتم که ناگهان چنگی به صورتش زد و جیغ جیغ کنان گفت

 یه شرکت دیگه؟ نکنه پروژه رو دادن به -

 :نسترن خودکارش را به سمت سروناز پرت کرد و غرید

 !زبونت رو گ*از بگیر -

های نسترن و سروناز، به سرعت از اتاق بیرون زدم و به  توجه به نق نق کردن نگرانی عجیبی به جانم افتاد که بی

 .سمت بخش مدیریت قدم تند کردم

آمد؟ مگر من یک کارمند  خواست. آخه از من چه کاری بر می می یحتمل اتفاق مهمی بود که مدیریت از من کمک

شان سپری کرده بودم، تا گرفتن  خاطر کارآموزی خوبی که در شرکت ساده نبودم که درست چندسال پیش به

 کرد؟ جا مشغول بودم؟ پس چرا آقای محبی از من درخواست کمک می لیسانسم به طور موقت در آن

های  به سمت بخش مدیریت که دیزان طالیی سفید داشت رفتم. دستم را به نردهاز راهروی اصلی گذشتم و 
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هایم کاسته شد. با نقش بستن  شان را که احساس کردم، کمی از داغی دست ی دیوار گرفتم و سردی نمایشی گوشه

 :ی الهه در مقابل چشمانم، ترسیده و مبهوت زیرلب زمزمه کردم ناگهانی قیافه

 ی الهه رو فهمیده؟ هوای من! نکنه قضی -

 کنی خانم نامدار؟ چی پچ پچ می -

ای که در کنار گوشم بلند شد، جیغ خفیفی کشیدم و ترسیده و هراسان به عقب برگشتم.  از شنیدن صدای مردانه

 :ی سبحان بلند شد و گفت خنده

 !چه موش ترسویی -

اش  ای حواله ی جانانه و چشم غره ی تمسخرآمیز آشنای سبحان، نفسی از روی آسودگی کشیدم با دیدن خنده

 .کردم

 .رو آب بخندی سبحان! زهرم ترکید -

 :های یک دستش کشید و باخنده پرسید دستی به ریش و سبیل

 ای؟ زنده -

 :باغیض در صورتش توپیدم

 .ها، آره به کوری چشم بعضی -

 .ی ناراحتی به خود گرفت قیافه

 .ای بابا! تف به این شانس -

 .ی ریزی سر داد و با دست به اتاق مدیریت اشاره کرد گی چشم درشت کردم که خندهبا عصبانیت ساخت

 گفتی با خودت؟ حاال چی می -

به سمت اتاق مدیریت قدم برداشتم. چند تقه به در زدم که صدای سروش بلند شد. دستگیره را پایین کشیدم و 
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 .در صورتش ابرویی باال انداختم

 .به خودم مربوطه -

 .اش را گرفت و همین که در را باز کردم، به سرعت خود را داخل انداخت و به سمت سروش رفت جلوی خنده

 احوال رفیق شفیق؟ -

 .سروش لبخندی محبت آمیز به صورت سبحان زد

 قربانت. خوبی تو؟ -

 .الحمداهلل -

بستم. نگاهی  روی مبل نزدیک میز مدیریت جای گرفت و به سمت من برگشت. وارد اتاق شدم و در را پشت سرم

 :اجمالی به اتاق انداختم و به سمت میز چرمی که مقابل سروش قرار داشت رفتم و بالبخند پرسیدم

 خوایین حقوقم رو زیاد کنید؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه می -

ی سبحان و سروش که بلند شد، روی مبل مقابل سبحان جای گرفتم. سروش از روی صندلی گردانش بلند  خنده

 .ها آمد نان به سمت مبلز شد و قدم

 !از این فکرهای بد نکن دختر خوب -

ام را به چرمی مبل سپردم. در کنار سبحان جای گرفت و دستانش را در هم قالب  صدایی کردم و تکیه ی بی خنده

 .کرد و ک*م*رش را به جلو خم کرد

 .یه اتفاق نسبتاً بد افتاده -

نگاهی به سمت من و سبحان انداخت و  د و رنگ باخت. نیملبخند به سرعت از روی صورت من و سبحان پژمر

 :سازی کرد شفاف

 .شرکت ماهِ نو، این قرارداد رو با نصف قیمت پیشنهاد دادن -

اش، هینی کشیدم و  هایش دوختم. متعجب از گفته اش گرفتم و به چشم ام را از لختی موهای خرمایی نگاه
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 :پرسیدم

 یعنی پروژه لغو شد؟ -

 :باکالفگی پاسخ دادنفس گرفت و 

 .فعال که نه؛ اما من دیدم که مدیریت هتل با این پیشنهاد چطوری وا دادن -

 :ی مبل سپرد و با اخم تشر زد اش را به دسته سبحان تکیه

 غ*لط کردن! مگه مسخره بازیه که یه روز بیان پیشنهاد ب*دن و روز بعد دَبه در بیارن؟ -

 .به سمت سبحان سوق داد اش را سروش ک*م*ر راست کرد و نگاه

 .شون تصمیم بگیرن اونا حق دارن که برای پول -

 :سبحان نوچی کرد و رو گرفت که من مداخله کردم و پرسیدم

 بینیم چی؟ پس ضرری که ما می -

 .هایم کشیدم شان که به سمتم جلب شد، کمی خودم را روی مبل مرتب کردم و زبانم را به روی ل*ب توجه

 جا به چه منظوری بود؟ ر آنواقعا حضور من د

 :هایم را رها کردم و ل*ب زدم ل*ب

 .برداری و گرافیک کردن رو باید از جیب گذاشت هایی که تیم فیلم ها، هزینه کاری بچه خب... اضافه -

 .سروش دستی میان موهایش کشید و لعنتی زیر ل*ب فرستاد

ای که شرکت متحمل  شد و من جدای از هزینه میاین کار شرکتِ ماهِ نو، نهایت کثیفی بود. یک دزدی محسوب 

شان بود. نگران از باختن روحیه و  ها داشتم از ناامیدی نگرانی که نسبت به آن ها بودم. دل شد، نگران بچه می

جا بود که  ها و آن های پکر آن شان. دلم به رخت شستن عجیبی افتاد از تصور قیافه فروکش کردن آن همه هیجان

 .را فهمیدمنهایت فاجعه 

دستی به صورتم کشیدم و نگاه نگرانم را از صورت غرق در فکر دو مرد مقابلم گرفتم و به تابلوی نقاشی مقابلم 
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و امضای آشنای پایین تابلو. رعد و برقی  دوختم. به ناگهان چشمانم گرد شد و ضربان قلبم باال رفت از دیدن نشان

ای به روی ران  باور و مبهوت به سمت سروش برگشتم. سبحان ضربهعظیم در سرم ایجاد شد و تنم را لرزاند. نا

 .پایش زد که تلنگری خوردم و به سمتش برگشتم

 .شد خدای من! آن نقاشی از الهه بود؟ باورم نمی

 راه چاره چیه االن سروش؟ -

 .صدای سبحان مرا وادار به سکوت ذهنم کرد

 :سروش نفس گرفت و پاسخ داد

 ...که ین بریم یا اینیا باید نرخ رو پای -

گرد کرد و در حالی که به  از روی مبل برخاست و دستانش را درون جیب شلوار خوش دوختش فرو برد. عقب

 :داشت ادامه داد سمت همان تابلو قدم برمی

 .که پروژه تعطیل. من حاضر نیستم از حق کارمندام بگذرم سبحان یا این -

 .م سر داد که متوجه نشدمای نامفهو مقابل تابلو ایستاد و زمزمه

 :اش را به سمتش برگرداند و گفت تنه سبحان نیم

 !مون رو که از سر راه نیوردیم درست ترین کار همینه. غرور و شخصیت -

 .اونا با من لج کردن -

 چه لجی آخه؟ -

 !دوونه کنه. حتما اونه که داره موش می شنیدم یاسی رفته اونجا کار می -

 !یاسی؟ چه اسم آشنایی

 ...بشین! اون -

ی  ام بهم ریخت و دکمه دست سروش که به سمت صورت خندان خودش درون تابلو رفت، تمام اتصاالت عقالنی
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 .اختیار روشن شد زبانم بی

 اینو الهه کشیده؟ -

زده  ای خوردم و ک*م*رم را به عقب کشاندم. خجالت آن چنان سریع و متعجب به سمتم برگشتند که در جا یکه

 .موقع چرخیده بود، ل*ب گزیدم و نگاهم را دزدیدم ی که بیاز زبان

 .آره -

 :سروش گفت و دوباره به سمت تابلو برگشت. سبحان چشمی گرداند و پرسید

 گی مهتاج!؟ گیم تو چی می ما چی می -

 :شرمسار دستانم را در هم گره کردم و ل*ب زدم

 .ببخشید -

 .هوفی کشید و به پشت سر سروش خیره شد

 قرارداد رو اطالع بدم؟لغو  -

 .نه -

اش گرفت و به سمت ما برگشت. چقدر الهه با دقت و زیبا کشیده بود این  اش را از صورت نقاشی شده گفت و نگاه

ی تولد سروش بود؛ در اولین سال زندگی مشترکش  آوردم متوجه شدم که هدیه تابلو را. حاال که به ذهنم فشار می

ی  زد. او حتی شکستگی کوچک گوشه نقص بود و با واقعیت مو نمی ه بود. بیکه همسرش او را سورپرایز کرد

 !ی سروش را هم از بَر بود. خدای من چانه

اش  ی کت مشکی اش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد و پارچه اش را به دیوار مجاور تابلو سپرد و دستان تکیه

 .را تحت فشار قرار داد

 .جا گفتم بیاد اینبرای همین به خانم نامدار  -
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 :نگاه گیج و حیرانم را از تابلو به سمت او کشاندم و پرسید

 من؟ برای چی؟ -

 :ام را دید، به سمتم خم شد و پرسید سبحان که گیجی

 !زنی ها خوبی؟ امروز گیج می -

 .هایم نشاندم به سرعت دست و پایم را جمع کردم و لبخند خجولی به روی ل*ب

 .کمی حواس پرتی دارم  یه ببخشید واقعا! امروز -

 :اخم کرد و برخالف همیشه که مهربان و خندان بود، تذکر داد

 !پرتی نداشتیم حواس -

 :ام را به زیر شصتم فرستادم و زمزمه کردم انگشت اشاره

 .فرمایید درست می -

 .اش را گرفت و مرا بیشتر بهم ریخت نگاه خیره

 !آمده بود؟ خودت را جمع و جور کن دخترگندت بزنند مهتاج! امروز چه بالیی به سرت 

هایم در مورد الهه را بیرون ریختم و  نفس عمیقی کشیدم و کمی چشمانم را به روی هم فشردم و تمام فکر و خیال

اش از من بود  هایش فجیع در هم شده بودند و این نشان از نارضایتی گوش به فرمان به سمت سروش برگشتم. اخم

 .کرد زده و عصبی می خجالت که مرا بیشتر از قبل

 .کالفه چشمانش را به روی هم فشرد و با بازدمی نسبتا عمیق چشم باز کرد

ی بکر برام بیاری.  خوام تیم رو چندروز رهبری کنی و یه ایده تیم طراحی داخلی ما واقعا عالیه. من ازت می -

 تونی؟ می

 ال بیشتر از من کار کردن؟خدای من! رهبری گروه طراحی؟ آن هم گروهی که نهایتا چندس

دونی که برای این هتل دیزاین و طراحی چقدر مهمه! اونا معروفیت خودشون رو دارن؛ اما به  خودت خوب می -
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هاشون که از  خوان. ولی با توجه به مراجعه کننده تبلیغات نیاز دارن و برای همین سطح عالی از تبلیغات می

ای که به شما پنج نفر بستگی  شون ارحجیت داره. طراحی صح*نهکشورهای خارجه هستن، طراحی صح*نه برا

ی اینا سر در میاری. هم عکاسی بلدی، هم تونستی تبلیغات کارگاه مادرت رو به خوبی انجام بدی و  داره؛ تو از همه

 ...هم

 :هایش کاست و ادامه داد از شدت اخم

 .تونی گروه رو خوب کنترل کنی این که می -

 :با عجز و ناله خودم را جلوتر کشیدم که سبحان پرسیدمِن مِن کنان و 

 بگو مهتاج! چی شده؟ -

 :نگاهی به سمتش انداختم و با درماندگی گفتم نیم

 .تونن کمک کنن ی کاری بیشتر می ها هستن که با سابقه ام! یعنی خیلی من برای این کار زیادی -

 .های تو خاصن اما ایده -

 :ی کالمش را به زبان آورد متعجب کرد. سبحان بود که ادامه سروش گفت و مرا بیشتر از قبل

ای که برای کارآموزیت دادی چقدر برای شرکت خوب  گیری؟ یادت رفته ایده درسته. خودت رو دست کم می -

 بود؟ یا حتی طراحی دکوراسیونی که برای هتل سالطین توی قشم انجام شد؟

 .سروش به سمتم قدم برداشت

سازیم، خودمون  ی فعالیت. ما این جا تیزرهای تبلیغاتی می تاسیس کردیم با چند حیطه ما این شرکت رو -

کنیم. برای این که کمتر هزینه  دیم و حتی پوسترهای تبلیغاتی رو طراحی و چاپ می طراحی صح*نه انجام می

تونی  لی مهمن! میهای به این خوبی برای ما خی کنیم و بیشتر به کارمندهامون برسیم. برای همینه که پروژه

 ...یا

 .و مقابلم ایستاد و ابرویی باال انداخت
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رهبری گروه طراحی و کمک در پیشبرد این پروژه برای من خیلی زیادی بود. من همیشه از دل و جون کار 

های طرقی  کردم و تنها هدفم رسیدن به سود نبود؛ بلکه هدف من محبوب شدن شرکت بود و طی کردن پله می

 .کرد. خیلی سنگین مسئولیت برایم سنگینی میخودم. این 

 .بهتره بذاریم مهتاج کمی فکر کنه -

با صورتی گرفته و نگاهی قدرشناسانه به سروش نگریستم که نفس گرفت و فاصله گرفت. به اجبار بلند شدم و 

 :ی موافقت تکان داد و ضمیمه کرد شان قد علم کردم که سروش سری به نشانه مقابل

 .نداریم. فردا منتظر خبرتم زیاد زمان -

ای برای خداحافظی پیدا کردم و از میان دو  ام کلمه زیر ل*ب چشمی گفتم و به سختی از میان افکار بهم ریخته

مردی که همیشه در کار کردن الگوی من بودند، گذشتم و تقریبا گریختم. در را که پشت سرم بستم و صدای 

 .ام را آرام ام را رها کنم و ذهن د*اغ کرده وانستم نفس حبس شدهبرخوردش با چهارچوب، در سرم پیچید، ت

 خوبی عزیزم؟ -

 .رو شدم ی متعجب الهه روبه ام را برداشتم و به سمت راست برگشتم که با چهره به سرعت تکیه

 کنی؟ جا چکار می  این -

 :ای که دستش بود را باال آورد و پاسخ داد پوشه

 .ها رو بهش بدم ینجاست. اومدم ایندنبال سبحان بودم که گفتن ا -

 :دستش را در دست گرفتم و به سمتم کشیدم که متعجب صدیش را بلند کرد

 چته تو؟ -

 .لبخند مضحک و نمایشی به روی ل*ب نشاندم و او را به دنبال خود کشاندم

 .حاال بعدا بهش بده. باهات کار دارم -
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 :تلوتلوخوران به دنبالم قدم برداشت و پرسید

 ه کار؟چ -

مقابل بخش که ایستادم، به سمتش برگشتم که ناگهان سوده در ذهنم نقش بست و دلیلی برای دست به سر 

 .کردن الهه پیدا کردم

 .تون یه وقت مصاحبه برام بگیری خوام از سرپرست می -

 :هایی گرد پرسید دستش را عقب کشید و با چشم

 ...برای خودت؟ تو رو چه به فتوگرافی و عکاسـ -

 :به سرعت میان کالمش پریدم و مانع ادامه دادنش شدم

 .نچ. برای سوده -

 :ناگهان صدایش بلند شد و مبهوت گشت

 سوده؟ -

 .هیس بابا! سوده دیگه -

 جا کار کنه؟ خواد این می -

 ای بابا! مگه خواهر من چشه؟ -

 .ابرو در هم کشید و طلبکار پرونده را در آ*غ*و*ش گرفت

 .ات دعوا کنی همینم مونده بخاط کار کردن سوده خانم با نامادریچشم نیست، گوشه!  -

 .نچی کردم و همانند خودش طلبکار ایستادم

 .خوبه حاال یه چیزی ازت خواستم! خوب جواب ما رو دادی -

 !ها رو در نیار اوهو اوه! تو هم یهو تریپ لوتی -

 .دستی توی هوا تکان دادم و رو گرفتم
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 .تمبرو بابا! اصال نخواس -

 .و راهم را به سمت اتاق طرای کج کردم که مقابلم ایستاد و چشم درشت کرد

 .خوبه تو هم! باشه -

 :اش کاشتم و گفتم ای م*حکم به روی گونه به سرعت با خنده به سمتش برگشتم و ب*وسه

 .فرستم برات اش رو می خیلی عشقی به خدا. فایل مدارک و رزومه -

 .اش خیره شدم ای براق و عصبیه اش را کشیدم و در چشم گونه

 .فقط هواش رو داشته باشی ها! کلی ذوق داره -

کرد، به جانم غر  ام را با کف دست پاک می هوفی کشید و چشمی درون حدقه گرداند و در حالی که جای ب*وسه

 :زد

 .خیلی خب تواَم! هی سوده سوده داره برای من -

ی ریزی سر دادم و  به سمت اتاق مدیریت قدم تند کرد. خندههای فجیعش رو برگرداند و به سرعت  و با اخم

 :صدایم را کمی بلند کردم

 !کمتر حسودی کن دخترخوب -

در هوا تکان داد و از دیدم پنهان شد. سری از تأسف تکان دادم و  "برو بابا"ی  دستش را در همان حالت به نشانه

روی صندلی جای گرفتم و در فکر فرو رفتم. باز هم  راهم را به سمت اتاق کشاندم و وارد شدم. بی هیچ حرفی

ی الهه در ذهنم جوالن دادند و آن چنان ذهنم را بهم ریختند که تا پایان  پیشنهاد سروش و حتی آن تابلو و قصه

های درست و حسابی نرفت.  ساعت کاری هرچه نسترن و سروناز گفتند، سرسری جواب دادم و دست و دلم به طرح

اش را برای الهه ارسال کنم و باز هم  ها و رزومه دارم که جواب سوده را دادم یا نه. فقط توانستم فایلحتی به یاد ن

 .به حالت قبل برگردم

هایم را سنگین؛ اما هنگامی که به یاد  کرد و شانه مسئولیت سنگینی بود و فکر کردن به آن هم ذهنم را خسته می
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بست، عذاب وجدان خِرم  ی سروش و سبحان مقابل چشمانم نقش می افتادم و صورت کالفه کارمندهای مشتاق می

مان  فشرد. سبحان، پسر دایی الهه بود و اگر او برای من و الهه برای کارآموزی امان می چسبید و بی را س*فت می

رگز ی بیمه داشت، نبودم. ه گرفت و دفترچه کرد، هرگز این مهتاجی که ماهیانه یک حقوق کارمندی می اقدام نمی

که مبلغی دریافت کنند،  ها بدون آن هایی که در حق من و مامان انجام دادن، بگذرم. آن توانستم از کمک نمی

های برتر در تلویزیون  مسئولیت تبلیغات کارگاه را به عهده گرفتند و کارگاه مامان به عنوان یکی از کارآفرین

ا را مدیون سروش و سبحان بودیم و هنوز هم راهی ه ی آن های زیادی از آن ما شد. همه شناخته شد و حمایت

 .برای جبرانش پیدا نکرده بودم

ساعت سه بعد از ظهر بود که بدون خوردن ناهار و با ذهنی بهم ریخته، وسایلم را جمع کردم و از اتاق خالی بیرون 

 .کنمام را به هر سو کشاندم تا الهه را پیدا  زدم. به سمت بخش گرافیک رفتم و نگاه خسته

 .جام این -

به سرعت به عقب برگشتم که الهه کیفش را روی دوش انداخت و در اتاق سرپرست بخش را بست و برگه به دست 

 :به سمتم آمد. برگه را به سمتم گرفت که پرسیدم

 حل شد؟ -

 :برگه را گرفتم که چشمی چرخاند و پاسخ داد

 منو دست کم گرفتی دخترجان؟ -

 !اختیار دارید خانم -

 :ی کوتاهی کردم و گفتم رگه را مطالعهب

 .خیلی زحمت دادم عزیزم. ممنون -

 :ام زد و بالبخند گفت دستی به شانه

 .جا نکردم بابا! فقط رفتم مدارک رو پرینت گرفتم و تحویل دادم کوه که جابه -
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 .بازم ممنونم -

 .چشمکی زد و جلوتر از من حرکت کرد

 قابل نداشت گلی. بریم؟ -

ی چپ مایل شد و نگاهش را به سمتم دوخت که با تکان دادن سر، موافقت کردم و قدم برداشتم. از  انهو به روی ش

ی نامدارها را در پیش گرفت که کیفم را روی پاهایم رها  شرکت بیرون زدیم و سوار ماشینش شدیم. مسیر خانه

 :کردم و با شرمندگی گفتم

 .رم و میام میرگاه بیارم، دیگه خودم میببخشید که زحمت دادم. ماشین مامان رو از تع -

 :رنگش نشاند و گفت های خوش اش را از روی داشبورد برداشت و به روی چشم عینک آفتابی

 ها رو با هم داشتیم؟ اومدم عزیزم. بعدش هم مگه من و تو این حرف من که باید این راه رو می -

 :نگاهی به سمتم انداخت و با شوخ طبعی گفت نیم

 !تی رفتی پیش نامدارها خیلی باادب شدی هااز وق -

 .ای سر دادم و به سمت شیشه برگشتم خنده

 !هام به کی رفته تازه فهمیدم پاچه گرفتن -

ی بلندی سر داد. بالبخند به  خانم بود که به سرعت معنی کالمم را گرفت و خنده ام به خان ی غیرمستقیم اشاره

ه مقصد از شدت فکر و خیال در سکوت گذشت و ذهن من به سمت روی خلوت خیره شدم و تا رسیدن ب پیاده

 .ی منفی نداشت و برای من سراسر افتخار بود رفت. پیشنهادی که جنبه پیشنهاد سروش می

وقتی به مقصد رسیدیم، کلی از الهه تشکر کردم و وارد ساختمان شدم. آن هم با کلیدی که سوده از قبل برایم 

تم و مشغول بررسی جاکلیدی طالیی رنگی که برایم خریده بود، شدم. دخترکی در تدارک دیده بود. در را بس

هایم آمد از  حالت فرشته که پاهایش را در آ*غ*و*ش کشیده بود و به روی ماه نشسته بود. لبخندی به روی ل*ب
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ی ریزم  خندهانتخاب زیبایش و بااشتیاق جاکلید را میان انگشتانم فشردم و برای داشتنش چنان ذوق کردم که 

 .بلند شد

 .بینمت رو می خوشحالم این دفعه خنده -

رو شدم. لبخندی به  ی مهربان مرد امروز صبح روبه به سرعت از حرکت ایستادم و سر بلند کردم که با چهره

 .صورتش زدم و به سمتش رفتم

 .سالم اهورا -

 .آن جذابیتش به باال پریداش نمایان شد و ابروهای من برای  تر شد، چال چانه لبخندش که عمیق

 .سالم خانم نامدار -

 :چشم ریز کردم و پرسیدم

 تیکه بود یا محض خنده؟ -

 .ای سر داد و دستانش را درون جیب شلوار ورزشی طوسی رنگش فرو برد که مقابلش ایستادم خنده

 :سرش را کمی خم کرد و بانهایت صداقت پاسخ داد

 .محض اذیت کردن -

 :*ی*نه جمع کردم و باحالت چندشی گفتمدستانم را به روی س

 .ام که خیلی هم عاشق این فامیلی نه این -

 :تر کرد ابروهایش را با حالت کامال نمایشی در هم کشید و صدا کلفت

 .مگه فامیلی ما چشه؟ ملت از خداشونه زیر پرچم ما باشن -

های  ام کشیدم و در چشم نم گرفته های ی بلندی سر دادم که گر*دنم به عقب کشیده شد. دستی به چشم خنده

 .خندانش خیره شدم

 .ی مخالفه ها نیست! پرچم جبهه به اونا بگو این پرچم سبزی که زیرش وایستادن، پرچم خودی -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
111 

 

 :هایش کرد و باحرص گفت کالمم، خنده را مهمان ل*ب

 !خانم بزرگ اگه بشنوه -

 :ز کنار همان استخر داد زدای باال انداختم و به سمت ورودی قدم برداشتم که ا شانه

 در خدمت باشیم؟ -

 .در را باز کردم و به سمتش برگشتم

 به چه مناسبت؟ -

 .اش را به روی شلوار کشید ی استخر ایستاد و پایین تیشرت مشکی ابرویی باال انداخت و لبه

 .ی زیبا به این خونه به مناسب ورود یک دوشیزه -

 :ا دهن کجی گفتمهایم نشاندم و ب پوزخندی به روی ل*ب

 .تونه؟ نه ممنون ز*ب*ون ریختن توی خ*ونِ  -

توجه به او وارد ساختمان شدم و در را پشت سرم بستم. پوفی کشیدم و سری  اش که بلند شد، بی صدای خنده

 .باخنده برای این پسر تکان دادم. اهورا! همیشه این اسم را دوست داشتم. آن هم خیلی زیاد

های سفید رنگ، سرکی  هایم با صندل دم و کلید را درون قفل گرداندم. بعد از تعویض کفشخودم را به واحد رسان

به هر سوی خانه کشیدم که با ندیدن اهالی خانه و خالی بودن آشپزخانه، احتمال این که همه در خواب بعداز ظهر 

بودند رساندم و لباس راحتی که  بردند آسان بود. خودم را به اتاق نسبتاً بزرگی که به من اختصاص داده به سر می

ای و شلوار ورزشی مشکی رنگ بود به تن کردم. موهایم را از چنگال گیره رها کردم و بعد  شامل تاپ آستین حلقه

ای  ام را برای لحظه از شستن دست و صورتم به تخت پناه بردم و تنم را مهمان گرمایش کردم. چشمان خسته

ام بلند شد.  ه رنگ آرامش را به خود دیدم؛ اما طولی نکشید که صدای گوشیآرامش به روی هم فشردم و باالخر

ام را به تاج تخت  خیز شدم و تکیه پلک لرزاندم و کالفه دست پیش بردم و گوشی را از روی پاتختی برداشتم. نیم

باز هم دلم کرد،  ی نمایش خودنمایی می سپردم و گوشی را باال آوردم. با دیدن آن لبخندی که به روی صفحه
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لرزید و تن من هم به همراهش ریتم  ام می لرزید و من از دوگانگی احساساتم به سطوح آمدم. گوشی میان انگشتان

توانستم به راحتی تمام کنم و از این ترس و دوگانگی عقل و احساساتم رنج ببرم.  توانستم، نمی گرفته بود. نمی

کرد که پی  هایی برایم بروز پیدا می سو نشانه انست بد باشد. از آنتو قدرها هم نمی گفت که کیان آن احساساتم می

 !چیزی از او بعید نیست بردم هیچ می

 .باانگشت اشاره فلش سبز را ل*مس کردم و گوشی را کنار گوشم قرار دادم

 !مهتاج -

 .تر ام مصمم صدایش که در گوشم پیچید، باز هم د*اغ دلم تازه شد و بر تصمیم

 .سالم -

 :میقی کشید و سالمم را به گرمی پاسخ دادنفس ع

 .سالم -

 .ها دروغی بیش نبود ی آن هایی که در زیر گوشم نجوا کرده بود و همه خ*ون به صورتم هجوم آورد از عاشقانه

 هام رو نمیدی؟ مگه آسمونِ این دل الکردار من چندتا ماه داره؟ معرفت دیگه جواب تماس بی -

 .خوب دل ربودن را بلد بود؛ خوب عاشقی کردن را از بَر بودرحم بود؛ چرا که  کیان، بی

 !رحم نبودی که کار کردم که الیق صداتم نیستم؟! این همه بی بگو منِ المصب چی -

قراری داشت که رفته رفته  دانستم که این صدای عصبی و حرصی نشان از بی دانم. فقط می چرا بغض کردم را نمی

گذاشتم یا وابستگی؟! فقط نبودش  دانم احساسام به کیان را دوست داشتن باید می افتاد. نمی به جان من هم می

 .یک د*ر*د بود و بودنش دردی بدتر! و من میان بد و بدتر، بدترین را به جان خریده بودم

ام،  ام، عین کوه افتاد روی شونه ای گفتی که عین خار رفت توی س*ی*نه ی پنج کلمه آخرین بار یه جمله -

زنی که دوستم نداری؟ به کدوم  فشِ ناجور پام رو زد و من رو زمین زد. چی شد که توی صورتم داد میعین ک

 گناه؟
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ای که از  رحمی خودم بود. چطور توانسته بودم به این نقطه برسم؟ نقطه ای به وجودم افتاد که تنها از بی رعشه

 .زار بشوم و همزمان دوستش داشته باشم ام بی اولین مرد زندگی

 :هایم کشیدم و ل*ب باز کردم مهلت حرف زدن که داد، زبانم را به روی ل*ب

 ...ما مناسب -

 :میان کالمم پرید و به جانم فریاد کشید

 .ها ای توی قصه نگو که مناسب هم نبودیم! متنفرم از این دیالوگ مسخره و کلیشه -

دند؛ اما آن صدای رعدآسا خواب را از کشی ای خواب فریاد می چشمانم را به روی هم فشردم که برای لحظه

 .هایم ربود چشم

گم که دوست دارم. نه الکی و فیلمی،  ذارم و می اگه دوست داشتن یعنی پا گذاشتن روی غروره، من پا می -

 .واقعی و با تموم وجود

 !کیان -

 جان کیان؟ -

بانوی »مان مرا  که در اولین مالقات سال پیش بود که من با او آشنا شدم. همانی آخ خدای من! این همان کیان یک

لرزید از  که دلم می خطاب کرد و خنده را مهمان صورتم. همانی که مددرسان مادرم شد؛ اما با این« ها قصه

ام قرار داشت که وجودش در چشم  هایش، خأل عظیمی در س*ی*نه خندید از عاشقانه هایم می توجهاتش و ل*ب

 .بود

 .هام رو زدم من... حرف -

 زنی؟ حرف تو چیه خب؟ جدایی؟ به چه دلیلی؟ چرا تیغ شدی و زخم می -

 .ام را بیرون فرستادم ام را به روی صورت داغم کشیدم و نفس خسته با دست آزادم، دست یخ کرده

هایش را نادیده بگیرم. از آن طرف هم  توانستم محبت دودل بودم؛ چون او را جور دیگری شناخته بودم. نمی
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 .تهدیدهایش را از یاد ببرم توانستم نمی

 .شه دلیل نمی شه، اما تموم کردن این ر*اب*طه هم بی آره. دوست داشتن زوری نمی -

 :تنها توانستم بگویم

 .من دالیلم رو گفتم -

 !ست احمقانه -

 .از فریادش پلک لرزاندم و دستم را مشت کردم

ی احمقانه ادامه بدهم؟ چه بر  م و به آن ر*اب*طهکرد، او را ببخش توانستم همانند گذشته که خطایی می چرا نمی

سر احساساتم آمده بود؟ پس آن هیجان اولیه کجا رفته بود؟ بال در آورده بود؟ دود شده بود یا که دروغ بود؟ 

 !توهم و خیال؟

 .باید هم رو ببینیم -

 .بایدی در کار نیست کیان جان -

 !شم نگو جان که بیشتر عصبی می -

 .ها و ارتعاش صدایش مشخص بود ایش دشوار بود و این از کلید شدن دندانکنترل صدایش بر

 .ما راه رو اشتباه رفتیم -

 .ما؟ انتخاب تو برای من اشتباه نبود -

 !اما تو اشتباه من بودی -

 .قدر بلند که گلویم را سوزاند و نفس را به هیجان انداخت نفهمیدم چرا من هم عصبی شدم و صدایم بلندتر؛ آن

هایش. اما،  هایش، حمایت بود هرچه مالحظه کردن. من این مرد را روزی دوست داشتم؛ اما تنها به خاطر بودن بس

توانستم هیچ عملی مرتکب  گفت که او قاتل است و من نمی اما، دیگر نه! او قاتل مادرم بود. قاتل! تمام شواهد می

 .د و نفوذ او بیشترتوانستم کاری کنم چرا که دستم به جایی بند نبو شوم. نمی
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 شه مهتاج! چی زیر گوشت خوندن؟ اون بابای سرهنگت چی به روزت اورده؟ باورم نمی -

 :صدای مبهوتش را با همان عصبانیت پاسخ دادم

 !خواد کیان. دیگه تمومش کن کسی منو مجبور به کاری نکرده جز قلبم. قلبم تو رو نمی هیچ -

 تمومش کنم؟ مگه لرزیدن دلم دست من بود که حاال -

 .شد کیان آن همه سست شده باشد. او همیشه برای من نماد اقتدار بود باورم نمی

تاب شد  وقت منو دوست نداشتی راحته، اما برای من که از همون اولین دیدار دلم برات بی برای تویی که هیچ -

 .کنم سخته. سخته که شدم عین اسفند رو آتیش و جلز و ولز می

 .تموضوع این نیس -

 .پس چیه؟ بگو که دردت رو بدونم -

 ...دردم تویی کیان! بهت اعتماد ندارم. باورت ندارم و -

 چرا حاال؟ بعد از این همه مدت؟ -

 .من خسته شدم کیان! خسته شدم از این که تو رو فریب بدم -

 چی؟ -

 .پاهایم را در آ*غ*و*ش کشیدم و سرم را به روی زنوانم قرار دادم

این که تو حرف از دوست داشتن زدی و من جوابی نداشتم بهت بدم. چکار کنم کیان؟ خودت خسته شدم از  -

 بگو چه جوری به زور مِهرت رو توی دلم بذارم؟ ها؟

 .ام شد، خودم را بیشتر مبهوت کرد و وجودم را لرزاند ی گونه ای اشک که روانه قطره

 :سرم پیچیدصدای نفس عمیقی که کشید، به گوشم رسید و سپس صدایش در 

زنی به منی که هرچی  کنی و لگد می کردم که یه روزی افسار پاره می کردم. باید فکر می باید فکرش رو می -

 .داری از من داری
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 .شد؛ حتی با عشق وقت عوض نمی ها هیچ هایم جا خوش کرد. ذات انسان ی ل*ب لبخند تلخی گوشه

 .باز عین مادرتی. فرصت طلب و دغل -

 .های درون وجودم را گرفت. ابرو در هم کشیدم و سر بلند کردم آمد، خشم بود که جای تمام حس اسم مامان که

 !حرف دهنت رو بفهم -

 :پوزخندش همچون کشیدن صدای مته به روی مغزم شد

گفتی وجود نداره،  بالیی به سرت میارم که به پام بیوفتی! فکر کردی بابا جونت که یه روزی به دروغ می -

 تو رو ساپورت کنه؟تونه  می

 :ی چشمم کشیدم و پرسیدم ی اشک گوشه ناباور خندیدم و دستی به تک قطره

 کنی؟ من رو تهدید می -

 .تهدید واسه اونیه که هیچی توی چَنته نداره -

 .خدای من! تو خیلی وقیحی -

ات از پل  خر وامونده خواستمت. وقیح تویی که تا اون گی نمی وقیح! وقیح تویی که بعد از این مدت به من می -

رد شد، پشت پا زدی به هر چی که بهت داده بودم. چی برات کم گذاشته بودم، ها؟ تو که تا یه چیزی دلت 

 .تون بودم خواست بدو بدو دم خونه می

 ...کنی تمام این مدت به مال و منالت چشم دوخته بودم که خوشی زد زیر دلم و تو فکر می -

 :فریاد کشید

کوبیدم توی دهنت، اما... االن دیگه  پرسیدی، با پشت دست می سال پیش این سوال رو ازم می یکآره! اگه  -

 .باورت ندارم مهتاج

 .به ناگهان صدای کوبیده شدن و شکستن شیء آمد و چشم فرو بستم از خشم فراوانش
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 !لعنت بهت مهتاج که گند زدی به تموم باورام. لعنت بهت -

های او شد و برگشت آرامش به وجودم. نفرت بود که در اعماق وجودم  پایان تلخیهای ممتدی که  و صدای بوق

باره از آن روز کذایی آغاز شد و هر لحظه  ای که به یک کشید و من متعجب بودم از این احساس کشنده شعله می

 .شد ورتر می شعله

 چی شده؟ -

ز و شلوار ساده و موهای بهم ریخته مقابل در در جا لرزیدم و مبهوت به سمت صدای متهجب سوده برگشتم. با بلو

فشرد. نگاهم که به صورت مبهوتش افتاد، نفسم را بیرون فرستادم  اش می ایستاده بود و در را میان انگشتان کشیده

 .و گوشی را روی تخت پرت کردم و سرم را به پشتی تخت تکیه دادم

 .بیا تو -

 :گفت اجازه را که صادر کردم، خطاب به فرد پشت در

 .شما برو استراحت کن مامان جان -

 .داخل آمد و در را پشت سرش بست

 صدای دادت رو شنیدیم و اومدیم اینجا. چی شده؟ -

 :در کنارم جای گرفت و چهار زانو نشست. دستانم را میان انگشتانش گرفت و بانگرانی پرسید

 چرا این همه یخی؟ ناهار خوردی؟ -

 .ام کشیدم های خشکیده ادم و زبانم را به روی ل*بی تایید تکان د سری به نشانه

 .ببخشید که مزاحم شدم -

 :ابرو در هم کشید و تشر زد

 این چه حرفیه دیوونه؟ چی به روز خودت اوردی؟ -

 :پلک خواباندم و با صدایی که رنگ و بویی از رهایی و خوشحالی داشت زمزمه کردم
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 .با کیان بهم زدم -

 چی؟ -

ی پیش، باآرامشی که ناخودآگاه به جانم  توجه به گفتگوی تلخ چند لحظه ه خود آورد که بیصدای بلندش مرا ب

 :تزریق شده بود، خندیدم و گفتم

 .مون نبود ای میون خوردیم و عالقه همین دیگه! نپرس چرا و چطور که زخم کهنه است. به د*ر*د هم نمی -

 ...آخه شما که -

ی دیگه هم  ن جواب بدم که دادم و خب... جوابم منفی بود. دو سه هفتهقرار بود یه سال محرم باشیم تا م -

 .مون تموم میشه محرمیت

 دونه؟ بابا می -

 .های گیجش دوختم چشم باز کردم و نگاهم را به چشم

 .نه -

 از تصمیمت مطمئنی؟ -

 .سری تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم

 .دم که این بشهدا ی مامان می خیلی. از اولم نباید تن به خواسته -

 چی شده مگه؟ -

 .لبخندی به صورتش زدم و چشمی درون حدقه گرداندم

 .خوام در موردش دیگه فکر کنم کشش نده سوده. نمی -

 :وار به جانم نق زد نوچی کرد و گالیه

 .خانم بخاطر این سرکوفتت بده همینم مونده خان -

 .ت کردماخم بود که به سرعت به روی ابروهایم نشست و ک*م*ر راس
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 چه ربطی به اون داره؟ مگه نامزدی رو برای این چیزها نذاشتن؟ -

 :چشمی گرداند و با بدخلقی پاسخ داد

 کرد؟ گم آقاجون چطوری تحملش می خانمه دیگه! خیلی خشکه. گاهی وقتا با خودم می خان -

 :رم دراز کشید و گفتای سر دادم و پاهایم را از کنارش کشیدم و به روی تخت دراز کشیدم. در کنا خنده

 .یه مدت بود که پیله کرده بود روی کتایون و اهورا -

 :سرم را به سمتش برگرداندم و با گیجی پرسیدم

 چه گیری؟-

 .موهایم را رها کرد و به پشت خوابید

 .که این وصلت سر بگیره. همه هم راضی بودن به این -

 :ی زمزمه کردصدایش را پایین آورد و چشمانش را ریز کرد و به آرام

 .بین خودمون باشه! حتی کتایون -

 !اوه -

 .اما خب... نشد -

 :افتاد، پرسیدم ی نامدار به جانم می ی خانواده با هیجانی که از شنید قصه

 چرا نشد؟ -

من توی باغ بودم که این دو تا رو دیدم، کنار درخت پنهون شدم و شنیدم که اهورا گفت مناسب هم نیستن و  -

 .دردسر تمومش کنن موضوع رو بی بهتره این

 !بیچاره کتایون -

 .دوست داشتن که زوری نمیشه -

چقدر این جمله برایم آشنا بود که لبخندم را ربود و اخم را مهمان صورتم کرد. سرش را روی بازویم قرار داد و 
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 .دستش را به دور شکمم حلقه کرد

 .بهش نگو. بذار بری خودش نق نق کنهخانم اگه چیزی هم گفت، تو چیزی  بیخیال اینا! خان -

 :ی تلخی صورتم را احاطه کرد و او ادامه داد خنده

 .گفت که دختر خان بوده برای همین این اخالق رو داره مامان سارا می -

 چه اخالقی؟ -

 .شه خیلی خشکه؛ ولی وقتی بشناستت مطمئن باش که باهات خوب می -

 .ای به روی سرش زدم م و ب*وسهوار به روی موهایش کشید دستم را نوازش

 .مهم نیست. من همیشه قضاوت شدم و برام عادیه -

 .هایش را به روی هم انداخت های چموش به گر*دنم فشرد و پلک سرش را همانند بچه گربه

 .قربونت بشم -

 :اش زدم و تشر زدم دست آزادم را به روی شانه

 .خدانکنه عزیزم -

فسم را به همراه آه بیرون فرستادم و خودم را به سختی به خواب زدم. خوابی که چشمانم را به روی هم فشردم و ن

کرد و من در خیا*با*نی تاریک از  سراسر کابوس بود و صدای عصبی کیان. صدایی که مرا تهدید به مرگ می

 .زدم گریختم و نفس نفس می دست او می

*********************** 

 »فصل چهارم«

 

 .عزیزممَهتاج! زودباش  -

شال را مرتب کردم و بار دیگر در آینه به خود نگاهی انداختم. درست بود که مهمانی خانوادگی بود؛ اما برای دل 
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هایم کشیده شد.  خود مختصر آرایشی کردم و چشمانم را با مدادی سیاه رونق بخشیدم. نگاهم به سمت لباس

های کلوش و چندالیه داشت با آن  د و آستینای که یقه گرد بو شومیز مجلسی به تن داشتم. شومیز ساده

ام سِت  مشکی_ام را هم با شال و مانتوی قرمز های روی س*ی*نه زیباتر هم شده بود. شلوار جین مشکی سنگ

رو شدم.  ام از اتاق بیرون زدم که با علیسان روبه ام را برداشتم و بعد از زدن عطر مخصوص کرده بودم. کیف دستی

قم تکیه داده که با در آ*غ*و*ش کشیدن دستانش حالت زیبایی را از آن خود کرده بود. لبخندی به دیوار کنار اتا

ی  بود. تیشرت جذب سفیدی به همراه جلیقه« دهن کف کُن»به صورت و تیپ جذابش زدم که به قول الهه:

 بودند و از نشست. موهای سیاهش رو به باال اش خوش می اسپرت چرمی به تن داشت که به روی شلوار مشکلی

 .زدند تمیزی برق می

 !چه خوشگل شدی دلبر -

 .صدایی کردم و با چشمانم به او اشاره کردم ی بی خنده

 .تو بیشتر -

 .چشمکی سخاوتمندانه به صورتم زد و سرش را پیش کشید

 .دونستم خودم می -

رو شدم. بعد از خداحافظی  بهاش رو ای به علیسان خودشیفته زدم که با خنده چشمی درون کاسه گرداندم و سقلمه

 mvm از سوده و سارایی که مشغول تلویزیون دیدن بود، از واحد بیرون زدیم و خود را به باغ رساندیم. سوار

 :علیسان شدیم و همین که ماشین به حرکت در آمد نچی کردم و پرسیدم

 حاال اومدن من واجب بود؟ -

 :ابروهایش را درهم کشید و گفت

قید و  های بی ی دختر خوب؟ گفتم یه مهمونی خونوادگیه. به خدا دوستای من اهل این مهمونیباز شروع کرد -

 .ی مقیدی دارن بندی نیستن! خانواده
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 ...آخه -

 آخه چی عزیزجان؟ -

کشید که نامش امید به زندگی بود. دلم  از محبتی که نسبت به من داشت، احساس خاصی در وجودم شعله می

دانستم تنها برای بهتر کردن حال من بود پاسخ منفی  الفت بزنم و به درخواستش که مینیامد دوباره ساز مخ

 .بدهم

 .هیچی -

 .آ باریکال -

 .لبخندی کمرنگ به صورتش پاشیدم و سرم را به شیشه تکیه دادم

ب ام به سروش و سبحان به سراغم آمد. ذهنم به سرعت به دیش درست دیشب بود که بعد از اعالم پاسخ همکاری

 :کشیده شد

 خوای؟ همراه نمی -

ای خوردم و به سرعت به عقب برگشتم که علیسان را با لبخندی عمیق پشت سرم مشاهده کردم. نفسی از  یکه

 .ام را بیشتر در آغوشم جای دادم روی آسودگی کشیدم و دستان

 .بفرمایید -

 :اش را به استخر داد و پرسید روی صندلی مقابلم جای گرفت و نگاه

 یزی شده؟چ -

 .ام خسته -

داد،  سال بود که جای خودش را خوب در دل و ذهنم باز کرده بود و شده بود رفیق شفیقی که خوب گوش می یک

 .کرد کرد و تنها با بودنش حالم را خوب می نصیحت نمی

 های اخیر؟ از اتفاق -
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 ...از کیان، از پیشنهادی که مجبور شدم قبول کنم، از اومدنم به اینجا و -

 :نگاهش را به سمتم برگرداند و میان کالمم پرید

 ی مهمونی هستی؟ پایه -

 .هایم افتاد ای به جان ل*ب اراده ی بی اش چشمانم گرد شد و خنده از پیشنهاد ناگهانی

 گی تو؟ چی می -

 :نمایی تحویلم داد و شفاف سازی کرد لبخند دندان

شون معروفه،  و از اونجایی که عمو جونت میون فامیلفرداشب تولد همسر دوستمه. یه مهمونی خونوادگیه  -

 .دعوته

ام را باال کشیدم که از سوز پاییزی و خنکی هوای آخرشب به فین فین افتاده  ی دیگری سر دادم و بینی خنده

 .بود

 خب چرا من بیام؟ -

 .خوان با این ماه نامدارها آشنا بشن ها هم گفتن می من از قبل هماهنگ کردم. اون -

 بیخیال عمو! من رو چه به دوستای شما؟ -

 !ای بابا! من به همراه تو دعوت شدم دیگه -

 .ای رفتم و پاهایم را باال کشیدم و به زیر تنم فرستادم چشم غره

 ام؟ من رو رنگ نکن! مگه بچه -

 ندازی؟ یعنی روی من رو زمین می -

 ام توی اون جمع خونوادگی؟  آخه من رو سَنَنَ؟ من چکاره -

 .کار به اون داری؟ دعوت شدی خب ا*و*ف بابا! تو چی -

 .ام را به پشتی صندلی دادم چشم ریز کردم و تکیه



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
124 

 

 گی؟ دروغ که نمی -

 !نه به جان ماهم -

بار دیده   دانستم قسمش راست است. قبل از آن اتفاق شوم او را یک ماهش بودم. چندین و چندبار گفته بود و می

بیشتر شد که در مراسم خاکسپاری مادرم بودم و او و سوده در کنارم بودند و زیر مان وقتی  بودم؛ اما صمیمت

 .گرفتند بازوانم را می

 زشت نیست؟ -

 !شه دختر نه. یکم حالت عوض می -

 .کالفه چشم چرخاندم

 گذره؟ آخه کجای مهمونی خونوادگی خوش می -

 :چشمانش را ریز کرد و با شوخ طبعی و شیطنت گفت

 !های خفنی اهل مهمونینگفته بودی  -

 .هایم شد ای سر دادم که سرم به عقب پرت شد و حجم زیادی از هوا وارد ریه خنده

........ 

ام را از در گرفتم و چشمانم را باز کردم و به مقابل دوختم. نیاوران و آن خانه ویالیی و  داشتن ماشین، تکیه با نگه

شدند، ابروهایم را از فرط تعجب باال بردند و مبهوت به سمت علیسان  قیمتی که وارد باغ می های نسبتاً گران ماشین

 .برگشتم. کمربندش را باز کرد و باخنده به سمتم برگشت

 !چیه؟ به خدا خز پا*ر*تی نیست -

ی علیسان بلندتر شد و به سمتم خم  نگاهی به سمت ورودی انداختم و دوباره به سمت علیسان برگشتم. خنده نیم

 :به روی سرم نشاند و گفت ای شد. ب*وسه

 !چی هست! گفتم یه مهمونی خانوادگی دیگه حواسم به همه -
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 .ام را نیشگون خیلی ریزی گرفت عقب کشید و گونه

 !پیاده شو -

ام کشید و با پیاده شدن علیسان به اجبار پیاده شدم. فحشی جانانه به روح مطهرش  مبهوت دستی به گونه

گرفت و من به هر  های اشرافی بود که کیان می ه در ورودی دوختم. همانند مهمانیفرستادم و نگاه کنجکاوم را ب

ها به آرامی وارد محوطه  آمد و ماشین آوری از آن خانه بیرون نمی کردم؛ اما صدای موزیک سرسام ای رد می بهانه

رفتن انگشتانم میان آمد. با فرو  آوری هم از میان درختان بیرون نمی های چندش شدند و حتی صدای قهقهه می

مان انداختم و سر  ای، به سرعت به سمت علیسان برگشتم و نگاهی متعجب به دستان درهم پیچیده انگشتان مردانه

 .بلند کردم. لبخندی به صورتم زد و انگشتانم را به آرامی فشرد

 .اتفاق خاصی قرار نیست بیوفته دلبرم! فقط یه مهمونیه برای تنوع حالت -

ری تکان دادم و لبخند کمرنگی به روی صورت نشاندم. با نفسی عمیق دلم را به دست آرامش سپردم و به اجبار س

سالی که در اتاقک  با یکدیگر به سمت ویال قدم برداشتیم. از ورودی که رد شدیم و علیسان دستی برای مرد میان

م بازوی قطور علیسان را گرفتم و نگاه نگهبانی قرار داشت تکان داد، مسیر شنی را در پیش گرفتیم. با دست دیگر

شد  های ماشین و نمای خانه می مبهوتم را به اطراف باغ گرداندم. باغی نسبتاً قدیمی بود و با دقتی بیشتر در مدل

ها را باال رفتیم و همین که علیسان دستگیره را  کردم هم نبود. پله متوجه شد که آن اشرافیتی که احساس می

همه متانت و  ام پذیرا شدم و لبخندم از آن ، هجوم انبوهی از عطرهای مارک و خوشبو را به بینیکشید و وارد شدیم

تر شد. وارد شدیم و به این باور رسیدم که واقعا مهمانی خانوادگی بود که همه این چنین حجاب  پوشش عریض

گفتند.  بودند و بامحبت سخن می های بزرگ و حتی جوانانه را تشکیل داده های بلند، جمع داشتند و به جای خنده

کردم این محافل تنها در تلویزیون بود که وجود  ها پر کشید. همیشه گمان می دلم ناخودآگاه برای این جمع

 .داشتند

 !به! ببین کی اینجاست -
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صدای مرد جوان، علیسان را مخاطب قرار داد و من فارغ از هر چیزی به همان سمت برگشتم. علیسان با دست 

دش با مرد دست داد و سالمی بلند به مابقی. به اجبار لبخندی محترمانه روی صورت نشاندم و من هم سالم آزا

ی علیسان زد و هر دو را با خود  مان شدند، به گرمی پاسخ دادند. پسر دستی به شانه دادم که چندنفری که متوجه

رد. با دیدنم، ابرویی باال اندخت و با چشم و به مبلمان شیری رنگی که تنها جای خالی سالن قرار داشت هدایت ک

ی معارفه باشد که با آمدن یک زن  ی جلسه ابرو به علیسان خط و نشان کشید. منتظر ماندم تا علیسان آغار کننده

شان برگشتیم. علیسان مرد را برادرانه در آ*غ*و*ش کشید و به زن بامحبتی خواهرانه  و مرد جوان، همه به سمت

 :شان به سمت من برگشت و بالبخند گفت عد از پایان دادن به احوالپرسیسالم داد. ب

 .مهتاج! ماه نامدارها که گفته بودم -

چشمی چرخاندم به شیطنت صدایش و خطاب به آن سه نفر خیلی رسمی سری کوتاه خم کردم و مودبانه سالم 

ها پرداخت و  ند. علیسان هم به معرفی آنچنان صمیمی و مهربان شنیدم که ابروهایم باال پرید دادم که پاسخی آن

من با شنیدن اسم و فامیل همسر دوستش، دهانم باز ماند و شک به جانم افتاد. رویا محبی. خدای من! امکان 

 .نداشت! همسرش کیارش و برادر شوهرش کیانوش

 :خ دادماش از اعماق قلبم پاس ی رویا را به گرمی فشردم و در مقابل خوش آمدگویی دست دراز شده

 .خیلی ممنونم. ببخشید که زحمت دادم -

 .ابروهای روشنش را در هم کشید و با دستش مرا روی مبل هدایت کرد و در کنارم نشست

شه که ورد ز*ب*ون علیسان شده  این چه حرفیه عزیزم؟ من همیشه دوست داشتم تو رو ببینم. مدتی می -

 .بودی و ما مشتاق دیدارت

 .اش کردم ی صورت هیجانی ان برگشتم و چشمکی حوالهبا شیطنت به سمت علیس

 چی گفته بودی عموی کلک؟ -

 :هایی ریز پاسخ داد ای سر داد و با چشم خنده
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 .از اَفعی بودنت که خیلی گفتم -

 .شان بلند شد ی جمع ام دادم که خنده چینی به بینی

 .سالم پسرم. خیلی خوش اومدین -

مان مشاهده  مهایت زیبایی را مقابل سالی با کت و دامن بی نسبتاً میانبه سرعت به سمت صدا برگشتم که زن 

 :ای نشاند و گفت اش را ب*وسه کردم. علیسان با عشقی عجیب بلند شد و به سمت زن رفت و گونه

 .سالم خاله جان. قربون شما بشم -

 .ی علیسان زد و او را در آ*غ*و*ش کشید که چشمانم چهارتا شد زن دستی به شانه

 خدانکنه. همه خوبن؟ -

 :و عقب کشید و علیسان بامحبت پاسخ داد

 ...خوبن. بخاطر مامان نتونستن بیان وگرنه -

 :زن دستش را باال آورد و با لبخندی که خیلی عمیق و دوست داشتنی بود، گفت

 .عیبی نداره عزیزم -

م را در مقابلم گره کرده بودم، سری نگاهش را به سمت من سوق داد که به اجبار بلند شدم و در حالی که دستان

 .تکان دادم

 .سالم -

 .آمد هایش از هیجان بود یا که چی که قرمز شده بودند و به آن صورت گرد و سفید خیلی می گونه

 سالم گل دختر. مهتاج باید باشی درسته؟ دختر ارسالن؟ -

 :چشم گرد کردم و متعجب پرسیدم

 شناسید؟ شما بابا رو می -

 .وتر آمد و درست در مقابلم ایستادخندید و جل
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 !ی پدرتم خیر سرم خاله -

 چی؟ کی؟ -

 .اش کاشت ای به روی گونه ی علیسان بلند شد و خاله را در آ*غ*و*ش کشید و ب*وسه خنده

 .ی عزیزمه. دیدی گفتم مهمونی خونوادگیه خاله -

شد با خواهر  ی بابا مصادف می الهاش رفت. خ خاله دستی به روی موهای علیسان کشید و زیرلبی قربان صدقه

 خانم کجا؟ های خان خانم؛ اما لبخند او کجا و اخم خان

 :وقتی نگاهش دوباره به سمتم کشیده شد، دست و پایم را جمع کردم و گفتم

 .ببخشید که نشناختم -

 .موردی نداره عزیزم. خیلی خوش اومدی -

 .جدا شد با دستش به مبل اشاره کرد و علیسان به آرامی از او

 .شم بشین دخترم. بعدا مزاحمت می -

 .اختیار دارید -

 .با رفتنش، روی مبل نشستم و علیسان در سمت دیگرم جای گرفت

 .خیلی با مادرت فرق داره -

 :لبخندی عمیق زد و تایید کرد

 .ان. خاله میگه که مامان اخالقش به باباشون رفته انگاری دو روی یه سکه -

 :م و بانگاهی به آن سه نفر پرسیدمابرویی باال انداخت

 ...پس شما هم -

 :رویا میان کالمم پرید و پاسخ داد

 .شن ی علیسان می بله. کیارش و کیانوش پسرای دخترخاله -
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 !چه باحال -

 .کیانوش خندید و خودش را به روی مبل جلو کشید

 .ی مامان ما ی خاله شما هم نوه -

 .ای محفوظ شده به زیر شالم کشیدمی ریزی کردم و دستی به روی موه خنده

 !شه که خیلی پیچ تو پیچ می -

ی رویا بود،  شان بلند شد و پس از آن به تعارف رویا تشکری کردم و از دست دخترجوانی که خواهرزاده خنده

گفت و  لیوانی شربت گرفتم و مشغول نوشیدن شدم. رویا مشغول حرف زدن با همسرش شد و از کار جدیدش می

 :داد که باالخره تاب نیاوردم و پرسیدم هم نظر می کیانوش

 تونم سوالی بپرسم؟ می -

 :اش که میخ صورت کیارش بود، با کنجکاوی به سمت من برگشت و پاسخ داد نگاه

 جانم؟ -

 ...شما -

 .راحت باش! ناسالمتی فامیلیم -

 :ی ل*بم را گ*از ریزی گرفتم و زمزمه کردم گوشه

 .بله -

 :ماند که سوالم را به زبان آوردم لبخند زد و منتظر

 ...کنی؟ اگه اشتباه نکنم، مدیر روابط عمومی یا تو توی هتل یاس کار می -

 .تر شد و چشمانش را به حالت بله روی هم فشرد و باز کرد لبخندش عمیق

 درسته گلم. چطور مگه؟ -
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 .تمام وجودم شاد شد و با خوشحالی وصف نشدنی خودم را جلوتر کشیدم

 .کنم توی فرش سپید کار می من -

چشمانش گرد شد و مبهوت دستش را مقابل دهانش قرار داد. صدای کیارش که بلند شد، به سرعت به سمتش 

 :برگشتم

 جدی؟ کدوم بخش؟ -

 .های گره کرده به سمتش چرخیدم تندتند سری تکان دادم و با دست

 .طراحی صح*نه و دکوراسیون -

 :م قرار داد و گفتا علیسان دستش را به روی شانه

 .کیارش هم مسئول مالی اونجاست -

 :چشم گرد کردم و پرسیدم

 جدی؟ -

 .آره -

 !عجب تصادفی -

 :کیانوش پا به روی پا انداخت و بالبخند گفت

 .آشنا بودیم، آشناتر شدیم -

 :خندیدم و گفتم

 !برام افتخاره واقعا -

 اسم منو از کی شنیدی دختر؟ -

 :یدم و پاسخ دادمرویا بود که پرسید. خند
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 .شون رو در میارم من وقتی با شرکتی قراره کار کنیم، اسم تمام کادری -

 :پرانی کرد مان مزه علیسان میان کالم

 .همون فضولی کردنه که آپدیت شده -

وجو گرش را سراسر سالن گرداند و  مان بلند شد. علیسان دستی به گ*ردنش کشید و نگاه جست ی همه خنده

 :پرسید

 میرکجاست؟ا -

ی مبل انداخت. در حالی که سرش با تکان کتش سرگرم  کیانوش کت اسپرتش را از تن خارج کرد و به روی دسته

 :بود پاسخ داد

 .کنار بابا بود -

و سرش را بلند کرد و با دست، مسیرش را نشان داد که ناخواسته همه به همان سمت کشیده شدیم. نفهمیدم چه 

ان آورد و برای دیدن صاحب آن اسم، مسیر نگاه کیانوش را دنبال کردم. مردی شد که آن اسم برایم هیج

چهارشانه و باهیبتی نسبتاً درشت پشت به ما ایستاده بود و دستانش را در جیب شلوار خوش دوختش فرو برده 

آن کت کشیدند.  شان را به رخ می ای بودن کرد و پنبه بود. از پشت سر، موهای مشکی و لختش جلب توجه می

داد. دستش را از درون جیب بیرون آورد و به  تر هم نشان می مشکی به روی تنش جذب شده بود و او را باابهت

های دستش بیرون زدند و ساعد قدرتمندش کشیده شد و تتوهای انگلیسی دستش  پشت موهایش کشید که رگ

وگوی علیسان  یدند و صدای خنده و گفتدر چشم زد. از جذابیتی که از پشت سر دیدم، ابروهایم به پیشانی چسب

وار در سرم پیچید. احساس آشنایی داشتم به آن هیبتی که مقابل چشمانم سخاوتمندانه رخ  و مابقی پارازیت

 کشید و مرا سخت درگیر کرده بود که کجا آن هیبت را دیده بودم؟ می

 مهتاج چند سالته؟ -

 :م که لبخندی به صورتم زد و ادامه داداسمم را که شنیدم، غیرارادی به سمت رویا برگشت
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 !البته اگه فضولی نیست -

نامحسوس سری تکان دادم تا آن صح*نه از ذهنم بیرون رود. لبخندی بامحبت به صورت زیبایش زدم و پاسخ 

 :دادم

 .رسم به هفت اختیار داری عزیزم. بیست و شش یه مدت دیگه می -

 :و بااشتیاق گفتاش برق زدند و کمی به سمتم خم شد  چشمان

 !هم سنیم عزیزم -

 .هایم بیشتر کِش آمدند ها و ل*ب لبخندم جان گرفت و عضالت گونه

 !چه عالی -

وقت عکست  خواد؛ اما هیچ گفت یه برادرزاده داره که خیلی خاطرش رو می سال همش می علیسان توی این یک -

جور! همش هم از دست  ور، مهتاج با همسایه اینج گفت مهتاج تو کارگاه این مون نداد! روزها همش می رو نشون

 !خانم شاکی بود تون زری دعوات با همسایه

صدا به صورت خندان رویا خیره شد. او حتی از  ی بی ی همه بلند شد و من با همان خنده با اتمام کالمش خنده

یسان داشتند. به ای صمیمانه با عل دعوای من با زن فضول همسایه هم خبر داشت! پس این جمع ر*اب*طه

اش را با من کمتر کرد. خودم را به  ی احترام دست رویا را در دستم کشیدم که چشمانش برق زدند و فاصله نشانه

 :وار پرسیدم سمتش مایل کردم و بالحنی شیطنت

 !لق بوده گفت که علیسان از بچگی دهن سوده می -

های زیبای روی زمین آشنا کرد. به سمت علیسان  هصدای رویا متواضعانه بلند شد و من را را با یکی از خند

ای  غره برگشتم که متعجب به سمت من برگشت که با نگاهی شیطانی ابرویی باال انداختم. ابرو در هم کشید و چشم

 .ام رفت به این تخسی

 ؟گه نامرد! من همیشه رازدارش بودم. کدوم یه بار دعواهات رو به بابات گفتم؟ ها؟ مهتاج دروغ می -
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 :مان پرید چشمی چرخاندم و ل*ب باز کردم تا درشت بارش کنم که صدای محکمی میان

 .سالم -

پرسی کرد و همین که کنار رفت، من، کسی را دیدم که برای چند لحظه  علیسان به سرعت ایستاد و با مرد احوال

و ابروهایش بیشتر در هم  اش که با من تالقی کرد، احساس کردم چشمانش برق زدند مرا بهم ریخته بود. نگاه

زد تنم را به لرزشی کوتاه نشاند که از  پیچیدند. مرد با آن صورت جذاب و غروری که در چشمانش موج می

چشمان تیزبینش دور نماند، اما گویا اشتباه کردم. غرورش کاذب نبود که در مقابلم ادب را فراموش نکرد. 

ی بیرون فرستاد و در چشمانم خیره شد و با صدایی که به آن ناخودآگاه من هم ایستادم که نفسش را به آرام

 :آمد گفت صورت پوکر می

 .سالم خانم -

ی ل*بم را از درون گزیدم. نگاهم را از آن چشمان خاص و  و دستش را به آرامی به سمتم دراز کرد. گوشه

 :ای گرفتم و دستم را به دست گرم مرد سپردم. سری تکان دادم و زمزمه کردم شیشه

 .سالم -

و به آرامی انگشتانم را از میان دست گرم و بزرگش بیرون کشیدم. دستش را عقب کشید و در جیب شلوارش فرو 

کرد و نگاه علیسان به روی صورت او و  هایم عجیب سنگینی می اش به روی شانه برد. گویی که عادتش بود. نگاه

که صدای هر سه را خواباند، اما او به نگاه علیسان اعتنایی نگاه باقی به روی علیسان. گویی غیرت عمویم آتشی بود 

اش  نکرده بود؟ نگاهش را از صورتم گرفت و به آرامی و از روی فرصت به علیسان رساند که با ابروهای درهم خیره

ه امیر نام های ل*بش رو به باال پریدند. کیانوش فارغ از جو به وجود آمده رو ب شده بود. ابرویی باال انداخت و گوشه

 :کرد و پرسید

 خبر اومدی امیرپاشا! ایتالیا خوب بود؟ چه بی -

 :مان پیچید نگاهش را به سمت کیانوش سوق داد و بار دیگر صدای گرمش در میان
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 .کاری برام پیش اومد مجبور شدم خیلی زود برگردم. بد نبود -

 گردی؟ بازم برمی -

 :ی منفی تکان داد و زمزمه کرد سری به نشانه

 .نه. اومدم که بمونم -

 :اش کمی به جلو مایل شد و با خوشحالی پرسید رویا با آن اخالق صمیمی

 برای همیشه؟ -

 .ی لبخند نامحسوس باال رفت ی ل*بش به نشانه به سمت رویا برگشت و گوشه

 .بله -

 !شه جایی وطن خود آدم نمی چه خوب! به نظرم هیچ -

 :کیارش خندید و گفت

 !ری که انگاری هرماه مسافرته خارجه می جوری حرف نزن -

ام کشاند که به سرعت به سمت رویا  اش را به سمت ی همه بلند شد اال امیرپاشا و علیسان. علیسان نگاه خنده

کار بیزار بودم. هوفی کشید و همه که روی مبلمان جای گرفتیم، لیوان کریستالی را از  برگشتم. از آن نگاه طلب

 :توجه به بقیه پرسید قابلم قرار داد و بیآبمیوه پر کرد و م

 خوری؟ چرا چیزی نمی -

 .ی صورتم کرد قدرشناسانه به سمتش برگشتم و لیوان را گرفتم. لبخندی به صورتم زد و چشمکی حواله

 !جوری هستی علی هنوز هم که همون -

 .علیسان به سرعت به سمت امیرپاشا برگشت

 چه جوری داداش؟ -

بار هم در موردشان با  همه باهم صمیمی بودند؟ پس چرا یک کرد؟ یعنی آن ا داداش خطاب میداداش! امیرپاشا ر
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گاه با من در  من صحبت نکرده بود؟ البته نباید فراموش کرد که علیسان به شدت به روی من حساس بود و هیچ

ای از آبمیوه را  رعهکرد. امیرپاشا نگاهش را به سمتم سوق داد که به آرامی ج مورد مردی غریبه صحبت نمی

 .نوشیدم

 !لوس کردن دخترهای اطرافت -

ای  گفت و کامال ناگهانی آبمیوه درون گلویم پرید و به سرفه افتادم. به سرعت لیوان را روی میز قرار دادم و با سرفه

و نگاهی تیز و  ام را از د*ر*د نجات دادم. با یادآوری کالم امیرپاشا به سرعت ابروهایم را در هم کشید آرام حنجره

روح و صورت زیادی خونسرد و  های بی ام را به صورتش دوختم. زیادی جذاب نبود؟ مخصوصاً با آن چشم وحشی

 !ساکن

ام را بیشتر از آن خرد  علیسان همانند بقیه دستی به دور دهانش کشید تا مقابل من به خنده نیوفتاد و اعصاب

دانست که با آن زبان چگونه آن مرد را  خودش هم خوب مینکند. حیف که علیسان قول داده بودم وگرنه 

با پخش شدن موزیک هیجانی، کیانوش به سرعت «زبان که نبود، آتش جهنم بود» ی خودش سواندم. به گفته می

 .میان کالم بقیه قرار گرفت

 !وقته رقصه -

ما را ترک کرد.  "ازهبااج"و خودش به سرعت آن جمع را ترک کرد. کیارش دست همسرش را کشید و با گفتن

ی خاله به سمتش روانه شد، به اجبار بلند شد و میدان را خالی کرد. نگاه  علیسان هم با صدایی که از میان خانواده

ام همچنان به صورت پوکرش بود که پا به روی پا انداخت و دستانش را به روی تاج مبل در دو طرفش رها  گستاخ

 .کرد

 کنی؟ میچیه؟ چرا عین خرگوش نگام  -

 

 ...شود عشق وارد می
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نهایت زیبا و آرام بود. نفس  آمد، همان موجود بی گفت خرگوش؟ تنها چیزی که به من نمی خرگوش؟ به من می

توجه به خرگوش گفتن امیرپاشا، رو گرفتم. چرا ناگهانی با  عمیقی کشیدم و دستم را به روی گونه کشیدم و بی

شناختم! او مرا تحت تاثیر قرار داده بود  انستم. من مهتاج را بهتر از مهتاج مید ی او بهم ریختم؟ می های ساده حرف

ای به اعصابم وارد کرد. حرکتش به سمت میز را که احساس کردم، ناخودآگاه  و همین ذهنم را بهم ریخت و خدشه

. مغز بادامی از اش را به سمت میز کشید توجهم جلب شد و نگاهم حرکاتش را دنبال کرد. ک*م*ر خم کرد و تنه

اش را در همان حالت باال کشید. تنم لرزشی خفیف گرفت و  درون ظرف آجیل برداشت و در دهانش انداخت و نگاه

اش از جنس رنگ نگاه کیان نبود؛ اما  ی کیان به جای صورت پوکر او. نگاه ابروهایم در هم شد با نقش بستن چهره

 .لش برخوردار بودبه همان اندازه از قدرت خرد کردن طرف مقاب

با فرو رفتن مبل، به سرعت پلک بستم و دستانم را به روی پاهایم مشت کردم. صدای موسیقی آرام و الیتی که در 

هایم در گوشت، عمل کرد. پلک  حال پخش بود، برای دعوت من به آرامش بهتر از نفس عمیق و فرو کردن ناخن

ام انداخت، به سمت چپ برگشتم.  را به یاد بدترین مرد زندگیای م توجه به حضور آن مرد که لحظه گشودم و بی

 .ام رها کرد اش را به پشتی مبل سپرد و دستش را به روی شانه علیسان لبخندی زد و تکیه

 کجا رفتی؟ -

 :اش را به سمتم برگرداند و پاسخ داد نفس گرفت و تنه

 .ا دختر ارسالنهپرسیدن تو کی هستی؟! دیگه هزار آیه و قسم که به خد همه می -

 .صدایی روی صورتم شکل گرفت ی بی خنده

 حاال چرا آیه و قسم؟ -

 .ام دقیق شد اش در چهره اش را به سمتم خم کرد و با نگاه جذاب صورت

 .یادت رفت که نرجس خاتون چی گفت؟ شبیه مادرتی -

 .متعجب ابرویی باال انداختم
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 ...اما صورتم که -

 !سالن که عین تو کشیده نیست یا حتی رنگ پوستشدروغ بافته. وگرنه بینی ار -

مان را به  ای باال انداختم و ل*ب زیرینم را به زیر دندان فرستادم. صدای بلند شدن زنگ مالیمی، توجه شانه

جا کرد و دستانش را به روی ران پا سُر داد و گوشی را کنار گوشش قرار داد.  امیرپاشا جلب کرد. پاهایش را جابه

بت که شد، به آرامی بلند شدم و همین که نگاه کنجکاو علیسان را به روی خود دیدم، سوال نهفته در مشغول صح

 :نی چشمانش را پاسخ دادم نی

 یه کم بگردم عیبی نداره؟ -

 :سری به طرفین تکان داد و بالبخند پاسخ داد

 .نه عزیزم. راحت باش -

لن بزرگ هدایت کردم. جمعیت نسبتاً زیادی در سالن هایم را به سمت سا چشمکی به سویش روانه کردم و قدم

ها و  های مختلفی چیده شده بودند، باز هم صدای خنده اصلی بودند و با این که چندین دست مبل به گونه

هایم  شد. با دیدن آن صفا و صمیمت لبخندی غمگین روی ل*ب دیگر دریغ نمی شان از یک های خالصانه صحبت

ام را در آ*غ*و*ش  های ورودی سالن بزرگ سپردم و دستان ام را به یکی از ستون نهی شا جا خوش کرد. تکیه

ها،  های یلدا و حافظ خواندن هایی از همان کودکی در دلم مانده بود. حسرت شب کشیدم. حسرت یک چنین محفل

 .های خانوادگی خوابی مهمانی های نصفه شبی و حتی حسرت بی حسرت دورهمی

 جایی؟ این -

خوردم و بدون آن که تغییری در حالت ایستادنم بدهم، نگاهم را به سمت صدا برگرداندم. رویا در کنارم  ای یکه

 .ام قرار داد ایستاد و دستش را به روی شانه

 صبرانه منتظرن تا باهات آشنا بشن. مایلی که باهم بریم برای معارفه؟ همه بی -

های مانده در ذهنم را مرور کردم. نگاه منتظرش که به درازا  رتی آن جمعیت کردم و بار دیگر حس نیم نگاهی روانه
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قدم شدم و پا در سالن بزرگ گذاشتم.  ام را گرفتم. با او هم تکان دادم و تکیه "بله"ی  کشید، سری به نشانه

دویدند، تعدادی اندک از جوانان در حال ر*ق*ص و  ها در میان جمعیت می تعدادی در حال گفتگو بودند، بچه

خوانی با موزیک. رویا دستم را  های جوانی بودند و تعدادی اندک دیگر هم در حال ویدیو گرفتن و هم بازی یوانهد

 .میان انگشتانش کشید و میان سالن ایستاد

 :دستانش را به هم کوبید و گفت

 !ها آقایون و خانم -

آمیزی به صورت من زد و  بخند محبتتوجه همه به غیر از از کسانی که در حال ر*ق*ص بودند، به او جلب شد. ل

 .دستم را کشید که میان سالن قرار گرفتم

 .ی خاله خانم کسی که مشتاق دیدارش بودین رو براتون دزدیدم. مهتاج عزیز. دختر آقاارسالن و نوه -

بلند های کنجکاوشان را رصد کردم و کمی تُن صدایم را  آب دهانم را به آرامی فرو فرستادم و با نگاهم صورت

 :کردم

 .تون سالم. خیلی خوشحالم از دیدن -

شان باز شد و با  اول از همه خاله، به سمتم آمد و آ*غ*و*ش گرمش را به جانم هدیه بخشید. رفته رفته یخ همه

صمیمتی که برایم بسیار جای تعجب داشت یا مرا در آ*غ*و*ش کشیدند یا دست دادند و یا همانند مردان سر 

ی رویا و  مد گفتند. خاله دو دختر و یک پسر داشت که هرکدام چند فرزند داشتند. خانوادهآ خم کردند و خوش

ای تشکیل داده بودند که  ی همسر خاله خودشان جمعیت نسبتا صد و بیست نفره خواهر و برادر متاهلش، خانواده

 .کردند در سالن غوغا می

 !خوش اومدی عموجان -

های  شتم که اولین عضو محبوب صورتش، آن لبخند آشنایش بود و چشمبه سمت مرد میانسال ریش سفیدی برگ

 .اش ریز شده
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 .سالم. خیلی ممنون -

ای به  اش را همانند بچه گربه اش کشید و صورت رویا به سمت مرد رفت و بازویش را میان انگشتان سرخ رنگ

 .بازوی مرد فشرد

 .جون پدربزرگ هستن. همسر خاله -

 .قدمی بیشتر به سمت مرد مهربان برداشتم ابرویی باال انداختم و

 .تون حال شدم از دیدن خیلی خوش -

 .ها بگو دارم. خوش بگذره... چیزی هم نیاز داشتی حتما به بچه من هم دخترم. سرپا نگهت نمی -

 .بله خیلی ممنون. حتما -

مادر کیارش و کیانوش،  ای به روی سر رویا نشاند و ما را به منظور همنشینی با خاله تنها گذاشت. ب*وسه

ترین دختر خاله بود. دختر بعدی که فرزند آخر هم بود، یک دختر داشت. پسر بزرگ خاله که فرزند ارشد  بزرگ

 .بود، در واقع پدر امیرپاشا بود که یک دختر هم داشت

یارش آشنا هایش فهمیدم که در همان شرکت با ک رویا به سمتم آمد و شروع کردیم به حرف زدن. از میان حرف

ها هم مخالفت شدید پدرش برای ازدواج او در سن  شده و بعد از چهار سال سخت، به هم رسیدند. دلیل نرسیدن

شان  پایین بود؛ اما برای او این موضوع اصال اهمیتی نداشت و تنها به حرمت پدرش هر دو دست به روی دل عاشق

هم بخاطر فوت ناگهانی عمویش صبر کرده بودند.  گذاشته بودند. بعد از آن که شرایط درست شد، چندماهی

شان. همین که به  اش بود و دومین ماهگرد ازدواج باالخره موفق به ازدواج شدند و حاال تولد بیست و هفت سالگی

میز پذیرایی رسیدیم، برای خودمان شربتی در لیوان ریختیم و به گفتگویمان ادامه دادیم. برایش از شغلم گفتم و 

مان به مهمانی، تشریفات تبریک تولد هم اتفاق افتاد که از  ی که به این کار داشتم. با یادآوری دلیل آمدنا عالقه

گرمی بود که یک لحظه را هم نگذاشت احساس تنهایی کنم  روبوسی و آ*غ*و*ش دریغ نکردیم. رویا دختر خ*ون

ساعت  درش کپی کرده بودند. باالخره بعد از یکگرمی از مادرش به او رسیده بود. اصال او را از روی ما و این خ*ون
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شدند، برگشتیم  جان، به سالن کوچک که تنها با دو ستون و یک پله از هم جدا می تمام صحبت با او خانواده و خاله

 .ها جای گرفتیم و با خنده روی مبل

 !پس کیک چی شد؟ مردم از گرسنگی -

 :ای کرد و پرسید میرپاشای کالفه برگشت. کیارش خندهنگاه خندان من و رویا، از هم گریخت و به سمت ا

 شه اومدی؟ مگه یه ساعتم می -

 :دستی به گ*ردنش کشید و گفت

 !جا بابا، من یه راست از فرودگاه اومدم این -

 .رویا حالت ناراحتی به خود گرفت

 .ای بابا! نگفته بودی که... االن دارن کیک رو میارن -

 :د و گفتاش دا کیانوش چینی به بینی

 .کنه این فیلمشه آقاجان! دیگه باید بدونین چون فهمیده کیکش شکالتیه داره این کارها رو می -

هیچ  ای به کیانوش رفت و بی های من هم به تبسمی از هم باز شدند. چشم غره ی همه بلند شد و ل*ب خنده

هم کشید و من ناخودآگاه غروری از اش مرا شکار کرد که بالفاصله ابرو در  حرفی به سمت دیگر برگشت. نگاه

کرد و دوست داشتم  سویش احساس کردم که شاید درست نبود؛ اما آن نگاه مشابه و غرور مرا به شدت عصبی می

 .تمام حرص و عصبانیت از کیان را به سر او خالی کنم

گاه  شدم و هیچ دانستم یک جایی باالخره مجبور به سازش با او می احساس عجیبی به این مرد داشتم. می

ی شالم را  ای که کیان را در مهمانی دیدم و مقابل جمع گوشه گفتند. همان لحظه احساساتم به من دروغ نمی

ام  ها خطاب کرد، درست در همان لحظه احساس ناخودآگاه گرفت و با لحنی به ظاهر اغواکننده مرا بانوی قصه

رسد که محتاج  باالخره روزی می» گفت: ام تنها یک جمله می ای برای آرامش و خودم خواند. حاال ناخودآگاه فاتحه
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ترسیدم از چیزی که در ذهنم گنگ بود و برایش  ترسیدم. می و من از این احتیاج به شدت می« شوی. این مرد می

 اش که کنجکاوانه سر تا پایم را برانداز کرد، برای آن که حرصم را به رویش خالی کرده هم توجیحی نداشتم. نگاه

رنگی به روی صورتم نشاندم و از کیفم که روی میز بود، کارت ویزیت مادر یکی از هم دانشگاهیان  باشم، لبخند کم

 :ها بیرون کشیدم و رو به او گفتم سابقم را از میان انبوه کارت

ی عالئمش توی شما  که همه NPD چند وقت پیش داشتم یه کتاب روانشناسی در مورد بیماری به نام -

 .خوندم داره، می وجود

همه متعجب به سمت من برگشتند تا بیشتر در مورد آن بیماری بدانند، اما او که گویی از آن اختالل روانی آگاه 

ی  شان به حداقل رسیده، همچنان منتظر ادامه اش را ریز کرد و با ابروهایی که فضای خالی میان بود، چشمان

 .کالمم شده بود

 :امه دادملبخندی به صورتش زدم و اد

ده که  ها این تفکر رو می شون به اون این جور آدما خیلی خودپسند و خودخواه هستند و غرور و تکبر کاذب -

ی خودشون قرار  خوان تحت سلطه شون باشن. همه رو می روی زمین خدا هستن و همه باید گوش به فرمان

 !ای کاربلد و باهوشن. لپ کالم کنن توی هررشته ب*دن و فکر می

 .خودم را کمی جلوتر کشیدم که به راحتی س*فت شدن فک زیرینش جلوی دیدگانم خودنمایی کرد

تونه درمان بشه و من بهتون  درمان این بیماری گاهی غیرممکنه و چه بسا سخت! چون فرد تا قبول نکنه نمی -

 .جعه کنیدکنم که قبول کنید و برای سالمتی خودتونم که شده به این روانشناس مرا پیشنهاد می

و کارت را روی میز قرار دادم و با سر انگشتانم به سمتش هدایت کردم و پیروزمندانه عقب کشیدم. آن نطق 

طوالنی هرچند که حق او نبود؛ اما من مهتاج بودم. کسی که بد بود؛ یک بدِ نسبتاً خوب. او خواسته یا ناخواسته 

انداخت. مجبور بودم؛ مجبور  ام می به یاد منفورترین مرد زندگی نگاه مغرور و حقیری را از آن خود کرده بود که مرا

توجه به دیدن کیان با  رحمی تا بار دیگر که او را دیدم، آن رنگ نگاه مشابه را به درستی تعبیر کنم و بی به این بی
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ین آورد. نگاه از آن نگاه، دیگر او را با آن مرد مقایسه نکنم. کارت را میان مشتش کشید و مشتش را به آرامی پای

ی دستش گرفتم و به صورت سراسر اخم و چشمان براقش دوختم. باید تعارف را کنار بگذارم و  های بیرون زده رگ

 :هایش مرا کمی به عقب راند. نگاهی از پایین به باال انداخت و پرسید بگویم که اخم

 !انگاری خودت هم به این دکتر سر زدی -

ای به  ییدم و عصبی خودم را عقب کشیدم که با همان نگاه ریز و چشمان شیشهیک مساوی. دندان سا-گل! یک

هایم نشاندم و پاسخ  صورتم خیره شد. سعی کردم آرامشم را حفظ کنم برای همین لبخند کمرنگی به روی ل*ب

 :دادم

 .خیر. یکی از دوستانم هستن -

های خندان رویا، کیانوش و کیارش یک طرف،  و نگاهی سراسر اخم به آن صورت جذاب انداختم و رو گرفتم. ل*ب

کشید هم طرف دیگر. با بلند شدن صدای  اش به دور دهانش می علیسان با دستی که برای جلوگیری از قهقهه

شد، همه سکوت اختیار کردند و به سمت  ی تولدت مبارک در آن جمعیت شنیده می آهنگ خارجی که تنها کلمه

کمی بلندتر شد و من هم به اجبار سکوت اختیار کردم و به سمت پرستو  ورودی سالن برگشتند. صدای آهنگ

برد. مردی هم  رقصید و از همگان دل می خواند و به زیبایی می ی رویا برگشتم که همراه با آهنگ می خواهرزاده

در دست داشت. کیارش دست رویا را  دار و کیک بزرگ و شکالتی با طمانینه قدم برمی پشت سر او با صندلی چرخ

شان و رسیدن کیک، همه دست زدند و  گرفت و با خود به سمت جایگاه برد و بعد از ملحق شدن پرستو به جمع

سکوت اختیار کردند. رویا پرستو را در آ*غ*و*ش کشید و مقابل کیک ایستاد و لبخندی به صورت همسرش زد و 

د شد و کیارش مهربانانه پیشانی همسرش را ها را فوت کرد. صدای دست و سوت همه بلن چیزی زمزمه کرد و شمع

دادند. علیسان  ب*و*سید و تولدش را تبریک گفت. همه نوبت به نوبت کادوهایشان را روی میز مخصوص قرار می

ای به ضرب و زور نیمی از مبلغش را از من دریافت کرد. یک زنجیر زیبای  ای روی میز قرار داد. جعبه هم جعبه

توجه به  هیچ حرف دیگری از کنارش گذشتم و بی بوسی با رویا و تبریک مجدد تولدش، بیفرشته بود. بعد از رو
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علیسان که مشغول سر به سر گذاشتن خاله بود، از جایگاه فاصله گرفتم که ناگهان فردی مقابلم قرار گرفت. 

. مشتش را باال ترسیده قدمی به عقب برداشتم که ابروهای درهمش را در صورتم کوبید و سرش را جلوتر کشید

 :آورد و کارت را نشانم داد و باخونسردی کامل و پوزخند گفت

 !کنم خرگوش کوچولو به پیشنهادت فکر می -

ام به سرعت پایین افتادند و  ام با رسیدن عطر خوشبویش به بینی و به سرعت از کنارم گذاشت که ابروهای باال رفته

 !یدم. عجب بویی داشت آن عطرکامال غیرارادی نفس عمیقی در مسیر رفتنش کش

نگاهم را از مسیر رفتنش گرفتم و با تعارف رویا به سمت میز شام قدم برداشتم. شام را که در سکوت خوردیم، 

ها )کیارش و کیانوش( و یک خداحافظی کوتاه و  طولی نکشید که بعد از خداحافظی مفصلی با خاله، رویا، پسرخاله

هایم نشست که  ها لبخند عمیق و طوالنی به روی ل*ب جا بیرون زدیم و بعد از مدت صلح طلبانه با امیرپاشا، از آن

 .تا هنگام خواب هم به همراهم بود

***************************** 

 

ی این آتیشی که  ها قبل اتفاق افتاده که شده جرقه گفت که یه دعوا و مرافعه سال دونم. مامان می نمی -

 .بینی می

 زنین؟  ا دارین به این آتیش دامن میخب شماها چر -

 چه دامن زدنی؟ -

 !ها و فالن همین نیومدن به مهمونی -

 .خانم با بابا اینا دعوا کرد که حق ندارین برین نه بابا! همون شب از قضا خان -

 .ام را به صندلی اداری سپردم ابروهایم را در هم کشیدم و تکیه

 .یم بگیره سودهخانم حق نداره که برای شما تصم خان -
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 «ممنون»کار را روی میزم قرار داد که به سرعت تغییر چهره دادم و بالبخند ل*ب زدم های گزارش سروناز برگه

 .گه مادره و احترامش واجب مگه کسی جرأت داره چیزی بگه؟ بابا می -

 :اش رفت. گوشی را به گوش دیگرم انتقال دادم و گفتم چشمکی زد و به سمت صندلی

 .ست و ناحقی یه چیز دیگه آخه احترام یه چیز دیگهخب،  -

خوابی و سختی  صدای نفس عمیق آمد و من نگاهم را کالفه سراسر اتاق طراحی کشاندم که همه بعد از سه روز کم

هایم کشیدم که شدیدا محتاج خواب بودند و  باالخره به یک آرامش نسبتا کوتاه رسیده بودند. دستی به چشم

 .ای آرامش ذره

 چی بگم واال! حاال چی شد که یهو پیگیر این موضوع شدی؟ -

نوایم بلند و آخم در گلو خفه شد. دستی به  های بی به آرامی تنم را از صندلی جدا کردم که صدای استخوان

 .هایم را به بیرون از اتاق طراحی هدایت کردم ک*م*رم کشیدم و به آرامی قدم

خانم دعوا راه انداخته دوباره. منم  هم با کلی عذرخواهی گفت که خاندیروز خاله زنگ زد به مادرت، اون  -

 .تعجب کردم که چرا دوتا خواهر اینجوری شدن

ام را به چهارچوب  ی شانه ی سراسری رفتم و تکیه از راهرو گذشتم و خودم را به سالن گرد رساندم. به سمت پنجره

 .سفیدرنگ سپردم

ای داره. آدم هرچقدرم با خواهرش دعوا و  خانم دیگه دل پر کینه ا خانمن خیلی خاله رو دوست دارم. واقع -

 .جدل داشته باشه، آخرش خواهره و عالقه.شون از بین نمیره

نگاهم که به فضای سبز و خیابان مقابلم افتاد، کمی عقب کشیدم و درب کشویی را کشیدم و به بالکن رفتم. این 

ها ایستادم و با  بود و هست. نفس عمیقی کشیدم و با فاصله از نردهی من  قسمت از شرکت تنها جای موردعالقه

 .دست آزادم بازوی دست مخالف را در آ*غ*و*ش کشیدم
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 .شاید یه اتفاق خیلی مهم افتاده -

 چه اتفاقی؟ -

ای خسته سر دادم و چشمانم را به فضای مقابلم دوختم و نیمکت چوبی که میان دو بید مجنون زیبا قرار  خنده

 :ته بود را باعشق رصد کردم و گفتمگرف

 !خواسته شاید خاله، بابابزرگ رو می -

 .ی بلند سوده بلند شد و من به اجبار باخنده، گوشی را کمی از گوشم فاصله دادم خنده

 .زهرمار! گوشم -

 !وای! وای! فکرش رو بکن مهتاج -

 .گم شد و من متوجه نشدمهایش  هایی سر داد که میان نفس زدن اش زمزمه ی خنده مانده با ته

 گی؟ چی می -

 :ای در نزدیکی مرا خطاب قرار داد قبل از آن که سوده پاسخ بدهد، صدای مردانه

 خانم نامدار؟ -

ام را به عقب گرداندم و باابروهای باال رفته به فردی که بالبخند پشت سرم جای گرفته بود، خیره  به سرعت نیم تنه

 "زنم بعداً بهت زنگ می "تپاچه به سرعت کامل به عقب برگشتم و تنها با گفتن:زد و من دس شدم. سوده حرف می

ها قفل کرد. دستی به  های فلزی رفت و دستانش را به دور نرده تماس را خاتمه دادم. جلوتر آمد و به سمت نرده

یدم و با زبان تَر آمد، به روی هم کش هایم را طبق عادتی که هنگام استرس به سراغم می ام کشیدم و ل*ب مقنعه

 .ام سُر دادم و قدمی کوتاه به سمت سروش برداشتم کردم. گوشی را درون جیب مانتوی اداری

 ...کمی استراحت سالم. ببخشید آقای محبی، من خواستم یه -

 :بدون آن که به سمتم برگردد، نفس عمیقی کشید و باصدایی که م*حکم پاسخ داد

 .مهم نیست -
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رو برد و پاکت گران قسمت و مشکی سیگارش را بیرون آورد. با آن فندک استیل دستی درون جیب کتش ف

 .اش سیگاری آتش زد و کام عمیقی گرفت مشکی

 ...ات ایده -

گفت و قبلم کف پاهایم افتاد و به جلز و ولز افتاد. آب دهانم را بلعیدم و ناخواسته قدم دیگری به سمتش برداشتم. 

مان در آورده بود، اگر به  روز آخر دمار از روزگار سیاه کردیم و این سه ویش کار میای که قریب دوهفته به ر ایده

 .شدیم رو می رسید، مسلما با شکست سختی روبه نتیجه نمی

 ایده چی شده؟ -

 .اش را به سمتم برگرداند تنه اش با مهارت خاصی جای داد و نیم سیگار را مابین انگشتان

 .استن برای نتیجههنوز جوابی نیومده. زمان خو -

ام را به آرامی رها کردم و با صدایی که ناخواسته ولوم پایینی به خود اختصاص داده بود،  نفس حبس شده

 :پرسیدم

 رسه؟ تبلیغات به کجا می -

 :ای باال انداخت و پاسخ داد شانه

 ...گیرن که تبلیغات باشه یا خوان طراحی داخلی رو بسنجن. بعدش تصمیم می اول می -

های بهم  م دیگری از سیگارش گرفت و او هم نگاهش را به آن نیمکت خالی سپرد. پوزخندی عجیب کنج ل*بکا

ی آخر منصرف شد و چشمان  هایش نزدیک کرد؛ اما لحظه اش شکل گرفت و سپس سیگارش را به ل*ب دوخته

 .ای به من قرض داد خوش رنگش را برای لحظه

 .ات، این نیمکت رو انتخاب نکنی ای عاشقانهوقت برای قراره کنم هیچ پیشنهاد می -

جایش، چشم گرد کردم که مسیرش را کج کرد و به سمت در حرکت کرد. دستش را به در رساند و  از نصیحت بی

 :در همان حالتی که پشتش به من بود، دلیلش را بیان کرد



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
147 

 

 .کنه نحسه! عشاق رو از هم جدا می -

 .ختنگاهی به عقب اندا ای کرد و نیم خنده

 .ببخشید مزاحم استراحتت شدم -

ای از موهای بیرون  و قدمی به داخل برداشت و به سرعت از آن جا دور شد. چشم گرد کردم و با انگشت اشاره طره

ام را به داخل مقنعه فرستادم. از بالکن بیرون زدم و در را که م*حکم کردم، خودم را به بخش فتوگرافی  ریخته

 :ای رنگ اتاق آقای زند زدم که صدایش مرا خطاب قرار داد قهوه ای به درِ  رساندم. تقه

 .بفرمایید -

ای باز شد و کنار رفت. از میان در وارد شدم و به  ی طالیی را پایین کشیدم که در با تقه نفس گرفتم و دستگیره

 :سرعت سالم دادم

 .سالم. خسته نباشید -

 .و با لبخند از جایش بلند شداش بلند کرد  ی گوشی اقای زند نگاهش را از صفحه

 .سالم. خوش اومدین -

 .با دستش به مبلمان چرم مقابل میز سفید رنگش اشاره کرد

 .بفرمایید -

 .ممنون -

شد، به روی مبل تک نفره جای  در را پشت سرم بستم و بالبخندی که همیشه از ادب و احترام او نصیبم می

 :هم گره کرد و گفت گرفتم. او هم نشست و دستانش را روی میز در

 .جا کشوندم خوام که شما رو تا این عذر می -

 .کمی به سمتش مایل شدم

 .رسیدم برای تشکر کنم. من بایست زودتر خدمت می نه! خواهش می -
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 .چرا تشکر؟ به هرحال خواهر شما لیاقت خودشون رو نشون دادن و ما شدیدا نیاز به کمک داشتیم -

 .خیلی ممنونم -

 :ی بیشتر گرفت. دستانم را در هم گره کردم و پرسیدملبخندش جان

 پس، سوده می تونه اینجا مشغول به کار بشه؟ -

ی آبی رنگ رساند. پوشه را برداشت و به حالت قبل  کمی خودش را به سمت میز مایل کرد و دستانش را به پوشه

 :برگشت. در حالی که محتوای پوشه را بررسی می کرد به آرامی پاسخ داد

نظیری  این نمونه کارها از یه دختر تازه کار و بدون سابقه واقعا عالی بودن و به نظر من خواهر شما استعداد بی -

 !توی این رشته داره

اش را باال کشید و لبخندی جذاب به روی عضالت صورتش  ای در همان حالتی که گ*ردن کج کرده بود، نگاه گربه

 .نشاند

 .خ*ون شماست انگاری این معرکه بودن توی -

صدایی تبدیل شد.  ی بی اش به خنده هایم افتاده بود، با این جمله لبخند عمیقی که از تعریفش از سوده روی ل*ب

 :هایی ریز شده لطف او را پاسخ دادم ی راست مایل کردم و با چشم سرم را به روی شانه

 !گویا ز*ب*ون بازی هم توی خ*ون شماست آقای زند -

کوچک اداری رها کرد و پشتش را مماس مبل چرم قرار داد و با خنده چشمکی تحویلم داد و  پوشه را روی میز

 :گفت

 !به هرحال در مقابل بانوی شریفی مثل شما باید خودی نشون داد -

 .ی ل*بم، مانع بلند شدن صدایم شدم و خودم را به اول مبل رساندم با به دندان کشیدن گوشه

 ...امری نیست شما به من لطف دارید. اگر -

 :خیز شدم که قبل از تمام شدن کالمم، او هم برخاست وگفت و به آرامی نیم
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 .خوام که شما رو تا اینجا کشوندم اختیار دارید. باز هم عذر می -

 .ام کشیدم و کمی از میز فاصله گرفتم دستی به مانتوی نخی

 نفرمایید. فقط جسارتا چه مدارکی باید براتون بیارم؟ -

 :کرد پاسخ داد ان داد و در حالی که مرا تا مسیر رفت و رسیدن به در همراهی میسری تک

همون مدارک شناسایی، تحصیلی و یک فقره چک ضمانت که بخش نیروی انسانی ترتیب همه چی رو  -

 .دن می

 تونم چک بدم؟ من می -

 .گذشتم و بیرون رفتم در را برایم باز کرد و جنتلمنانه عقب ایستاد که با تشکری زیرلبی از کنارش

 .فرستم ی مدارک الزم رو براتون توی ت*ل*گرام می بله مشکلی نیست. همه -

 .اوکی. بازم ممنونم -

 :سری تکان داد و دستش را به چهارچوب در رساند و محترمانه پاسخ داد

 کنیم که؟ کنم. انشاهلل از فردا ایشون رو زیارت می خواهش می -

 .ست وده آمادههرموقع شما فرمودید، س -

 .همون فردا -

 .بله... پس فعال بااجازه -

 .کنم خواهش می -

گرد کردم و از بخش بیرون زدم. به آرامی و آهسته به سمت اتاق طراحی قدم برداشتم و  سری تکان دادم و عقب

به اتاق کردم، خودم را  را برای سوده ارسال می "شی موش کوچولو از فردا شاغل می"حینی که پیامکی مضمون 

تاپ و  رساندم و روی صندلی جای گرفتم. با تایید ارسالی که آمد، گوشی را روی میز قرار دادم و به سراغ لپ

های همکاری شدم. حدودا نیم  هایم رفتم. پسوردم را وارد کردم و مشغول خواندن تاییده یا رد درخواست ایمیل
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آخر با دست خالی، پوفی کشیدم و کالفه سرم را به هایم اختصاص دادم که در  ساعتی را به چک کردن ایملیل

 .پشتی صندلی قرار دادم

 ای عزیزم؟ چرا کالفه -

در همان حالت چشمان سوزناکم را که از شدت خیرگی بیش از حد به مانیتور، در حال اشک زدن بودند، به 

 .صورت نسرین دوختم که باالی سرم قرار گرفته بود

 ...ن! چندتا مرکز پخش محصوالت دکور پیدا کردم؛ اماها خیلی افتضاحه نسری قیمت -

هایم را پاک کردم و کامل به سمتش  هایم کشیدم و با انگشت اشاره نم نشسته به زیر پلک دستی به چشم

 .برگشتم

 .ی ابتدایی هاشون معمولی و در حد یه پروژه اما یا کیفیت کاراشون افتضاحه یا تنوع و طرح -

ای بود که من عاشق بو و عطر  ه نگاهم به دستانش افتاد. در هر دو دستش لیوان نسکافهلیوانی به سمتم گرفت ک

این مارکش بودم. لبخندی به سویش روانه کردم و لیوان را میان انگشتانم به اسارت کشاندم. از گرمای لیوان 

 .ام کاسته شد ام جان گرفتند و کمی از کالفگی سفالی مختص به خودم، انگشتان

 .گیری پیدا نکردم د جا سر زدم؛ اما مورد دندونمنم چن 

 .ایش گرفتم های گرفته و قهوه ی لیوان کشیدم و نگاهم را از چشم ام را به لبه انگشت سبابه

 .بخشم اگه این مزایده رو برنده بشیم و توی محصول نهایی گاف بدیم من خودم رو نمی -

 مهتاج؟ -

م حرکاتش را دنبال کردم که روی صندلی کنارم جای گرفت و باصدایی هایم چسباندم و با نگاه لیوان را به ل*ب

 :تر ادامه داد آرام

 .فکر کنم وضع شرکت خوب نیست -
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 :ی دست نخورده را به سرعت روی میز قرار دادم و پرسیدم ابرو در هم کشیدم و نسکافه

 زنی؟ مگه چیزی شنیدی؟ چرا همچین حرفی می -

 :ی اعضای گروه نرسد، خودش را به سمتم مایل کرد و پاسخ داد ه بقیهکرد صدایش ب درحالی که سعی می

های مالی  زد و باعصبانیت درمورد تراز نبودن صورت سبحان رو توی بالکن دیدم که داشت با تلفن حرف می -

 .تر اون دزد رو پیدا کن گفت هرچه سریع گفت. گویا با حسابدار بود و می می

 .ی عجیبی به جانم افتاد ی گردو درشت شدند و دلهره به اندازه ی آخر، چشمانم با شنیدن جمله

 مطمئنی؟ -

 .های خودم شنیدم به خدا مطمئنم. با گوش -

 :سرم را با کالفگی عظیمی میان دستانم قاب کردم و نالیدم

 !همین رو کم داشتیم نسرین! خدای من -

 :کرد اش را به روی دستانم نشاند و مرا دعوت به آرامش دست یخ کرده

 .ریزن کنن و همه بهم می جوری بچه ها شک می آروم باش مهتاج! این -

ای از محتوای لیوان نوشیدم و زمزمه  به سرعت دستانم را پایین آوردم و صندلی را به سمت میز گرداندم. جرعه

 :کردم

ز جیب جا خ*ون و دل خورد و ا دونن که محبی چقدر برای این حق این شرکت نیست نسرین! همه می -

ی کارمندها به غیر از من، الهه و سروناز از روز اول تاسیس باهاش بودن و  بینی. همه گذاشت تا شد اینی که می

 .انصافیه جوری بهش زخم زدن؟ این بی این

 .ی لیوانش پرداخت هایش را روی میز قرار داد و به بازی با دسته او هم همانند من آرنج

تونه تموم مشکالت شرکت  ی خوبی باشه. اون پیش پرداختی که من شنیدم، میتونه حمایت مال این پروژه می -

 .رو حل کنه
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 :مقداری دیگر از محتویات لیوان نوشیدم و پرسیدم

 دن؟ مگه چقدر پیش پرداخت می -

کنن و در آخر هم  گفتن فعال صد میلیون برای تجهیزات اولیه و مابقی قرارداد رو دوماه به دوماه پرداخت می -

 .دن به خودمون ی شیراز رو می ر از کارشون راضی بودن، شعبهاگ

 :مبهوت و ناباور ل*ب زدم

 گی؟ جدی می -

شون به  کنن که پول هاشون هم یه ضمانتی از محبی دریافت می جوری بوش میاد برای این مهربونی آره. این -

 .مون بشه هدر نره. البته اگه این مزایده نصیب

نظیری دست پیدا  شد، مسلما از آبدارچی گرفته تا رئیس شرکت به سود بی کت ما میاگر این مزایده نصیب شر

شان را برای مدتی بست.  کردند. باید کاری کرد! باید در زمان باقی مانده، طرح بهتری را ارائه داد و د*ه*ان می

وقت پشتم  هایم هیچ گرفتاریمان هم باشد. باید کاری کرد. برای کسانی که در  های ارسالی حتما باید بهتر از طرح

 !شان. باید را خالی نکردند و به یک دختر بیست ساله اعتماد کردند برای فعالیت در شرکت

 نسرین؟ -

 :اش را به سمتم برگرداند و با تعجبی که ناشی از صدای هیجانی من بود، پاسخ داد تنه نیم

 جانم؟ -

 !باید یه کاری کنیم برای شرکت -

 کار؟ چی -

رفتم  ی ناگهانی که در سرم ایجاد شد، به سرعت از روی صندلی برخاستم و هراسان که به سمت در می با جرقه

 :پاسخ دادم

 .گم برات می -
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 .ای به در زدم خودم را به دفتر سروش رساندم و نفس زنان تقه

 .بفرمایید -

شدم. لبخندی عمیق اذن او و هماهنگی مزاحم رئیسش  ی منشی که بی بفرماییدش مصادف شد با چشم غره

ای برایش فرستادم که کالفه سری به طرفین تکان داد و دوباره مشغول  تحویلش دادم و برای دلجویی ب*وسه

 .ی اول، نگاهم تابلوی نقاشی را هدف قرار گرفت تایپ شد. نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم. در همان لحظه

 چیزی شده خانم نامدار؟ -

زیبایی تابلو به صورت جدی سروش سوق دادم. در را پشت سرم بستم و در مقابل نگاه به سرعت چشمانم را از 

شان بود را  هایی که مشغول بررسی اش به سمتش حرکت کردم و درست مقابلش ایستادم. برگه موشکافانه و خیره

 .داش را به صندلی چرمش سپرد و منتظر مان های پهن و عضالنی ی شانه روی میز قرار داد و تکیه

 .داریم VIP بهشون بگید ما یه طرح -

 .حرکت ماندند ی پرسش ریز شدند و دستانش به روی میز بی چشمانش به نشانه

 دیگه چیه؟ VIP طرح -

 .تون میگم خدمت -

با دستش به مبلمان مقابلش اشاره کرد که بدون فوت وقت با تشکری زیرلبی نشستم. طبق عادت خودم را به 

 .ام را به روی زانوهایم مشت کردم ستانی مبل رساندم و د لبه

کنن. چند وقت پیش توی خبرگذاری ایتالیایی که در مورد  ای به ذهنم رسید که مطمئنم قبول می من یه ایده -

نظیری به یکی  ی بی کرد، دکوراسیونی رو دیدم که در عین سادگی جلوه های هنری سال صحبت می برترین شرکت

قصدم کپی برداری نیست! ترکیب طراحی داخلی ایتالیایی و ایرانیه. مطمئنم بخاطر ها داده بود.  از این شرکت

 .شن شون حاضر به قبول این طرح می های ایتالیایی مشتری

 تو، چقدر مطمئنی؟ -
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 :لبخندی مطمئن تمام صورتم را احاطه کرد و ناخودآگاه با غروری که در صدایم بود او را قانع کردم

 .خیلی -

اش را میان انگشت اشاره و میانه به بازی  د و در حالی که خودنویس مشکی طالکاری شدهبه سمتم خم ش

 :گرفت، پرسید می

 خوای؟ چقدر زمان می -

 :نگاهم را از حرکات پاندول مانند خودنویس گرفتم و بدون فکر پاسخ دادم

 .دو روز -

 :ابروهایش مهمان اخمی ظریف شدند و باتردید پرسید

 کنی؟ اش صحبت می های ایتالیایی دونی که از مشتری و در مورد این هتل چی میمطمئنی؟ اصال ت -

 :انگشتانم را در گوشت دستم فرو کردم و با اعتماد به نفس پاسخ دادم

خواد به زودی  دونم که اونا مشتری ثابت ایتالیایی دارن که از قضا می مطمئنم. هرچی ندونم، این رو خوب می -

 .نهگذاری ک اونجا سرمایه

 .عضالت صورتش کش آمدند و متعجب و مبهوت در جایش ماند

 ها رو از کجا فهمیدی؟ این -

 .زد اتفاقی شنیدم کنه و وقتی داشت با همسرش حرف می یکی از اقوام پدرم توی اون هتل کار می -

 جدا؟ -

ه سرعت حفظ آبرو ی ل*بم ب نزدیک بود از عکس العمل زیبایش به خنده بیوفتم که با به دندان گرفتن گوشه

 .کردم

 .بله -

هایی که دیگر اثری از آن کالفگی و کسالت سابق را نداشت، در  ها رها کرد و با چشم خودنویسش را به روی برگه
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 :صورتم خیره ماند و پرسید

 به نظرت دو روز کافیه؟ -

 .کنم از همین االن شروع می -

رد. نفسش را به آرامی بیرون فرستاد و باز آن صورت هایم تکان داد و دستانش را در هم گره ک سری به گفته

ای  اش ذره همیشگی در مقابل چشمانم نقش بست. بهتر شد. االن عین آن تابلو بود و این یعنی در خوشحال کردن

 .دخیل بودم

 .برو خونه -

 :پرت پرسیدم اش، ابروهایم باال پریدند و باتعجب و کامال حواس از دستور ناگهانی

 جان؟ -

جا برخاست که نگاهم را به موازات اندامش همراه کرد. دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و در حالی که از 

 :داشت، گفت دوباره به سمت آن تابلوی خیره کننده قدم برمی

 ...کنم؛ اما برو خونه. این دو روز مرخصی رد می -

 :اطاعت کرد اش را به سمتم برگرداند و باصدایی م*حکم مرا مجبور به تنه نیم

 خوام. اوکی؟ ها رو ازت می وقتی اومدی، بهترین -

 .سری تکان دادم و از جای برخاستم که نگاهش را به سمت آن صورت بشاش هدایت کرد

 .چقدر برای خودم غریبه شدم -

متعجب از حرفی که واضح و گرفته شنیدم، قدمی که به سمت در برداشته بودم را دوباره به حالت قبل برگرداندم و 

ام برای او  خورد، چشم دوختم. جایگاه سابقه حسرت صورت خندانش را می به مردی که پشت به من با اندوهی بی

توانستم در کنارش بایستم و از او بخواهم  شاید از نظر خودم یک دوست بود؛ اما در واقع من کارمندش بودم و نمی

کرد. روزهایی که دست تنها در پی قبر و سفارش  یم نمیکه دردش را با من تقسیم کند؛ اما احساس ناراحتی رها
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غذا و نوبت مسجد، مداح و... بودم، به مددم آمدند و هرچند من مخالفت کردم و کارها را خودم راست و ریس 

ام را صاف کردند و با من به  ساختم؛ اما باز هم مردانگی نشان دادند و همانند برادر، او و سبحان ک*م*ر خمیده

های خودم  کردم و به غصه اعتنایی می انصافی بود، از خواهری به دور بود اگر بی ستند. حاال بیسوگ نش

 .توانستم های مردی که همانند یک دوست، برایم عزیز بود به راحتی بگذرم. نمی توانستم از غصه پرداختم. نمی می

 اتفاقی افتاده؟ -

هایش بیرون فرستاده  پاسخش نفس سنگینی بود که از ریه ی حیاتی را به زبان آورد که جان کندم و آن دو کلمه

هایی که به پایین افتادند. نگاهش را به آرامی از تابلو گرفت و به سمتم برگشت. دست راستش را از  شد و شانه

 .ام داد جان تحویل صورت پرسشی جیب بیرون آورد و لبخندی بی

 .دنیا اومده بود وقتی الهه این تابلو رو کشید، تازه پسرم سپهر به -

 .اسم سپهر که آمد چشمانش برق زدند و صورتش رنگ گرفت و من همانطور ساکت و صامت مقابلش ایستادم

تر شد. این لبخند رو برای اولین بار بود که داشتم. اونم موقعی که  زندگی قشنگ بود، سپهر که اومد رویایی -

 .سپهر رو ب*غ*ل کردم و گ*ردنش رو بو کشیدم

های من با یادآوری شیرینی سپهر به باال  ی ل*ب ش به تبسمی شیرین و ریز تکان خوردند و گوشههای ل*ب

 .جهیدند

دانستم که ذهنش  نگاهش رفته رفته آن شوق را از دست داد و صدایش تحلیل رفت. نگاهش به صورتم بود؛ اما می

 .ام را بهم ریخت کرد که این چنین مرد قوی مقابل جای دیگری سیر می

 .اما دیگه از این لبخندها نزدم. نه توی بچگی، نه بعد از تولد سپهر -

 :گشت، ادامه داد قدمی به سمت میزش برداشت و در حالی که با طمأنینه در کشوی میزش به دنبال چیزی می

 «کردیم و چی شد؟ چی فکر می»ی معروف  حکایت همون جمله -
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ای به سر پاکت وارد کرد و یک نخ برداشت. پاکت را  اره ضربهپاکت مشکی سیگارش را بیرون آورد و با انگشت اش

ی  های چندلحظه کرد به سمت پنجره قدم برداشت. حرف روی میز انداخت و در حالی با فندک، سیگار را روشن می

 جا و عشقی بود که لرز خفیفی را به اندامم نشاند پیش و آن حسرت درون بالکن و نیمکت معروف، گویای اتفاق نابه

ی باز شده  ام از دردی که ممکن بود به جانش افتاده باشد، در هم پیچید. پشت به من و مقابل پنجره و س*ی*نه

 .در حال دود کردن نیکوتینی بود که در عین مضر بودنش، برای او تسکین د*ر*د بود

 .خوام طالق بگیرم می -

هایم به هم و قرار دادن مشتم مقابل  ل*بام داشت را به فشردن  هین بلندی که قصد بیرون آمدن از د*ه*ان

هایی دوختم  ام را به چشم د*ه*ان، خفه کردم. ل*ب به دندان کشیدم و چشمان درشت شده و صورت رنگ باخته

روح به من خیره شده بودند. مقابل میزش قرار گرفت و سیگار نیمه سوخته را درون  احساس و بی که حاال بی

و نفس عمیقی سر داد که برشی در ذهنم اتفاق افتاد و به سوی روز عروسی  جاسیگاری کریستالی خاموش کرد

گوشش « نرو!»اش مرا با خود همراه کرد و هر چه گفتم: سروش جهش یافت. در آن روز الهه بخاطر حال خ*را*ب

با  دید و« ام را ببینم خواهم با چشمان خودم به گور رفتن عشق تازه جوانه زده می»گفت: بدهکار نبود. می

شان، گور آن عشق که هیچ، گور خودش را هم با دستانش  های عمیق ی همسر سروش و ب*وسه های مستانه خنده

کند. زیبایی همسر سروش و جذابیت او در کنار هم، هارمونی هالیوودی ساخته بود که الهه را به لبخندی تلخ 

ای که میان  لبخند ممکن و دستان یخ کرده ترین آمد آمدند و الهه با تلخ ای که برای خوش نشاند. همان لحظه

دستان من به اسارت برده شده بودند، آرزوی خوشبختی کرد و صدای ظریف همسر سروش در سرمان پیچید، 

چنان دوامی نخواهد داشت چرا که چشم فردی دیگر در آن زندگی بود. فردی که الهه  دانستم که این عشق آن می

س تمام دخترانی که دیده بودم، حیا به خرج داد و آن عشق آتشین را در همان بود و عشق پاکش؛ اما الهه برعک

ای جدید را به نقش در آورد. همانند تمام  گور به خاک سپرد و خود را در همان گور برای همیشه پنهان کرد و الهه

روپاشی آن زندگی فکر ی جدید، یک درصد هم به ف کشید زیبا، جذاب و مقاوم. بعد از آمدن الهه هایی که می نقاشی
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ها نبود و فرزندی در راه بود. فرزندی که سروش را پدر  کردم؛ چرا که دیگر چشم هیچ زنی در زندگی آن نمی

نیافتنی. پس چه شده بود آن برق درون چشمان آن عروس و داماد چند  گاه دست کرد و برای الهه آرزویی هیچ می

هایش را پیش من، منی که شاید  چنان بهم ریخته بود و غصه سال پیش؟ چه به سرشان آمده بود که سروش آن

ی حضار در میکروفن  دوستی ساده برایش بودم جار می زد؟ خدای من! آن عشقی که همسر سروش مقابل همه

 !گفت و عهد آریایی با او بست و خود را میان بازوان مردش جای داد، کجا رفته بود؟ آن هم با وجود سپهر

 شه؟ میتو هم باورت ن -

ها و اظهارنظر  ام برای هضم آن گفته های سِر شده هدف به پایین افتاد و ل*ب جان و بی ام بی دست مشت شده

ام  هایم کشیدم و به سختی نگاه میخ شده شد. زبانم را به روی ل*ب شان خارج نمی خوردند و هیچ از میان تکان می

 .ام دوختم های ورنی فتم و به کفشسالگی بود، گر اش که در شرف چهل را از صورت مردانه

 .وقت نفهمید فهمی کی باید سکوت کنی! یاسی هیچ چقدر خوبه که می -

 کرد. این نام را چند روز پیش شنیده بودم؟ یاسی! درسته... نام همسرش یاسمن بود و او یاسی صدایش می

 :دادم ی ل*بم را گزیدم و به آرامی و باصدایی تحلیل رفته او را خطاب قرار گوشه

 !قدر حق دارم که حرف بزنم و اظهارنظر کنم یا نه دونم این نمی -

رنگش کمی به باال جهش یافتند و لبخندی کمرنگ را نقش  های بی و نگاهم را بلند کردم که گوشه ی ل*ب

 .بستند

وقت طعم  از همون روزی که از دهنت در رفت و گفتی داداش سروش، شدی خواهری که نداشتم و هیچ -

 پرسی حق داری؟ هاش رو نچشیدم. بعد از این همه خواهری که در حقم کردی، هنوز می بتمح

 .ها سپرد اش را به آن ی اندام ورزیده دستانش را به روی میز قرار داد و تکیه

ره که چقدر هوای  وقت یادم نمیره که از همون روز اول چقدر توی شرکت زحمت کشیدی؛ یادم نمی هیچ -

 .های یاسی رو خوردین و زحمت ما رو به دوش کشیدین مسئولیتی و تو و مادرت چوب بیسپهر رو داشتی 
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 :تا ل*ب باز کردم که مخالفت کنم، دستش را باال آورد و ادامه داد

بذار بگم مهتاج! من و تو درسته همیشه خانم نامدار و آقای محبی بودیم؛ اما قریب پنج ساله که خداشاهده  -

 .شدی و محترم عین خواهر برام عزیز

تر  هایش اعتماد داشتم؛ از دل و جان. سروش را همچون برادری بزرگ دلم گرم شد. گرمی از جنس اعتماد. به گفته

ام بود نه زبانی که  کردم. در اصل او برادر قلبی دوست داشتم که با او رودروایسی داشتم و محترمانه با او برخورد می

 .به راحتی با او ارتباط برقرار کنم

های  های اول بود. خواسته ها تا ماه ی این گفت عاشقمه و همه اش پوشالی بود. می یاسی از همون اول هم عالقه -

 !نامعقولی داشت مهتاج

 :مقابلش قرار گرفتم و پرسیدم

 ای؟ چه خواسته -

 :ابرو در هم کشید و باعصبانیتی که تا به حال از او ندیده بودم غرید

مون رو مشخص کرده  سنگ. من حد و مرز زندگی رگ باشم و عین برادرم یه دل درم بیتونستم عین پ من نمی -

رفت و با به ظاهر رفقاش به  های مختلط می ذاشت. همسر من نباید توی مهمونی بودم و اون پاش رو فراتر می

ادرم شده کرد و من دست به دامان م د*ر*د مدام گریه می پرداخت اون هم زمانی که سپهر از دل عیاشی می

 .بودم

 !گذران مسئولیت و خوش کردم. نه بی روز تصور می خدای من! یاسی را زنی آزاد و به

 .دستی میان موهایش کشید و دست دیگرش را روی میز مشت کرد

ی من بخاطر  چاره ام به جهنم بکشونم. سپهر بی ی کوفتی ی سپهر رو به خاطر عالقه تونم آینده دیگه نمی -

 .کشه اهر مادرش، درگیر اون بیماری کوفتی شد و داره زجر میپرتی به ظ حواس

ی شدیدی که به قلب و ریه اش  گناه بخاطر پرت شدن از یک ارتفاع نسبتاً بلند و ضربه آسم... سپهر نازنین و بی
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 .زد کشید و دم نمی وارد شد، درگیر این بیماری ناجوانمرد شد و در آن سن کم زجر می

ای این که یک ساعت با اون دوست احمقش به خنده و صحبت مشغول نبود، االن سپهر اگه، اگه یاسی به ج -

 .داد ها از د*ر*د جون نمی من شب

ام  رحمانه به جان عضالت هایش بی ی صدایش، قلبم مچاله شد و بغضی ناخواسته مهمان گلویم شد و پنجه از غصه

 .افتاد

 .البته، اون یه اتفاق بود -

د یا از شدت عصبانیت که براق شده بودند و با آن ابروهای در هم پیچ خورده ترس را چشمانش از نم اشک بو

 .کرد مهمان وجود طرف مقابل می

 .کنم مهتاج! هیچی. سپهر دنیای منه و تنها امید من به زندگی ام هیچ اتفاقی رو قبول نمی من سرِ بچه -

 :ادم و باصدایی گرفته زمزمه کردمهای بغض به پایین فرست آب دهانم را به سختی از میان پنجه

 .حق دارید -

 .اش کرد های مملو از نیکوتین اش کشید و نفس عمیقی را میان ریه دستی به صورت گر گرفته

 دوستش دارین؟ -

 .ام پشیمان شدم و شرمسار سر به زیر انداختم چنان تیز و برنده کرد که به سرعت از پرسش اش را آن نگاه

االن حتی ازش متنفر هم نیستم. تنها حسی که با دیدن یاسی به سراغم میاد، پشیمونی یه روزی آره؛ اما  -

 .هست و بس

 پس... پس... سپهر چی؟ -

 .صدایی مرا متعجب و مبهوت ساخت ی بی اش جای گرفت و با پوزخندی آشکار و خنده روی صندلی

 .داشتشه یکی عین من که مدام آرزوی مرگ پدرش رو  سپهر با وجود یاسی می -
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 .ساخت تر و مبهوت می هایش مرا متعجب هر لحظه با گفته

ذاره به خودم  کنه که بچه دست و بالم رو بسته و نمی پس همون بهتر که نباشه. دیگه مدام هم عجز و ناله نمی -

 .برسم

او در کرد، ناخواسته و شاید هم خواسته بیزار شده بودم و حس انزجاری نسبت به  از یاسی که سروش صحبت می

مسئولیت و خودخواه باشد؟ او یک مادر بود. مادر بودن  توانست آن همه بی کرد. یک زن چطور می وجودم ریشه می

 .کردند ها آن را به خوبی درک نمی دانم چرا بعضی از زن زیبا بود و نمی

گردی  برمیی طالق. وقتی  ی کارها تموم شده و مونده خطبه به هرحال، سه روز دیگه محضر داریم. همه -

 .ها اطالع بده ممکنه نباشم، با سبحان هماهنگ کن که به اون

 .چشم -

ی گفتگو نداشت و توقعی هم از  کشاند یعنی تمایلی به ادامه همین. کوتاه و مختصر. زمانی که حرف را به کار می

را کشیدم و مردد  گفتم و به سمت در قدم برداشتم. دستگیره "ای بااجازه"من برای نصحیت و غیره نداشت. پس 

 .های روی میز بود به عقب برگشتم. سرش را میان دستانش قاب گرفته بود و نگاهش به کند و کاری

 ...اگه -

 :ام را کامل به سمتش برگرداندم که سرش را بلند کرد و من ادامه دادم  تنه هایم کشیدم و نیم زبانم را روی ل*ب

 .نگ بهم بزنیداگه به کمک من نیاز داشتین، کافیه یه ز -

 :اش بلند شد روحش را قاب گرفت و سپس صدای گرفته لبخند کمرنگی صورت بی

 .ممنون -

لبخندی به رویش زدم و از اتاق بیرون رفتم. در را بستم و یک راست به اتاق طراحی قدم تند کردم. ذهنم بهم 

های  غزم افتاده بود که با گفتهسوخت و تب عجیبی به جان م خوابی به شدت می ریخته بود و بعد از مدتی کم

با نسترن  vip سروش بدتر هم شد و به آن همه عالئم، دَنگ دَنگ پتک هم اضافه شد. به سختی از آن طرح
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گذارم، از اتاق گریختم و خودم را به  صحبت کردم و با گفتن این که تلفنی او را بهتر با جزئیات در میان می

های فلزی  ام را به کابین و دستانم را به سردی میله ف را فشردم و تکیهی همک ی طبقه آسانسور رساندم. دکمه

ام به گردش پرداختم. صدای  سپردم. در کابین که بسته شد، چشمانم را به روی هم فشردم و در ذهن بهم ریخته

و حتی های سوده، کارهای شرکت، سروش  احوالی الهه، درگیری اش، ناخوش های عاشقانه تهدیدهای کیان و پیام

 .خانم و سارا های خان اخم و تخم

 .ی همکف طبقه -

 .ام را گرفتم و از آسانسور بیرون زدم با صدای ظریف زنانه، چشم باز کردم و به سرعت تکیه

سخت بود؛ کلنجار رفتن با موجودات وقیح ذهنت به خداوندی خدا سخت بود. مخصوصا برای من ،مهتاج، کسی که 

دانستم که این تازه اول راه است و  اش شانه خالی کند. می های مهم زندگی شکالت انسانتوانست به راحتی از م نمی

کیان هم به تمام آن مشکالت اضافه خواهد شد. لعنت به روزی که پا به این دنیا گذاشتم و نفرین تمام کائنات را 

 .م اطرافیانم راکردم و ه از آن خود کردم. من، همانند کالغی بدشگون هم روزگار خود را تیره می

ی اتصالی  و از البی خلوت ساختمان تجاری بیرون زدم. برخورد سوز سرد به اندامم، جرقه ی در را کشیدم  دستگیره

اراده دستم را مماس سرم قرار  را درون سرم به پا کرد و تمام صداها را به خاموشی مطلق سپرد. نفس گرفتم و بی

ی شومی چون کالغ به روی  دانستم که پرنده دانستم؛ به خدا می تم. میدادم و از شدت سوزش ذهنم، چشم فرو بس

 .انداخته و به زودی زود زهر خودش را خواهد ریخت  ام سایه زندگی

 !مهتاج-

ی رودبار، تنم را مهمان ترس و قلبم را به هیاهویی از جنس  های زلزله لرزه ای به اندامم افتاد که همانند پس لرزه

جو گرم را سراسر خیابان گرداندم که با پیاده شدن شخصی آشنا از  و م باز کردم و نگاه جستهیجان انداخت. چش

اش را پایین آورد و در حالی که تنش را میان  ماشین مشکی رنگش، ابرو پراندم و چشم گرد کردم. عینک آفتابی

 .ماشین و در، حفظ کرده بود، سرش را پیش کشید
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 .ری؟ در خدمت باشیم جایی می -

ی عریض مقابلم  جا متعجب بودم، از سه پله ز تعارفش، به خود آمدم و در حالی که همچنان از حضورش در آنا

 :پایین رفتم و نامش را به روی زبانم نشاندم

 !امیرپاشا -

شان شک کردند. مقابلش ایستادم  های خودم به شنیدن رفته جاری شد که گوش  چنان کلمات ضعیف و تحلیل آن

 :و سالم دادم

 !جا؟ سالم. شما این -

 .زدند های چرمی که از تمیزی برق می هر دو پایش را روی زمین قرار داد که نگاهم کشیده شد به بوت

 .زمین خدا گرده و اتفاق -

آمد. مرد،  سرم به باال کشیده شد و میان موهای خوش حالتش گرفتار شدم. از مردان مرتب و آراسته خوشم می

ام شده بود،  کرد. سکوت لعنتی که مهمان حنجره اش را حفظ می ید در هر شرایطی آرایستگینماد جذابیت بود و با

ام کشیدم و کیفم را روی شانه م*حکم کردم. در کمال  ی کوتاهش شکست و دستپاچه دستی به مقنعه با سرفه

 :جانم کردم و گفتم های بی صداقت لبخندی کمرنگ مهمان ل*ب

 .ا تعجب کردمج تون این متاسفم. از دیدن -

 .ی ل*بش بود، هرچند کمرنگ اما همانند لبخند علیسان مردانه و دلگرم کننده بود لبخندی که گوشه

 .رسونمت رم پیش علی. می ری، منم می . اگه خونه می مشکلی نیست -

آن شب،  جویی اذیت صدایی کردم و برای رفع دل ی بی ای کوتاه به دسمت دیگر ماشین کرد که خنده و با سر اشاره

 :خلقی گفتم با خوش

 این تعارف به سبک اروپاییه یا چی؟ -

ی کیان را برای بار صدم به یاد آوردم که اخم را مهمان صورت تازه  صدایی کرد و من ناخودآگاه چهره ی بی خنده
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 .ام کرد شکفته

 .همون اروپایی -

خاص امیرپاشا پنهان کنم که خیلی  ی ام را پشت چهره ی اولین مرد زندگی نامحسوس سر تکان دادم تا چهره

تعارف و چک و چانه ماشین را دور زدم و تن کوفته و  خوب موفق شدم و بار دیگر عضالت صورتم کش آمدند. بی

اش، فرصت  ام را مهمان چرم صندلی کردم. با قرار گرفتنش در کنارم و بستن در و به صدا در آمدن گوشی خسته

  باز مانده بودند، به روی هم چفت شدند. نگاهی کوتاه به گوشی ی که نیمههای تشکر از من گرفته شد و ل*ب

اش را روی ایرپاد فشرد و حین به حرکت  انگشت اشاره  ی اتصال را فشرد و روی داشبورد انداخت انداخت و دکمه

 :در آوردن ماشین پاسخ داد

 جانم خانم رسولی؟ -

 .انداختم و به روی صندلی صاف و صامت جای گرفتماز جانمی که نثار زن پشت خط کرد، ابرویی باال 

 به خیام زنگ زدین؟ چی گفت؟ -

که با همان یک دست مشغول بود، با دست دیگر فرمان را کنترل کرد و به  ها را باال فرستاد و در حالی شیشه

طلب خواب ام  . از گرمای ماشین و عطر مالیمی که در فضا پخش شده بود، چشمان خسته اش پرداخت رانندگی

ام را بیرون آوردم و  ی او گوشی توجه به مکالمه اش، بی موقع کردند؛ اما با یادآوری الهه و سرماخوردگی بی

اش را ل*مس  ام را چک کردم. ویس فرستاده بود که بهتر شدم و عصر قرار دکتر دارد. به سرعت شماره آپ واتس

 .سکوت امیرپاشا و پایان تماسشاش در گوشم، مصادف شد با  کردم و پیچیدن صدای گرفته

 .سالم عزیزم -

 . هایم نشاندم ی تمیز تکیه دادم و لبخندی کنج ل*ب سرم را به شیشه

 سالم دماغ رو! بهتر شدی؟ -

 :اش به جانم غر زد ای سر داد و با همان صدای تو دماغی و گرفته خنده
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 !زهرمار مَهی -

ال هم موفق شد؛ چرا که ابرو در هم کشیدم و باصدایی که ی چندش را گفته بود و کام برای حرص من آن کلمه

 :عصبانیت کمی در آن خفته بود غریدم

 .د*ر*د آنفوالنزا  کوفت! مَهی و -

 .فینش به هوا خواست اش بلندتر شد و فین خنده

 .اَه اَه! حالم بهم خورد. خودت رو جمع کن بابا -

 .ا*و*ف کنیالهی به د*ر*د من دچار شی تا کمتر واسه من ایف  -

 !ات دچار بشه ی نداشته الهی خاله -

 .ی خشکی سر داد اش را باال کشید و سرفه بینی

 .میرم جون مهتاج دارم می -

 :گویا که الهه مقابلم باشد، چشمی چرخاندم و کالفه گفتم

 آخه کی از سرماخوردگی مرده که تو دومیش باشی؟ -

 .جد خدابیامرزم -

 !تف به جد تو -

 .های ضعیفش شد ای پشت بندش نصیب ریه اش به هوا خواست و سرفه م، خندهاز حرص کالم

اش  خندید یا به قول گذشته چنین می ها شود. یعنی با فهمیدن موضوع سروش، این الهی مهتاج تصدق آن خنده

 !ماند؟ قول و قسمی که قرار بر آن شد دیگر سروشی در قلب الکردارش جای ندهد و بس پایبند می

 . واستی بری، بگو بیام با هم بریمدکتر خ -

 .نچ. خودم میرم عزیزم -

 تعارف داری؟ -
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 .نه بابا! مامان هست -

 .. از خودت مراقبت کن باشه پس -

 .قربونت بشم. تو هم -

 خدانکنه. کاری نداری؟ -

 .نه. برو به سالمت -

 .بوسمت. خدافظ می -

 .خدافظ عزیزم -

ن کیفم رها کردم، به سمت امیرپاشا برگشتم که سخت درگیر رانندگی بود تماس را که خاتمه دادم و گوشی را درو

 .و مسلط به کارش

 .به زحمت افتادین -

 .ام انداخت ای خورد و به سمتم برگشت و نیم نگاهی به صورت خسته یکه

 .این چه حرفیه؟! مسیرمون یکی بود -

 .ممنون -

 کنید؟ ی ساختمون فعالیت می کنم. شما کدوم طبقه خواهش می -

 :ی باالیم را به سمتش گرداندم و پاسخ دادم تنه نیم

 .طبقه پنج. شرکت فرش سپید -

 .ی چهار کنه. طبقه یکی از دوستام توی همون ساختمون فعالیت می -

 آقای حسینی؟ -

 . بله -
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 طور. پس، اومده بودین دیدن ایشون؟ که این -

 :اش شده بود، پاسخ داد ی حرص چاشنیهایش شکوفه زد و با لحنی که کم ی ل*ب خندی گوشه کج

 . خیر. برای پیشنهاد شما اومده بودم -

 :متفکر چشمی در حدقه گرداندم و پرسیدم

 کدوم پیشنهاد؟ -

 :های شفاف کوتاه نظری انداخت و پاسخ داد ی چشم و از پشت آن شیشه از گوشه

 .روانشناس -

ها و دزدیدن نگاهم از آن  شت را با گ*از گرفتن ل*بهایم دا ی بلندی که قصد خارج شدن از میان دندان خنده

صورت حرصی، به سختی کنترل کردم که سرخی صورت و چشمان خندانم کار دستم داد و صدایش را کمی بلند 

 :کرد

 !باید هم بخندی -

ادم و رخ جذابش د ی ریزی را مهمان صورتم کردم. دستی به دهانم کشیدم و نگاهم را به نیم آرام گفت و من خنده

 :صادقانه عذرخواهی کردم

 .کرد ببخشید واقعا! اون لحظه، من شما رو جای کسی دیدم که به شدت من رو عصبانی می -

ابرویی باال انداخت و نگاهی تیز به سمتم انداخت که دیگر اثری از آن لبخند روی صوتم نبود. کیان، همین بود. 

کرد. امیرپاشا مردی عادی  را ماالمال از پشیمانی و د*ر*د میربود و قلبم  کسی که خنده را از تمام لحظاتم می

گیر به نظر  های دیگر جذاب و نفس بود، همانند من؛ اما چنان مردانه و پخته بود که برای من و شاید خیلی

ن زما  وقت برای من جذابیتی نداشت. چرا که هیچ ی بارز یک مرد هالیوودی بود؛ ولی هیچ رسید؛ اما کیان نمونه می

داد. او لجباز، دمدمی مزاج و به شدت مغرور بود که این از یک مرد  ای از خود نشان نمی اخالق مردانه و پخته

 .جذاب به دور بود
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 .اون فرد، باید مَرد بدی باشه -

ی آرام امیرپاشا مقابلم نقش بست. از حرفی که به زبان  کیانِ ذهنم به شدت از مقابل چشمانم دور شد و چهره

 .کمی رنگ تعجب به صورتم پاشیده شد و لحن صدایم گیجآورد، 

 چطور مگه؟ -

 .شه گفت دیوه مردی که لبخند رو از صورت یک زن بدزده، حتی نمی -

ای بود که من با انتخاب کیان دچارش  ی ساده اش، دلم سوخت و چشمانم به سوزش افتادند. حماقت، واژه از کالم

 .بردم یشتر به آن پِی میجنسش ب چنین توسط هم شده بودم و این

 .درسته -

قدر کوتاه و گرفته پاسخ دادم و ک*م*رم را به گرمای چرم صندلی سپردم و دستانم را به زیر کیفم فرستادم  همان

 .شد را پنهان کنم ها وارد می تا فشاری که از شدت ناراحتی به آن

 هام ناراحت شدی؟ از حرف -

 :آن مرد جذاب بدوزم، پاسخ دادم تلخندی زدم و بدون آن که نگاهم را به

 . ده شنوه، این حالت بهش دست می هاش رو از ز*ب*ون بقیه می . هر انسانی وقتی اوج حماقت نه -

 ...قصد فضولی -

اش  هایش نابود سازد، میان کالم قبل از آن که تصویری که از او در ذهنم در حال ساختن بود را توسط گفته

 :پریدم

 !خدای مننه اصال!... اوه  -

ترس و تعجب و دلهره همزمان در وجودم شعله کشید و ناخودآگاه میان صحبتم، خدا را به زبان آوردم. ماشین 

کیان درست مقابل خانه بود و خودش هم عصبی و کالفه در حال رژه رفتن مقابل در آهنی. دستم را روی قلب 

 :ام کرد دزدیدن نگاهام قرار دادم که صدای متعجب امیرپاشا مرا وادار به  لرزان
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 شناسیش؟ می -

 .نامـ... نامزدمه -

هایش در هم پیچیده شد و مقابل خانه روی ترمز زد. متعجب  را به زبان بیاورم، اخم« سابق»ی  قبل از آن که کلمه

اش رد نگاهش را دنبال کردم که با کیان خشمگینی مواجه شدم که دست به س*ی*نه  از صورت در هم و کالفه

توجه به حضور مرد کنارم، از ماشین پیاده شدم و با  ای اندک ایستاده بود. به سرعت و بی اشین و در فاصلهمقابل م

 :اش داشتم او را خطاب قرار دادم صدایی که سعی در کنترل خشم و بلندی

 کار داری کیان؟ جا چی این -

 .نگاه عصبی و سرکشش را از امیرپاشا گرفت و قدمی به سمتم برداشت

 یارو کیه؟ ها؟ این -

ی پیش، کامال خونسرد ماشین را قفل و عینکش را  نگاهی به سمت امیرپاشا انداختم که برعکس چند لحظه نیم

 .جا ایستاد اش کرد و همان آویزان پیراهن

 !هر کی. به تو چه؟ -

 .ی منحوسش را رها کرد دندان سایید و مقابلم قرار گرفت و به روی اندامم سایه

 ...د وگرنهدهنت رو ببن -

 :اش کردم و غریدم ی س*فت و عضالنی ی س*ی*نه مشتی حواله

 کنی که چی بشه؟ وگرنه چی؟ ها؟ رگ غیرت واسه من باد می -

 .دستم را به ضرب کنار انداخت که سوزش ضعیفی به مچ دستم وارد شد

 ؟کنی واسه من کنی؟! پشتت به بابات گرمه که گ*ردن سیخ می هوی! یهو افسار پاره می -

 .عصبانیت تنها احساسی بود که در آن لحظه ماالمال وجودم را لبریز کرده بود

 .کنم دنبال چی هستی؟ پولت؟ مهلتت که تموم بشه، دو دستی تقدیمت می -
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های به رنگ خونش، به سمت امیرپاشا برگشتم و با نیمچه لبخندی او را به داخل  توجه به حضورش و چشم و بی

 :دعوت کردم

 .داخل بفرمایید -

ای که مهمان بازویم شد، در جا میخکوب شدم و  و به سمت در، قدمی برداشتم که ناگهان با د*ر*د فجیع و ثانیه

 :صدای دادم بلند شد. با صورتی در هم و صدایی فریادگونه در صورتش توپیدم

 !ولم کن ع*و*ضی وحشی -

ذوق. دندان سایید و  افتادند و بازویم به ذوق انگشتانش را بیشتر بهم نزدیک کرد که چشمانم از د*ر*د به سوزش

 :صورتش را مقابل چشمانم قرار داد و غرید

 .شی پشیمون می -

 !بکش دست کثیفت رو -

ای از ترس به اندامم انداخت که صورت متعجب کیان هم  ای و سپس عقب کشیده شدن کیان، رعشه صدای عصبی

 :ن سفید کیان را میان مشتش به یغما برد و در صورتش غریدی پیراه گواه جذبه و مردانگی امیرپاشا شد. یقه

 !جا. وگرنه گورت رو گم کن هو آدم با یه زن صحبت کنی، بیا این هروقت یاد گرفتی عین -

اش کرد. نه امیرپاشا! نباید این کار را  ی س*ی*نه ی نسبتا سختی حواله و کیان را به عقب هل داد و ضربه

آمدم؛ اما حاال، کیان را با خود دشمن کردی. صورت سفید کیان که به سرخی  ر میکردی. من از پس خودم ب می

های باغش نشست، نگران به سمت امیرپاشا برگشتم که در کمال خونسردی به صورت برافروخته و مملو از اخم  انار

 :مان انداخت و امیرپاشا را خطاب قرار داد کیان خیره شده بود. کیان نگاهی تیز به صورت

 !ی مهتاجی یا کیس جدیدش؟ ببخشید، شما؟! لَلِه -

اش یورش بردم  توجه به آبروی بابا، به سمت ام چسباند، به ناگهان آمپر چسباندم و بی از توهینی که به ریش نداشته

 :و داد زدم
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 !ببند ک*ثافت ع*و*ضی دهنت رو  -

هایم را به د*ر*د آورد.  و گوش ی آن فریاد و حمله، سیلی محکمی بود که صدایش در سرم پیچید و نتیجه

زنان به صوت خشمگین و مبهوتی که در جهت مخالف نگاهم برگشته بود، خیره شدم. تمام تنم از دیدن رد  نفس

ی سفیدش به لرزه در آمد و چیزی درون شکمم همچون مار به حرکت در آمد  های کشیده به روی گونه آن انگشت

. به آرامی صورتش را برگرداند و بدون آن که کالمی به زبان بیاورد، نگاهی و کرد ی قلبم فر و نیشش را تا دریچه

ی  نگاهی نصیب صورت ترسیده هایش را به عقب هدایت کرد و در آخر، نیم سرد و بورانی به امیرپاشا انداخت و قدم

دای کشیده گرد کرد و سوار ماشین سفیدش شد. ص هایش نشاند و عقب من کرد. لبخندی کمرنگ را به روی ل*ب

ام را به روی  ها به روی آسفالت چنان به روی مغزم تیغ کشید که به سرعت پلک بستم و دستان شدن الستیک

 .هایم قرار دادم گوش

من چکار کردم؟! چرا به روی کیان دست بلند کرد؟ آخه، آخه کیان حرفی زد که نباید، نباید... خدای من! 

داد. نباید! اسم  چرا، چرا من... نباید در حضور امیرپاشا آن برخورد رخ می ماند. پاسخ نمی دانستم این سیلی بی می

جهت در ذهن کیان نشاندم و... خدای من! اگر، اگر کیان تالفی این عملم را بر سر او خالی  خود و بی این مرد را بی

دانستم  داد. من می پس می کردم؟ او فقط از یک زن رنجیده، دفاع کرده بود و حاال باید تاوان کرد چه باید می می

گذرد. با پی بردن به هویت مافیایی او درست بعد از مرگ مادرم، این را هم به خوبی  احترامی نمی که کیان از بی

ام تخم نفرت و انتقام را در دل کیان  فهمیدم که هیچ چیزی از او بعید نیست. من، نباید با رفتار احمقانه

قاتل مادرم هم سالیان سال زندگی کنم. با مردی که نه تنها قاتل مادر من، بلکه توانستم با  گذاشتم؛ اما نمی می

 .قاتل آرزوهای من هم بود

 .ام را به سختی از هم گشودم های سنگین ام را به آرامی پایین انداختم و پلک دستان سِر شده

دوست داشتم؟ چطور روزی از  رفته بود. حتی عطر تلخ و سردش را هم با خود برده بود. چطور روزی این مرد را

گناه مادرم را از او بگیرم؟چرا آن همه ناتوان بودم  کردم؟ چطور نتوانستم انتقام خ*ون بی او احساس غرور می  توجه
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صبرانه منتظر آن روز بودم که  ی کیان و پدرش فرو کنم؟ بی که نتوانستم تیزی چاقویی را درون س*ی*نه

 .شان در بیاورم  پلیدشان را از س*ی*نهشجاعتی در خود احساس کنم و قلب 

 .خواستم دخالت کنم؛ اما مجبور شدم متاسفم. نمی -

شان کرد و در کسری از زمان،  صدای گرم و آرام امیرپاشا تیغی به روی افکارم کشید و از وسط به دو نیم تقسیم

نِی وجود و قلبم باقی مانده بودند.  چنان افکار شوم در نِی هایم دود شدند و به هوا رفتند؛ اما هم ی درگیری همه

وار مامان پنهان کردم  ام را بیرون فرستادم و آن ترس لعنتی را پشت نفرت و صدای فریادهای التماس نفس سنگین

 .و به سمتش برگشتم

ام کرده بود. یک  زده ی روشنش را معطوف صورت یخ دستانش را در آ*غ*و*ش پهنش کشیده و نگاه خیره

اش بود. خدای من! من از مردهای  های پهن و عضالنی تر بود و این درشتی را مدیون شانه ان درشتسروگردن از کی

 !قدر هم درشت و ترسناک نبود زار بودم؛ اما او که آن درشت بی

 خواب رفتی؟ -

یدم ام را با شرمندگی و کالفگی از هیکلش گرفتم و باعصبانیت به سمت در قدم تند کردم. حینی که کل نگاه خیره

 :انداختم و درگیری فجیعی با قفل داشتم، او را خطاب قرار دادم را درون قفل می

 ...ممنونم و -

در که باز شد، عقب کشیدم و نگاهم را با وسواس از صورتش دزدیدم و آب دهانم را فرو دادم و با همان صدای 

 :گرفته زمزمه کردم

 .احترامی کیان متاسفم بابت بی -

 :هیچ حسی به من خیره شده بودند، خیره ادامه دادم  م و در چشمانش که بینگاهم را بلند کرد

 .نامزد سابقم -
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تر کشیدم و دسته کلید  سمت در. مقابلم که ایستاد، خودم را عقب تنها واکنشش، تکان دادن سر بود و حرکتش به

 .را درون کیفم انداختم

 .بفرمایید -

 ممنونم. با علی قرار دارم، اجازه هست؟ -

 :نگاه دزدیدم و به آرامی نجوا کردم

 .بفرمایید -

ای تمام حرصم را به همراه  ای از کنارم گذشت و همین که وارد ساختمان شد، با جیغ خفه هیچ حرف اضافه بی

 .ای نثار وجود مبارکم کردم لگدی به جان در خالی کردم و فحش جانانه

 !خدا لعنتت کنه مهتاج! خدا لعنتت کنه -

زده خود را به آسانسور و سپس خانه رساندم. در را باز کردم و بدون آن که  هایی شتاب ب بستم و با قدمدر را به ضر

های خانه سرک بکشم، تن خسته و ذهن دردناکم را درون اتاق پنهان کردم. کیفم را به روی تخت  به بخش

جایم به امیرپاشا از نسبت  ضیح بیجا پشت در نشستم. با پیچیدن صدای توهین کیان در سرم و تو انداختم و همان

های تنم شعله  او با خودم، حرص و عصبانیتم بیشتر شد و خ*ون به صورتم هجوم آورد. آتش بود که در تمام سلول

آورد. دستم را به روی شکم مچاله کردم و با کوبیدن سرم به در چوبی،  ام هجوم می های معده کشید و به عصب می

طور که به  سکوتی کوتاه دعوت کردم. چشمانم را م*حکم به روی هم فشردم و همانام را به  ذهن د*اغ کرده

ام را به آرامی  ی قدیمی فشردم، بغض خفته هایم می رحمانه میان پنجه دادم و شکمم را بی زدن به در، ادامه می ضربه

 .ی خودنمایی دادم ها اجازه رها کردم و به آن

شده بود؛ اما تمام زندگی مرا به خود اختصاص داده بود. از زمانی که عقل  حرف تشکیل چرا؟ این کلمه شاید از سه

چرا پدرم ما را رها کرده بود؟ چرا « چرا؟!»پرسیدم:  و هوشم به قدرت تحلیل اطرافم دست یافت، مدام از خودم می

دانست، از او  اش می ندگیبار هم دلیل آن جدایی را به زبان نیاورد؟ چرا با آن که او را بهترین مرد ز مادرم حتی یک
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خواند و لبخند معروفش را « ها بانوی قصه»جدا شده بود؟ چرا در آن مهمانی کذایی که مرد جذاب و هالیوودی مرا 

های مامان برای ازدواج با او پاسخ  تنها به من هدیه داد، دلم را فریب دادم و احساس غرور کردم؟ چرا با وسوسه

ای آرامش و احساس  ه او عجله کردم؟ چرا چرا چرا و چراهای دیگری که مانع ذرهمنفی ندادم؟ چرا در احساسم ب

تر با امالکی و  دادم. دیگر کافی بود! باید هرچه سریع شدند. نباید به این سکوت ادامه می خوشبختی در من می

هی بزرگ به کیان را انداختم. مامان! چرا این بد گرفتم و واگذاری خانه و کارگاه را جلو می سیدمصطفی تماس می

 .مان کردی؟ مامان! باز هم مرا شرمسار کردی. باز هم های کثیف این مرد را وارد زندگی داشتی؟ چرا پول

 مهتاج! تویی؟ -

های مرطوبم کشیدم.  سرعت چشم باز کردم و کف دستانم را به روی گونه صدای خالی از احساس سارا که آمد، به

 :گلویی صاف کردم و پاسخ دادم

 .بله -

وار در خودم مچاله  قدر کوتاه و مختصر. به آرامی زمین س*فت و سرد را با تخت گرم عوض کردم و جنین همان

کرد را با فشردن و در تنگنا قرار دادن  ام نفوذ می های معده ها و سلول رفته به تمام عصب شدم تا دردی که رفته

 .تسکین بدهم

 .ست ناهار آماده -

 :برویی باال انداختم و با صدایی که از شدت د*ر*د، گرفته شده بود، پاسخ دادماش، ا از صدای گرفته

 .ممنون. میلی ندارم -

هایم بیشتر کردم. با باز  سرعت دستم را روی شکمم قرار دادم و دردم را با به دندان کشیدن غیرارادی ل*ب و به

به سارا دادم که با چشمانی گرد و متعجب به  خیز شدم و نگاه مبهوتم را سرعت در جایم نیم شدن ناگهانی در، به

 .حالت نشستن من خیره شده بود

 خوبی؟ -
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ام نقش بست و سپس صدای لرزانی که از شدت بغض همچون  های سِر شده لبخندی کمرنگ و گرفته روی ل*ب

 :لرزید پاسخ او بود ای هفت ریشتری می زلزله

 نظر میام؟ چطور به -

 :تر به داخل اتاق برداشت و پاسخ دادابرو در هم کشید و قدمی بیش

 .افتضاح -

ی دردناکی سر دادم و ک*م*رم را مهمان گرمای تشک کردم که سرش را به عقب برگرداند و سوده را صدا  خنده

 :زد

 .جا عزیزم سوده! بیا این -

 :در کنارم روی تخت نشست و پرسید

 عصبیه؟ -

پرداختم؛ اما د*ر*د امانم را  آوردم و به نیش و کنایه با او می میاگر در موقعیت دیگری قرار داشتیم، حتما شاخ در 

هایم به گزگز افتادند و  هایم از شدت فشار دندان پیچید. ل*ب بریده بود و در تمام عضالت پهلو و ک*م*رم هم می

طوری که با کف دستش، عضالت شکمم را  ای عجیب با ل*مس شکمم توسط سارا به جانم افتاد. همان رعشه

 :ای که مابین چهارچوب ایستاده بود گفت داد، خطاب به سوده ماساژ می

 .یکم بابونه دم کن برای خواهرت. اگه قرصی باید بخوره رو هم بیار بهش بده -

ای د*ر*د را از یاد بردم و چشمان مبهوتم را به صورت  صدای سوده در میان صداهای ذهنم گم شد و برای لحظه

 .حس سارا دوختم بی

ست، تا چندسال این د*ر*د رو با خودم حمل  حامله  اومد گفت زن گرفتم و ازم  تی بابات با وقاحت تموموق -

 .کردم و روز و شب نداشتم می

جای دستان  هایش افتادند و دستان زبر مامان به ام از روی صورت غرق فکرش به روی دست چشمان نم گرفته
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 :سرم پیچیدلطیف سارا در ذهنم نقش بستند و صدای او در 

کنه. انگاری که خدا توی  های مادره که آروم می کرد. بعضی دردها رو فقط دست حتی قرص هم آرومم نمی -

 .ذاره که مختص بچشه وجود هر مادری یه مسکن می

 هایم روانه شدند. پلک زدم و نگاه تارم را باال اذن من راهش را پیدا کردند و به روی گونه اشک، بی  های لجوج قطره

 .کشیدم

های مادرم تنها درمون دردم بودن؛ وقتی که رفت، این د*ر*د کهنه شد و د*ر*د کشیدن کار هر  دست -

 .روزم

زدن خیسی اشک را مهمان بالشت و پو*ست صورتم  چشمان غمناکش را در صورتم گرداند و من با هر بار پلک

 .کردم می

 ...هیچ وقت دوسِت نداشتم؛ اما تو -

 :کرد فشار دستش را کنترل کند ادامه داد و در حالی که سعی میابرو در هم کشید 

 .تو مادری نداری که درمون دردت باشه! تو هم عین من مسکن روحت رو از دست دادی -

اش بیرون  این سارا، سارایی که در ذهنم نقش بسته بود، نبود. این زن، حق داشت مرا دشنام دهد و حتی از خانه

کرد و برای  حفظ کرد و مرا به عنوان مهمان قبول کرد. همانند مادری شکمم را نوازش می کند؛ اما حرمت پدرم را

 .ای خواهد بود کننده کرد. امروز یقیناً روز شوکه که دردم را فراموش کنم، با من صحبت می این 

 .متاسفم که زندگیت رو بهم زدم -

ی  ای که گواه همان جمله ای خورد و باخنده یکه ام را روی دستش قرار دادم که کرده  صادقانه گفتم و دست یخ

 :بود گفت« تر است انگیز ی من از گریه غم خنده»معروف 

 .حالیش برام مهم نیست. توی این دنیا فقط سوده برام مهمه و خوش -

 .سوده، خیلی خوشبخته که شما رو داره -
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همان سمت  ند و نگاه هر دو نفرمان بهدوخته شد هایش تکان خوردند؛ اما با صدای زیبای سوده، به هم  ل*ب

 .کشاند

 .معلومه! هم یه مادر مهربون، هم یه خواهر عزیز دارم -

 :گشت گفت طوری که درون کیفم را می طرف دیگرم قرار گرفت و همان

 !تو باید توی این مواقع به من خبر بدی مهتاج -

 .ت بلند شد و اتاق را ترک کردحرف از روی تخ توجه به توبیخش، سارا را دنبال کردم که بی بی

 .بلند شو عزیزم -

دستش را پشتم قرار داد که به اجبار روی تخت نشستم و قرصم را با آب پایین فرستادم. سرم را روی بالشت قرار 

 .ام را در آورد و به نوازش موهایم مشغول شد دادم که مانتو و مقنعه

 .هاش از بین ببره خواد حرمتت رو با کنایه میزنه، برای اینه که ن مامان اگه باهات حرف نمی -

عمیقی پشت صدایم   چشمانم را به روی هم فشردم و دردی که دوباره با رفتن سارا درحال پیشرفت بود را با نفس

 :فرستادم و زمزمه کردم

 .هاش، خودش رو بد نشون بده توجهی خواد با اخم و تَخم و بی نظرم اون یه آدم خوبه که می به -

 .ها برگردونه اش رو با این بدخلقی شده  ره. مامان سعی داره غرور شکستهآ -

 . اما بلد نیست -

 حق داره. نه؟ -

 :انگشتانم را به پهلویم رساندم و بادرد پاسخ دادم

 .خاطر مادر من نابود شده فراتر از حق! اون... به -

 .نم را به سوزش انداختآهی که از گلوی سوده خارج شد، خنجری درون قلبم فرو کرد و چشما

 ...کرد و کاش جوری نابود نمی وقت مامان رو این ای کاش از یه مادر بودیم؛ کاش بابا هیچ -
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 :میان کالمش پریدم

 .شه تغییر داد گذشته رو نمی -

 .تونم بابا رو ببخشم خاطر این گذشته، نمی به -

 . اما اون خیلی دوستت داره -

 .تو رو هم داره -

دوختم و چندی بعد بود که باآلخره با   هم هایم را به ی بیست و شش سال. ل*ب د داشت. به اندازهاش د*ر* جمله

هایم آرام گرفتم و بعد از فرستادن سوده به اتاقش، روی تخت نشستم.  های سوده و تاثیر قرص ها و جوشانده نوازش

ای  ی ذره ها اجازه ده بود؛ اما مسئولیتهای سارا ذهنم را به خأل عظیمی کشان مسکن تنم را شل کرده بود و حرف

 داد. به اجبار، بعد از شستن دست و صورتم و دوباره قرار گرفتنم به روی تخت، مشغول آن طرح آرامش را هم نمی

vip که ناگهانی در ذهنم نقش بسته بود، شدم. 

*** 

 »فصل پنجم«

 سالم سید. مزاحم که نشدم؟ -

 .ا از پشت گوشی هم احساس کنمهای پر پشت سفیدش ر توانستم اخم می

 السالم دخترم. این چه حرفیه آخه؟ علیک -

 .آخه نزدیک اذان ظهر بود و گفتم شاید مسجد باشین -

 .مسجدم؛ اما هنوز صالة ظهر شروع نشده -

 .زنگ زدم تشکر کنم -

 تشکر برای چی دخترم؟ -

را به چهارچوب ورودی بخش فتوگرافیک ام  لبخندی روی صورتم نشاندم و کیفم را روی دوش انداختم و تکیه
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 .دادم

 .ی خدا به ما بودین سید تون. شما، هدیه برای بودن -

این چه حرفیه دخترم؟! مگه یه پدر نباید برای دخترش کاری کنه؟ در ضمن، من تنها کمکی که تونستم انجام  -

 !بدم پیدا کردن خریدار بود و بس

من  ز حد بزرگش از اتاق آقای زند، ابروهایم به شدت باال پریدند و به منی بیش ا با بیرون آمدن سوده با آن خنده

 :افتادم

 ...نه سید. شما... خیلی هم -

صدای اذان که از پشت گوشی پخش شد، به سرعت خودم را جمع و جور کردم و درحالی که به صورت آقای زند و 

 :کردم ادامه دادم سوده اخم می

 .سید. التماس دعاگیرم  بعدا باهاتون تماس می -

 .همراهت محتاجیم باباجان. خدا به -

 .خدانگهدار -

 .سمتم هجوم آورد ها برداشتم، زند وارد اتاقش شد و سوده به تماس را خاتمه دادم و همین که قدمی به سمت آن

 بریم آجی؟ -

مان  ی الهه میان فتهگوشی را درون کیفم انداختم و ل*ب باز کردم تا دلیل آن نیش بازش را بفهمم که صدای گر

 :قرار گرفت

 قدر زود اعالم پایان کار کردن؟ کسی خبر داره چرا امروز این -

فین کنان به صورت من خیره شد. نفسی گرفتم و  اش را گرفت و فین سمتش برگشتیم که با دستمال بینی هردو به

 :گرد کردم و پاسخ دادم وبش سوده، عقب توجه به خوش بی

 این؟ مون بکنن. شما ناراضی لطفی در حقحاال خواستن یه  -
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 :زدن الهه در گوشم پیچید سمت راهرو قدم برداشتم که صدای نق و به

ام بهم  فین کردم و چرت زدم که حال خودمم داره از دیدن قیافه جا فین من از خدامم هست بابا! از بس این -

 .خوره می

دکمه را فشردم. هردو در کنارم ایستادند و سوده  سمت آسانسور قدم برداشتم و ی کوتاهی کردم و به خنده

 :باهیجان پیشنهاد داد

 بریم بستنی بخوریم؟ -

 :سمت سوده چرخید و پرسید درِ آسانسور که باز شد، وارد اتاقک شدیم و الهه باتعجب به

 بینی دختر؟ کنی؟ حال من رو نمی شوخی می -

های فرمش کشید و لبخند  م. سوده دستی به لباسکف را فشرد ی هم ام را به اتاقک سپردم و دکمه تکیه

 .نمایی زد دندان

 .یهویی هوس کردم -

 :سمتش مایل شد و پرسید الهه چشم ریز کردم و کمی به

 !عموم اجیر شدی تا منو بکشی؟  ببینم! نکنه از طرف زن -

ملو از خنده و سروصدا ی زن عموی الهه هردو به خنده افتادیم و هوای اتاقک را م با یادآوری دشمنی دیرینه

های سوده و الهه، خودمان را به ماشین رساندیم و همین که آدرس عمارت فرهمند را دادم،  کردیم. با شوخی

ها جا خوش کرده بود، در صورت من، ترس  های آن جای بهتی که در صورت های هرسه نفرمان کِش آمد و به ل*ب

 .و استرس عجیبی قرار گرفت

 جا بری؟ اونخوای  برای چی می -

 .سمت سوده برگشتم ها زدم و به کردن ترس خودم و آن لبخندی برای کم
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 !ها منتظر بودم، آبجی فضولم زودتر از این -

 .چشمی در حدقه گرداند و خودش را میان دو صندلی جای داد

 ...مهتاج! حاال که اون دست کشیده، تو -

 :میان کالمش پریدم و با اخم، به دروغ گفتم

خوام برم با پدرش صحبت کنم تا پای پسرش  فرسته. فقط می ست بردار نیست! مدام پیام تهدید برام میاون د -

 .رو از زندگیم بیرون کنه

 ذاری؟ چرا با بابا درمیون نمی -

 .ای کشیدم و نگاهم را به خیابان خلوت دوختم پوف کالفه

 . خوام اونم قاطی کارای من بشه نمی -

 ه، چی؟اگه برات اتفاقی بیفت -

 :دستم را مشت کردم و در یک حرکت ناگهانی به عقب برگشتم و داد زدم

 .ی کافی استرس دارم، تو دیگه ته دلم رو خالی نکن محض رضای خدا، ساکت شو سوده! من به اندازه -

 هایش به ی این بود که گند زده بودم و این احتمال با دیدن اشک های لرزانش، نشانده ی مبهوت و ل*ب چهره

سمت شیشه  هایش کشید و سرش را به سرعت عقب رفت و دستان کوچکش را به روی گونه حقیقت پیوست. به

 .گرداند

 !من چه خواد بکن. به اصال هر کاری دلت می -

 .عصبی و حرصی روی صندلی مرتب نشستم و نفس عمیقی برای کاهش آن استرس کذایی کشیدم

 .سوده که حرف بدی نزد -

 :م کشیدم و زمزمه کردما دستی به پیشانی

 !تو دیگه شروع نکن الهه -
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 .ترسم به منم بگی خفه شم اُکی مهتاج جان. می -

 :چشمی در حدقه چرخاندم و غریدم

 تونه؟ شما دوتا چه مرگ -

 :نگاهی عصبی به سمتم انداخت و فریاد کشید الهه نیم

و کیان یه غ*لطی کرد که صبح نه فردا انگ  جا بری که چی بشه؟ اومدیم دقیقاً اونی که یه مرگشه، تویی! اون -

 کار کنی؟ خوای چی آبرویی بهت زدن، می هزارجور بی

 :ام، غریدم های کلید شده مشتم را به روی ران راستم کوبیدم و از میان دندان

 !رم گند مادرم رو جمع کنم؛ پس بس کنید! بس کنید رم بدهیش رو بدم! می می -

ی کنارم برگرداندم. چندی بعد بود که نیش ترمزی  سمت شیشه گفتم و صورتم را بهآخر را با فریاد « بس کنید»

 :زد و کمی دورتر از عمارت ایستاد و غرید

 !دم والی علی، اگه بالیی سرت بیاد مهتاج، دودمان این کیان رو به باد می به -

 :نترلش داشتم، غریدمشدم، باصدایی که سعی در ک اخمی پررنگ روی صورت نشاندم و حینی که پیاده می

 .دخالت نکن الهه! این مشکل منه -

سمت شیشه پایین کشیدم که شیشه را پایین آورد. نگاهی اجمالی به صورت  در را م*حکم بهم کوبیدم و سرم را به

 .سمت الهه برگشتم نگران سوده انداختم و به

 ...اگه تا یک ساعت دیگه برنگشتم -

 :کشیدم و با صدایی تحلیل رفته و مضطرب زمزمه کردمهایشان که رنگ باخت، پوفی  صورت

 .به پلیس خبر بدین -

دانستم این  سمت در هجوم آوردند، عقب گرد کردم و پا به فرار گذاشتم. می و همین که ل*ب باز کردند و به

ماندم؛  جا می نرفتم یا این که با ذلت و خاری در آ گذشت و یا مُرده از این خونه بیرون می مالقات، به آسانی نمی
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زنان مقابل در ایستادم و خطاب به مردی که بااخم پشت در  دادم. نفس اما من مرگ را به آن خاری ترجیح می

 :ای ایستاده بود، گفتم نرده

 .با کیان کار دارم -

می سمت خودش هدایت کرد که خودم را داخل انداختم و همین که قد  کشید و در را به  ابروهایش را بیشتر در هم

 :سمت ساختمان حرکت کردم، صدایش به زیر گوشم پیچید به

 .زمان بدی اومدین -

 .از حرکت ایستادم و متعجب به عقب برگشتم که کنار کشید و نگاهش را دزدید

 چرا؟ -

ای به من، به مابقی  هایش را به روی هم فشرد و از پاسخ دادن تفره رفت. دستش را باال آورد و با نشانه ل*ب

ای را زد که نگاهی نگران به  ای را بست و ریموت در کرکره ها اعالم کرد تا مسیر را برایم باز بگذارند. در نرده نگهبان

سمت در قدمی برداشتم  هایم سرایت کرد. ناخواسته به ها، لرز عجیبی به اندام پشت درها انداختم که از ندیدن دختر

 :انگیزش، ممانعت کرد ار گرفت و با همان صدای رعبکه هیبت درشتش در آن کت و شلوار مشکی، مقابلم قر

 .وقتی اومدی، راه برگشتی نیست -

ام را به عقب  بغضی که قصد باال آمدن داشت را با بلعیدن تمام آب دهانم به پایین فرستادم و نگاه لرزان و ترسیده

گاه خودم  ن! چرا آمده بودم؟ چرا به قتلای به اندامم افتاد و پشیمانی به سراغم آمد. خدای م برگرداندم. باز هم لرزه

 ...برگشته بودم؟ چرا تلفنی تمام

 رید؟ داخل نمی -

دنبال خود  سمت نگهبان برگشتم که با عصبانیت جلو آمد و بازویم را به وار به هایم لرزیدند و با نگاهی التماس ل*ب

 .کشاند

 .کنم تون می تا ورودی همراهی -
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گذاشتم. هرچه  شدم و آن باغ خوفناک را پشت سر    دنبالش کشیده تلوخوران بهگفت و به سرعتش افزود که تلو

تالش و تقال کردم، زبان درون دهانم نچرخید که نچرخید و دست آخر خود را مبهوت و درمانده، میان سالن بزرگ 

ام را روی  دهمتر به هوا پریدم و دست یخ کر شدن در که آمد، یک آن عمارت شاهنشاهی پیدا کردم. صدای بسته

کرد؛ اما زمان  ام می ها و شکوه و جالل عمارت فرهمند، پشیمانی بود که همراهی قلبم گذاشتم. با دیدن آن نگهبان

کردم. نباید! جای ترس و پشیمانی بود؛ اما نه در آن  جازدن نبود. نباید با ترسیدنم، برای کیان فرصت ایجاد می

 .لحظه و آن مکان

 !جاست ببین کی این -

صدایش اولین صدایی بود که در آن مهمانی توجهم را جلب کرد و دنیایم را تیره کرد. آب دهانم را فرو دادم و 

ها پایین آمد و درحالی که یکی از  سمت صدا برگشتم. کیان لبخندزنان از پله دستانم را در کنارم مشت کردم و به

 :ام کرد و گفت ی صورت رنگ پریده شمکی حوالهکرد، چ می  دستانش را درون جیب شلوار ورزشی آدیداسش فرو

 .خوش اومدی عزیزم -

های تیزم کشیدم و به دلداری خودم پرداختم. اشتباه کرده بودم؛ اما باید پای  هایم را به اسارت دندان ل*ب

د نیست. کس بعی چیز از هیچ کرد! هیچ چیز را تمام می ماندم. شاید، شاید هم کیان خیلی محترمانه همه اشتباهم می

مقابلم که قرار گرفت، ترس تا عضالت گر*دنم هم پیش آمد و تمام تنم را منقبض کرد. با دستش به اتاقش اشاره 

 :کرد و گفت

 .بفرمایید -

سمتی که اشاره کرد قدم  های جبران نشدنی. همین! سری تکان دادم و به ها بودم؛ حماقت من، دختر حماقت

ی خود را  شدن در بود که فاتحه تنها اتاق موجود در آن طبقه، پناه بردم. با بستهبرداشتم. از پذیرایی گذشتم و به 

خواندم و مرگ با عزتی را برای خود آرزو کردم. از کنارم گذشت و مقابلم ایستاد که به اجبار سر بلند کردم و به 

 .آمد آمد؛ خیلی می اش می به صورت هالیوودی  اش خیره شدم. اخم های آبی چشم
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 پسره کی بود مهتاج؟ اون -

زیرینم کشیدم و با صدایی زمخت که از شدت درماندگی به آن وضعیت   های ل*ب نوک زبانم را به روی ترک

 :افتاده بود، به اجبار پاسخ دادم

 . یه دوست -

 اوه خدای من! یه دوست؟ جداً؟ -

از فشار دستش، قدمی به جلو پرت  ی نخی مقنعه را به اسارت کشید. با فریاد گفت و مشتش را جلو آورد و پارچه

هایم را به سوزش  هایش پو*ست گونه و ل*ب متر رساند و درحالی که داغی نفس مان را به سانتی شدم که فاصله

 :انداخته بود، غرید

 مون؟ خاطر اون ع*و*ضی پشت پا زدی به زندگی چندوقته باهاشی؟ نکنه به -

ام بود که جای ترس و استرس را گرفت و  از هم این خوی وحشیهایم را با انزجار به روی هم فشردم و ب ل*ب

 .همانند شیری از وجودم بیرون پرید

 !چسبه ها فقط به تو می این وصله -

 .تر از تو رو محل سگم ندادم تر و جذاب دیدم؟ ها؟ خوشگل لیاقت کسی رو می من؟ مگه من به غیر از توی بی -

رمزی را مهمان چشمانش کردند و دریای خ*ون را در ذهنم تداعی های ق پوزخندی که روی صورتم نشست، رگه

 .کرد

 .شون وقت بگذرونی آقای فرهمند تونی با تک به تک االن می -

دندان سایید و در یک حرکت ناگهانی تنم را به عقب هول داد که با جیغ خیفیفی کنترلم را از دست دادم و به 

ها و د*ر*د  سفتی مبل چرم، آه از نهادم بلند شد و اشک مهمان چشمعقب پرت شدم. با برخورد ناگهانی پشتم به 

 .به تمام تنم نشست. سرم به ضرب به عقب پرت شد و چشمانم محو سقف شدند

 .اون چشمای وحشی رو خودم از جا در میارم -
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به روی مبل سختی تنم را  جانی که در دو طرفم افتاده بودند را ستونم قرار دادم و به آخی گفتم و دستان بی

ام حبس شد و مو به تنم سیخ. پاهایش را در دو  اش، نفس در س*ی*نه جا کردم که با حرکت ناگهانی نفره جابه سه

 .هایش به سوزش انداخت طرفم قرار داد و صورتش را جلوت کشید و عضالت گر*دنم را با داغی نفس

 .دخور رام کردنت همون چیزی بود که دوسال تموم توی سرم وول می -

های کثیفش از  ام از دست ب*وسه ای دردناک سر دادم و جیغی بلندی برای رهایی از شدت سوزش گر*دنم، ناله

 .روی تنم کشیدم

 !ولم کن ع*و*ضی! ولم کن -

چنان بهم گره کرده بود که فشار استخوان انگشتانش دردی بر روی دردهایم بود و قوت را از وجودم  دستانم را آن

کشاندم و در مقابل  پاهایم را به زمین کوبیدم و برای رهایی از دستش، تنم را به هر جهتی میی  گرفته. پاشنه

دادم، با عصبانیت  گری که انجام می کشیدم. با وحشی پیچید تنها جیغ می ام می دردی که در ک*م*ر و باالتنه

 :سرش را عقب کشید و در صورت خیس از اشک و پرحرارتم، فریاد کشید

 !حشیخفه شو و -

ام خفه کرد.  فرسایی گونه و گوش سمت چپم را دربرگرفت و صدا را درون حنجره و به ناگهان سوزش طاقت

اش تهدید  های کلید شده ام خم کرد و از میان دندان سمت چشمان مبهوت و د*اغ کرده زنان صورتش را به نفس

 :کرد

  خوری تا عین سگ قدر کتک می جا این یا همینی من میدی  گیری و تن به خواسته ی آدم آروم می یا عین بچه -

 .جون بدی و بوی تعفن جنازت این اتاق رو برداره

هایش جا خوش کرد.  ی ل*ب لرزی که به اندامم وارد شد را به خوبی احساس کرد که نیشخندی وحشتناک گوشه

یلی مهیبش، بیشتر شد های ناشی از س سوزن زدن ام را ل*مس کرد که سوزن  با پشت دست آزادش، سرمای گونه

های لرزانم را به داخل دهانم فرستادم و هرچه لعن و نفرین بود را به جان خودم  و چشمانم را پُرتر کرد. ل*ب
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 .فرستادم و ک*م*ر دردناکم را به پشتی مبل تکیه دادم

 .آفرین دختر خوب -

گذاشتم مرا تا ابد در این  اید میمن این حقارت را دوست نداشتم و این درماندگی برای مهتاج اُفت داشت. نب

سمت گر*دنم  خاطر هیچ و پوچ! دستش را به ی منحوس زندانی کند و روح و تنم را به تاراج ببرد. آن هم به خانه

ام فرستاد و چنگی که به موهایم کشید، صورتم را در هم کرد و  هدایت کرد و همین که انگشتانش را به زیر مقنعه

ق. در یک حرکت ناگهانی دستانم را رها کرد و ک*م*رم را با همان دست چ*ن*گ انداخت نفرتم را بیشتر از ساب

گاه  ی عمل بپوشانم و هیچ داشت. من حاضر بودم به آن تهدیدش جامه و هیکلم را مقابلش صاف و صامت نگه

ی آن عمارت  گفت. آن همه سختی نکشیده بودم که ملکه های او نشوم. به هر قیمتی که او می ی خواسته برده

کردم و این گیجی که از برخورد سر و اندامم با مبل ایجاد  بشوم و باعث ننگ و حقارت روح مادرم. باید کاری می

جای قبل برگرداند و باز هم سوزشی نصیب گر*دنم شد و قلبم  فرستادم. صورتش را باز به شده بود را به درک می

هم شد و حالت تهوع به سراغم آمد. دستانم را به سرعت باال هایش مچاله کرد. صورتم از چندش در  را در مشت

ای که در ذهنم جرقه زد، در  آوردم تا با تمام توانم او را از خود دور کنم؛ اما با برقی که در چشمانم افتاد و نشانه

رایم همان حالت ماندم و چندبار پلک زدم. نور امیدی با دیدن آن شیء در وجودم روشن شد و زمان و مکان ب

دادم به صورت یک فیلم در مقابل چشمانم اکران شد و خباثت و  ای که باید انجام می ایستاد. تمام صح*نه

هایش نشاندم که کارش را امتداد داد و در زیر گوشم  گری در تمام وجودم رخنه کرد. دستانم را به روی کتف حلیه

 :زمزمه کرد

 !منی  تری ملکه تر و از گرگ وحشی از عسل شیرین -

سمت مبل  سرعت تنم را به ام خیره شد و به سمتش برداشتم که سرش را عقب کشید و در چشمان وحشی قدمی به

ای کرد و تنم را به روی مبل  هایم نشاندم را فرض بر رضایتم گذاشت که خنده هدایت کرد. لبخندی که روی ل*ب
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 .ود و این نقطه ضعفشی هوس ب خواستم. این مرد بنده دونفره نشاند. همانی بود که می

 .گری بودم که از همون اول توی چشمات بود عاشق این وحشی -

 .ی راست مایل کرد مقابلم قامت راست کرد و گ*ردنش را به روی شانه

 .نیافتنی بودنت عاشق این دست -

ا هزار ام را ب هایم، ک*م*ر رنج کشیده گرفتن از دست پوش کشیدم و با کمک هایم را روی کف به آرامی کفش

 .زحمت صاف کردم

 !کیان -

 :دار پاسخ داد ی ل*بش کمی باال رفت و با صدایی خش گوشه

 جانم؟ -

 .داد کرد و قلبم را تحت تأثیر قرار نمی هایم را گرم نمی این، جانم، حتی همانند سابق گونه

 ...من -

 .سمت میز کوچک هدایت کردم آب دهانم را بلعیدم و کمی تنم را به

 ...جا تا اومدم این -

 :دستش را به دور ک*م*رم حلقه کرد و زمزمه کرد

 ...مهم اآلنه عزیزم. بذار -

 .میان کالمش پریدم و دستانم را با استرس و هیجان به پشتم هدایت کردم

 .قرض مامانم رو صاف کنم -

 .ی ک*م*رم هدایت کرد ابروهایش را درهم کشید و سر انگشتانش را به روی تیغه

 ...یگهمهم نیست. د -

 :همین که انگشتانم به دور سردی اسلحه نشستند، باحرص و عصبانیت فریاد کشیدم
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 !خفه شو ع*و*ضی رذل -

و لگدی م*حکم نثار پایش کردم که مبهوت و با د*ر*د عقب کشید و من در کسری از زمان اسلحه را جلو آوردم 

 :و جیغ کشیدم و میان انگشتانم م*حکم کشیدم. اسلحه را مقابل صورتم قرار دادم

 !کاری تو بشم. بکش کنار ی ک*ثافت ذارم بنده من بمیرمم نمی -

 .دستانش را به حالت تسلیم باال آورد و مبهوت و گیج عقب کشید

 .زنی اون رو بذار کنار مهتاج! به خودت آسیب می -

 .ام را روی ماشه قرار دادم ام را باال کشیدم و انگشتان اشاره بینی

 فهمی؟ ان فرهمند. متنفر. میازت متنفرم کی -

 :دستانش را تکان داد و با حرص و درماندگی غرید

 !خب. اون رو بذار کنار خیلی -

 .کردم. من ضعیف نبودم. ضعیف نبودم ام از دست این مرد دیوصفت کاری می زمان جازدن نبود و باید برای رهایی

 :با اسلحه به میز کارش اشاره کردم و غریدم

 .رو رد کن بیاد ها چک و سفته -

 .دندان سایید و دستی به صورت سرخش کشید

 !شی مهتاج پشیمون می -

 :داد زدم

 !زود باش -

 :به اجبار سری تکان داد و زمزمه کرد

 .خب خیلی -

سمت  ام را حفظ کردم و کنار دیوار و مبل ایستادم. به ی ایمنی سمت میز هدایت کرد که فاصله هایش را به و قدم
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سمتش برداشتم و با سر به  ای قامت راست کرد. قدمی به زیر میز بود خم شد و چندی بعد با پوشه گاوصندوقی که

 .ای که روی میزش بود اشاره کردم خودکار و برگه

 .جا بنویس که تموم بدهی مادرم و من تسویه شده حاال اون -

 .اش جای گرفت داری کشید و روی صندلی نفس عمیق و کش

 .بخشم ها رو بهت می ی این ا نیست. من همهنیازی به این کاره -

تر کشیدم و مقابل سرش قرار  هایم را دربرگرفت. سر اسلحه را پایین پوزخندی عصبی تمام عضالت صورت و ل*ب

 .دادم

 .های تو نیازی ندارم. حاال هم حرف اضافه نزن و کارت رو انجام بده من به پول -

ام  های کلید شده تر شدم و از میان دندان ز کرد تا فریاد بزند، نزدیکمشتی روی میز کوبید و همین که د*ه*ان با

 :غریدم

 .کنم ها رو بکشونی داخل عمارت، خودم تهدیدت رو عملی می بِبُر صدات رو! اگه نگهبان -

باال سرعت ایستاد و دستانش را  ام قرار دادم. با ترس و نگرانی، به ی نبض گرفته سرعت به روی شقیقه و اسلحه را به

 .آورد

 .گم باشه، باشه. من هیچی نمی -

سمتم گرفت  ای شد و مهر و امضایش را به روی برگه هک کرد. برگه را به و تند تند مشغول نوشتن متنی روی برگه

که با دست آزادم از چنگالش بیرون کشیدم و حینی که مدام نگاهم میان او و برگه در گردش بود، از صحت 

ا کردم. اسلحه را پایین آوردم و باز هم او را نشانه گرفتم. نگاهی اجمالی به سراسر اتاق اش اطمینان پید نوشته

 :ای که روی مبل بود، گفتم انداختم که با دیدن کیف پخش شده

 .توی کیفم یه پاکت بزرگ هست، برو بردار -

 :ام عمل کرد که توضیح دادم به گفته



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
191 

 

 !اینم پول کارگاه و خونه. نوش جونت -

 :یش را درهم کشید و به آرامی مرا خطاب دادابروها

 .ها نیازی ندارم به این -

 .ای باال انداختم شانه

 .شون توی جوی. حاال دستمال گردنی که توی کیفم هست رو بردار تونی بریزی می -

 :کالفه هوفی کشید و غرید

 که چی بشه؟ -

 :چشم گرد کردم و به جانش توپیدم

 .حرف نباشه -

 .ت را روی مبل پرت کرد و دستمال گ*ردن را از درون کیفم برداشتبا عصبانیت پاک

 .دهنت رو باهاش ببند -

 !خدای من! بس کن مهتاج -

 :سمتش برداشتم و با تحکم گفتم دندان به روی هم ساییدم و قدمی به

 !گفتم دهنت رو باهاش ببند -

 :داد. تاکید کردم هایش قرار دهانش را م*حکم با دستمال بست و دستمال را میام دندان

 .م*حکم ببند -

 .اش اشاره کردم ای م*حکم پشت سرش بست و دستانش را بالتکلیف باال آورد. با سر به میز و صندلی گره

 .برو بشین -

اش رفتم و از درون کمد، چسب کاغذی بزرگی را بیرون آوردم و  سمت کتابخانه اش جای گرفت که به روی صندلی

 .را در هوا قاپید و با کالفگی مقابل چشمانم تکانش دادسمتش پرت کردم. چسب  به
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 .اول پاهات رو ببند. خیلی م*حکم و چندالیه -

ای قرار گرفتم تا از صحت کارهایش مطمئن شوم. چندین دور چسب را دور پاها و میزش بست و  در زاویه

بود، تا آزادشدنش زمان برای فرار ی صندلی کرد. حتی اگر ایمنی این کار پایین  کار را با دست چپ و دسته همین

بود. چسب را روی میز انداخت که اسلحه را سر « کاچی به از هیچی»المثل  داشتم و این مصداق همان ضرب

ها و  تر بستم و تمامی برگه سمتش رفتم. دست آزادش را م*حکم جایش قرار دادم و آهسته و با احتیاط به

اش رفتم و از درون جیبش برداشتم. پیامی حاوی بر  سمت گوشی بههای الزم را درون کیفم انداختم و  پوشه

ام را بیرون آوردم و  ی خروجم برای نگهبان اصلی)مسیح( ارسال و گوشی را روی مبل پرت کردم. گوشی اجازه

افتادم، یقیناً  درصد گیر می ها ریسک کنم. حتی اگر یک آن  توانستم سر جان ی الهه را ل*مس کردم. نمی شماره

 .کردم ها خطری درست می گذاشت. نباید برای آن ها را زنده نمی یان آنک

 مهتاج! خوبی؟ -

 :سرعت پاسخ دادم به

 !خوبم. شما برید. همین اآلن -

 ...آخه -

 .رم همین که گفتم الهه. زود! منم دارم می -

 .باشه -

 :البخندی ژکوند گفتمکه مرد عصبی و اخموی مقابلم را بسوزانم، ب تماس را خاتمه دادم و برای آن

 !اون مرد، کسیه که قراره باهاش ازدواج کنم. همسر آیندم -

رنگ صورتش در کسری از زمان به اناری سرخ نشست و مرا مجبور به فرار کرد. با سرعتی نور خودم را به باغ 

دم و همین که ی در را کشی رساندم و از میان مردان ترسناک آن عمارت، خودم را به در ورودی رساندم. لنگه

 :کوبم کرد سمت در برداشتم، صدایی خشن تنم را لرزاند و درجا میخ قدمی به
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 !وایستا -

 :سمت مسیح سوق دادم که سر تا پایم را برانداز کرد و گفت ام را به نگاه ترسیده

 .چند لحظه منتظر بمون -

 :کرد و گفت  ها اشاره و با سر به یکی از نگهبان

 ...برو ببین -

حرکت ناگهانی خودم را بیرون   سمت مرد برگرداند و مشغول حرف زدن شد، در یک ه نگاهش را کامل بههمین ک

ی ویالیی شدم. صدای داد و فریادشان را که شنیدم، جیغ خفیف و  سرعت مشغول دویدن در آن کوچه انداختم و به

خواستم. نباید پایان من  می  او کمک کردم و از سرعتم افزودم. تنها خدا را بود که صدا می هیجانی کشیدم و به

افتادم. هر چه در توانم بود را صرف دویدن کردم و در مقابل  خورد و به دستان پلید کیان می گونه رقم می این

توانستم به همان راحتی تسلیم  ریختم. نمی می  کردم و اشک شد، تنها ناله می دردی که به ک*م*رم کشیده می

شدن بازویم توسط دستی نیرومند و افتادنم در جایی گرم و س*فت،  توانستم. با کشیده ی کیان شوم. نمی خواسته

ای به اندامم افتاد. سرم را به سرعت بلند کردم و همین که د*ه*ان باز  ترس تمام وجودم را در برگرفت و لرزه

رون ماشین انداخت. ام را د گرفته کردم تا جیغ بکشم، دستش را روی دهانم قرار داد و ب*دن مبهوت و برق

ی  سرعت به من پیوست و ماشین را از جای کند. از شدت بهت و تعجب، لکنت به سراغم آمده بود و مدام کلمه به

زنان و  ها اطمینان خاطر پیدا کنم. نفس گرداندم تا از نبود نگهبان آوردم و بدنم را به عقب می را به زبان می« تو»

 :های لرزانم نامش را به زبان آوردم شیدم و با ل*بمبهوت، تنم را روی صندلی ماشین ک

 !امیرپاشا -

 :های فجیعش داد زد کرد با اخم ی جلو، عقب را نگاه می سرعتش را بیشتر کرد و حینی که از آینه

 !تو یه احمقی! احمق -

 :چیدهقم در فضای ماشین پی ام بلند شد و هق متر به هوا پریدم و باالخره صدای گریه از فریادش، یک
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 ...خواست اون... اون می -

 .شدم اشک ریختم هق زدم و دستم را روی ک*م*رم قرار دادم و برای دردی که متحمل می

 .خیلی خب! تموم شد -

ایستاد و د*ر*د ک*م*ر  جوره نمی هق و لرز بدنم هیچ دستم را روی دهانم قرار دادم تا صدایم را خفه کنم؛ اما هق

 .هم امانم را بریده بود

 !آی -

 :پرسید  نگاهی به سمتم انداخت و کردم که نیم  اراده گفتم و صورتم را از د*ر*د در هم بی

 چی شدی؟ اون مردک چه غ*لطی کرده؟ -

روحش  صدایش پایین بود؛ اما تحکمی که در آن نهفته بود، مرا وادار کرد تا ک*م*ر راست کنم و به صورت بی

 .خیره شوم

 .... هیچی ... هی هی -

داد. باز هم به عقب  تر نشان می سراغم آمده بود و مرا در مقابل آن مرد، ضعیف موقعی که به به لکنت بیلعنت 

ها ندیدم، نفسی از روی آسودگی کشیدم و صورتم را پاک کردم. صورتم را میان  برگشتم و همین که اثری از آن

 .های عمیق، مجبور کردم دستانم قاب گرفتم و خودم را به کشیدن نفس

 خوبی؟ -

 :بغضم را پایین فرستادم و انگشتانم را بافشار به گلویم رساندم و نالیدم

 .افتضاحم -

سرعت صامت نشستم و گوشی را از درون کیف بیرون آوردم. با دیدن نام   ام که بلند شد، به صدای زنگ گوشی

ه رانندگی بود و با وسواس سمت امیرپاشا برگشتم. تمام حواسش ب کیان، مو به تنم سیخ شد و بادرماندگی به

ی اتصال را که ل*مس کردم، با پیچیدن ناگهانی ماشین، گوشی از دستم رها شد و به روی  کرد. دکمه رانندگی می
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 :ها افتاد که منجر به فعال شدن بلندگو شد پوش کف

ی من،  توی خونه ببین مهتاج! اگه دستم به تو و اون یارو برسه، بالیی به سرتون میارم که دیگه جرأت نکنی -

 !روی من اسلحه بکشی

 .نهایت عصبی و بلند بود زد و صدایش بی نفس می نفس

خوای باهاش ازدواج کنی؟ حاال دیگه واسه چزوندن منم بلف میای؟ فکر  ته آره؟! که می که اون شوهرآیند -

 کردی من احمقم؟

 :دسمت امیرپاشا کشیده ش به ناگهان فریاد بلندی سر داد و نگاه من به

 مگه اون چی داره لعنتی؟ چیش از من سرتره؟ -

ها تنها چیزی که از امیرپاشا احساس کردم، همان دو کلمه بود.  احساس. در مقابل تمام آن حرف سرد و بی خ*ون

تر شدم.  کرد و از گافی که داده بودم، عصبی دار می پیچید، اعصابم را خدشه های ممتدی که در فضا می صدای بوق

هایم کشیدم و باشرمندگی کلمات را پشت سر هم ردیف  ر جیبم جای دادم و زبانم را به روی ل*بگوشی را د

 :کردم

متاسفم. مجبور شدم همچین دروغی بگم تا دست از سرم برداره؛ ولی انگاری کیان دست بردار نیست و آتیش  -

 ...من، دامن تو رو هم گرفته و

 :دستی به صورتم کشیدم و کالفه نالیدم

 .ای من! تو رو هم توی دردسر انداختمخد -

شد، عاقبتی  ام فرستادم و باحرص موهایم را چ*ن*گ انداختم. اگر دروغم برمال می دستم را به زیر مقنعه

کشید.  گناه را هم به چالش می کرد که هیچ، امیرپاشای بی کش می تر از مرگ داشتم. کیان مرا زجر دردناک

 :ای را به زبان آوردم که حتی خودم را هم متعجب کرد دادم و جملهدانم چرا اختیار را از دست  نمی
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 !با من ازدواج کن -

سمت امیرپاشا برگشتم. مردی که  نگاه لرزان و مبهوتم را از پارکینگی که نفهمیدم کِی واردش شدیم، گرفتم و به

اشین را پارک کرد و با دانستم شغلش چیست و مجرد است؟! م شناختم و حتی نمی تنها چند روز بود او را می

 :اش پرسید سمتم برگشت و با صدای دورگه شد به صورتی که با اخم جذاب می

 گی؟ فهمی چی می حالت خوبه؟ می -

 .سمتش مایل شدم ها و صورتم ریختم و به درماندگی را در چشم

دم در ازای کمکی  کنه. اون، اون آدم خطرناکیه! قول می کمکم کن! اگه بفهمه دروغ گفتم من رو زجرکش می -

 ...کنی که می

 . میان کالمم پرید و صورتش را جلوتر کشید

 ذاری؟ گی؟ چرا با پدرت در میون نمی اگه خطرناکه، چرا به پلیس نمی -

 :مشتم را به روی ران پایم زدم و با حرص و بغض نالیدم

 ...درم روذاشتن ما دادن. نمی تونستن کمکی کنن که مادرم رو نجات می ها می اگه اون -

ل*ب به دندان گرفتم و صورتم را میان دستانم پنهان کردم. چه گفته بودم؟ چرا این درخواست را به زبان آوردم و 

ای آشنا پناه آوردم و از او  کار کرده بود که برای رهایی از شر او به غریبه شخصیتم را لگدمال کردم؟ کیان با من چه

 .درخواست ازدواج کردم

 .پیاده شو -

های روشنش  ز ماشین پیاده شد و در را برایم باز کرد که به آرامی سر بلند کردم و مقابلش ایستادم. در چشما

 .خیره شدم و باعصبانیت خودم را جلو کشید

 ...کنم و کار می فهمم دارم چی من... من واقعا نمی -

 :سرعت صورتم را با دستانم پوشاندم و نالیدم به
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 !کنم؟ ار میک خدای من! من دارم چی -

 !مهتاج -

انداخت. انگشتانم را  فرسای سیبری می صدایش گرم بود، درست برعکس صدای کیان که مرا به یاد سرمای طاقت

ام کشیدم و پایین آوردم. چشمانم را به باال سوق دادم و در صورت خونسردش خیره  به روی پو*ست سرد گونه

 .شدم

 .بهتره بریم باال تا کمی استراحت کنی -

 باال؟ -

 :و نگاه متعجبم را سراسر پارکینگ گرداندم و پرسیدم

 جا کجاست؟ این -

 .ی من خونه -

ابروهایم به باال پریدند و چشمانم میخ صورتش شدند. در ماشین را بست و با دست به آسانسور اشاره کرد که 

 .لبخند خجولی زدم و دستپاچه در خودم جمع شدم

 ...ی رم خونه ممنون. من می -

 :داشت، گفت سمت آسانسور قدم برمی سرعت میان کالمم پرید و حینی که به هب

 .ی پدرم در اصل خونه -

 :و در آسانسور منتظر ماند که به اجبار در کنارش جای گرفتم و تندتند کلمات را پشت سر هم ردیف کردم

 ...، مزاحم، یعنیشه و در اصل...چیزه... درست نیست که من رم خونه. آخه سوده نگران می من می -

 .ی پدرمه. مطمئن باش گفتم که، خونه -

ی آشنا به میان آمد، احساس  ی چند حرفی بود؛ اما هنگامی که توسط مرد غریبه شاید دو کلمه« مطمئن باش»

فهمیدم. هر زمان که  های مامان مَهدخت را می امنیت را با خود به ارمغان آورد. حاال خوب معنی حرف
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تونم کنارش زندگی آرومی  چون، یه روز بهم گفت که می» داد: او پاسخ می« کردی؟  با بابا ازدواجچرا »پرسیدم: می

 .گاه به مردی غیر از پدرم حتی فکر هم نکرد همین جمله، وفاداری را در مادرم ساخت و هیچ« داشته باشم.

ز سرد اتاقک سپردم. د*ر*د، ی ک*م*رم را به فل درهای آسانسور که بسته شدند، پشت سرش قرار گرفتم و تکیه

باز هم به ستون فقراتم نشست؛ اما خیلی کمتر از زمانی بود که با سفتی مبل برخورد کردم. صدای نفس عمیقی 

پوشید و  جا می که از امیرپاشا بلند شد، توجه و نگاهم را به سمتش هدایت کرد. مرد رسمی نبود؛ اما به نظرم به

اش تیپ اسپرتی از او ساخته بود؛ اما آن کت و شلوار  شلوار و تیشرت سادهکرد. کت مشکی و  جا صحبت می به

های پهن و عضالت درهم  داد. ابهت یک مرد واقعی. شانه آمد. او را با ابهت نشان می بیشتر به مرد مقابلم می

د و نه چاق؛ اما شان نشدم. نه الغر بو گاه موفق به انجام های سخت بود که من، هیچ ها ورزش پیچیده نشان از سال

های سوده  کمی چربی برای من الزم بود و اصالً حرف  نظر خودم رسیدم و به به ساختگی هیکل این مرد هم نمی

ای خوردم و مبهوت از ذهن معیوبم که  ای اهمیت نداشت. با صدای ظریف آسانسورچی، یکه برای الغری برایم ذره

 :ت، زمزمه کردمپرداخ می  در آن شرایط بحرانی به تحلیل هیکلم

 چه مرگته؟ -

سمتم، به عقب پریدم و با ابروهایی که از فرط تعجب باال رفته بودند، به صورتش  با برگشتن ناگهانی امیرپاشا به

 .خیره شدم

 با من بودی؟ -

ادبانه را برای  ی بی های تیزی داشت! وای. یعنی او تصو کرد که من این کلمه یعنی شنید؟ خدای من! عجب گوش

تفاوتش را از نظر  حالی که با چشمانم تمام صورت بی به زبان آوردم؟ لبخند خجول و گیجی زدم و در او

 :گذراندم، پاسخ دادم می

 .زدم نه. نه؛ یعنی با شما نبودم. من... داشتم با خودم حرف می -

ای زیر ل*ب گفتم «ونمممن»ی فهمیدن باال رفت و با دست به بیرون از آسانسور اشاره کرد.  ابروی چپش به نشانه
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سراغم آمد و سقف و کف را به  ی عجیبی به جا دور شدم، سرگیجه و از اتاقک بیرون زدم و همین که یک قدم از آن

سرعت دستم را به دیواری که در کنارم قرار  ناگهان تعویض کرد و سنگینی یک تن را به روی گر*دنم انداخت. به

باره از کجا  افتاد؟ این همه د*ر*د به یک شردم. چه اتفاقی داشت میداشت رساندم و چشمانم را به روی هم ف

 گرفتند؟ نشأت می

 مهتاج! خوبی؟ -

های سالن رها  پوش کردنم را باز کنم، تنم را به روی کف دل  که چشمان درحال دل نفس عمیقی کشیدم و بدون آن 

هایم خارج شد که همان آخ،  میان ل*ب ی سرم را به دیوار سپردم. ک*م*رم تیر کشید و آخی از کردم و تکیه

شد و دیگر قدرت  لحظه بیشتر می به تلنگری برای پیچیدن د*ر*د دیگری در معده و سرم شد. سرگیجه لحظه

هایم ریختن که  ها و چشم هایم گرفته شد. گویی قیر د*اغ درون گوش تحلیل صدای امیرپاشا و اطرافم از گوش

شان شد. ناتوانی عظیمی که تنم را احاطه کرده بود.  گی شدیدی نصیبد*اغ شدند و پس از سرد شدن، گرفت

در یک لحظه، تمام توانم « آدمی، آه و دَمی» گفتند که: راستی می آور بود. به حقیقتا که ناگهانی و بسیار تعجب

ی تحلیل رفت و قدرت پلک بازکردن هم از منِ آدمی گرفته شد. از آن همه ضعف، ذهن همیشه فعالم به کند

هایم قرار گرفت و سپس  نشست و همین که د*ر*د در تمام وجودم پخش شد، جسمی نسبتاً سرد میان ل*ب

ام شد. طعم گس و تلخ که جای خود را به خنکا و شیرینی مایع داد،  مایعی غلیظ و خنک وارد د*ه*ان گس شده

کرد، گرما مهمان تنم شد. من  ام را ل*مس ام را کمی آرامی کرد. دستی لطیف که صورت عرق کرده سوزش معده

ام پیچید و دستی که  فهمیدم. بوی شیرینی که زیر بینی شناختم. من، حتی بوی مادر را می ها را می این دست

کرد، متعلق یه یک مادر بود. آخ مادرم! مادری که ک*م*رم را ماساژ  گونه تمام صورتم را از خیسی پاک می نوازش

کرد، مادرِ من نبود؛ اما بوی یک مادر را داشت؛ قدرت یک مادر را داشت که  میداد و مایع را وارد دهانم  می

 :هایم را از قیرهای مزاحم زدود هایم را لرزاند و گوش صدایش پلک

 شنوی عزیزم؟ مهتاج جان! صدام رو می -
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کرار کردند. به راستی جان به زیر بدنم افتاده بود، پرید و انگشتان دستم به تبعیت از او همین عمل را ت پایی که بی

دانستم؛ اما این را خوب  که مادرها موجوداتی عجیب بودند. چه در وجود مادری که در کنارم نشسته بود را نمی

دانستم که محبتش مادرانه بود و برایش فرق نداشت که من غریبه باشم یا یک آشنا. مادرها، تصویر واقعی  می

شان جمع شده  رزشی عظیم افتادند و از میان حجم عظیم آبی که میانهایم به ل بودند. پلک« مهربانی»ی  کلمه

 .بود، تصویری مات و متحرک را به نقاشی کشیدند

 .خداروشکر -

خواباندم و نفس گرفتم برای رهایی از دردی که از معده گریخته؛ اما هنوز سر و ک*م*رم را رها نکرده   باز پلک

هایم بود که د*اغ بودند و سوزان؛  ی پشت پلک های جمع شده د نبود؛ از آببار از عرق سر هایم این بود. خیسی گونه

ی نگران زن مقابلم  زدن توانستم چهره های مادرم. چشمانم را از هم فاصله دادم و با چندبار پلک به داغی ب*وسه

هدف تکان  هایم بی ی زمینی شده بود. ل*ب را ببینم که در میان آن چادر حر*یر سفید شبیه به یک فرشته

 :سرعت دست باال آورد و مانع شد خوردند؛ اما او به

 .نگو عزیزم. بذار قوت به جونت برگرده هیچی  -

دیدم که نزدیک آمدند و در کنارم خم شدند. صورت روشنش را مقابلم قرار  ی چشم می ای را از گوشه پاهای کشیده

 :داد و پرسید

 !ی ما رو نگران کردی که خوبی عزیزم؟ همه -

 :خیره شدم و زمزمه کردم های خوش رنگش هایم رد انداخت و در چشم لبخند کمی به روی ل*ب

 .متاسفم -

ام را فشرد و لبخندش را  تر بود. دختر، شانه ای بسیار برایم عجیب صدایم عجیب گرفته بود و این ناتوانی لحظه

کرد که نام مادر و خواهر امیرپاشا را به  قدر د*ر*د می گسترش داد. حتی به یاد نداشتم نامش چه بود! ذهنم آن

رو شدم. چشمانش نگران بود و مدام  ی متفاوتی از امیرپاشا روبه یاد نداشتم. همین که صورتم را برگرداندم، با چهره
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چرخید. باالخره توانستم برای چند ثانیه هم که شده، چشمان مرموزش  چرخید و می میان تمام اجزای صورتم می

 .کنمرا رمزگشایی 

 .کمک کنید بریم داخل -

ی مرا از صورت مرد مقابلم زدود و شرمسار پایین انداخت. پاهایم رمق داشتند؛ اما  صدای مهربانِ زن، نگاه خیره

ی  ام را به شانه داد. با عذرخواهی و شرمساری تکیه شان افتاده بود مجال یاری نمی ذوق و گزگزی که به جان  ذوق

رد ساختمان شدم. روی مبلی جای گرفتم و چشمان در گردشم را به روی هم فشردم و دختر و مادرش دادم و وا

 :زمزمه کردم

 .خوام... به زحمت افتادین معذرت می -

 !خوریم پیش هم شیم. نون و نمک می این حرف رو نزن دختر! ناسالمتی قوم و خویش هم می -

 :سیدپلک لرزاندم و به صورت مهربانش خیره شدم. لبخندی زد و پر

 بهتری؟ -

 :وجوی امیرپاشا پرداخت و زمزمه کردم ناخودآگاه نگاهم به جست

 .آره. ممنون -

 .دو برگشتم سمت آن او را که در سالن بزرگ و ساده نیافتم، با گیجی به

 .رفت توی آشپزخونه -

ل*بم را به ی  از این که دخترجوان مقصد و نیت نگاهم را به خوبی متوجه شد، از درون د*ه*ان گوشت گوشه

 .نیش کشیدم و سرم را به زیر انداختم

 .حتما فشارت افتاده بود -

 :و دستم را میان دستان گرمش گرفت و رو به دختر گفت

 .آرزو! برو دستگاه فشار رو بیار -
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عمیق سالن را ترک کرد. « چشم»آرزو بود؛ تک دختر این خانواده. لبخندی عمیق به صورت من زد و با گفتن یک 

ادرش را از تن خارج کرد و هیکل نسبتا تپلش را آزادانه در بلوز و دامن شکالتی رها کرد. دستی به موهایش زن، چ

 :که با گیره بسته شده بود زد و گفت

 !راحت شدم -

 :جانی نصیبم شد که او هم به خنده افتاد و گفت ی بی از نفس عمیق و لحن بسیار زیبایش، خنده

 .طاقتیه منه امیرپاشا سر همین بی یعنی نود درصد دعوای من و -

 :ل*ب باز کردم تا کالمی گفته باشم؛ اما با صدای امیرپاشا به عقب برگشتم

 !کنی! توران خانوم طاقتی انتخاب می آخه نه این که شما بد جاهایی رو واسه بی -

اد. سینی حاوی غذای ام به سوزش و دهانم به آب افت و سینی به دست جلو آمد که با دیدن محتوای سینی، معده

 :عطر را مقابلم قرا داد و قاطعانه در چشمانم گفت خوش

 .ها رو بخوری باید این -

لحنش دستوری نبود؛ حتی خواهش و تمنایی هم نداشت؛ اما م*حکم بود و برای تعارف هم جای صحبت باقی 

 .نگذاشت

 !توران خانوم و د*ر*د -

سمت توران خانم برگشتم. اخمی به روی  با شرمساری به رفت را مشت کردم و دستی که به سمت سینی می

 .غره رفت ی محکمی به بازوی امیرپاشا زد و چشم اش نشاند و ضربه کرده  ابروهای نازک رنگ

 !گی؟ دوباره لج من رو در نیار امیر مگه من خواهرتم که اسمم رو می -

 :کرد مادرش را خطاب قرار داد نی اشاره میطوری که با چشمانش به سی امیرپاشا مقابل من قرار گرفت و همان

 .زشته جلوی مهمون -
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ام در کنارم افتاده بود را  دو شد. کوله ی بگو مگوی میان آن ام که بلند شد، مانع شنیدن ادامه صدای زنگ گوشی

ش های داغم کشیدم و سعی کردم با کشیدن نفسی عمیق لرز ام را بیرون کشیدم. دستی به چشم برداشتم و گوشی

ی پشت خط را دلواپس نکنم. تماس را وصل کردم و ل*ب باز کردم تا سالم بدهم  صدا و بدنم را مخفی کنم و الهه

 :ی سوده و الهه بلند شد که صدای فریاد و گریه

 کردی؟ کجا غیبت زد؟ کجایی بیشعور؟ چرا فرار می -

 :دادن به الهه را نداد و با گریه پرسید سوده مجال پاسخ

 !ی؟ تو رو خدا بگو که اون ع*و*ضی بالیی به سرت نیاوردهآجی! خوب -

 :زدن با آن همه سرگیجه، لرزش و سرما سخت بود، م*حکم و رسا پاسخ دادم نفس گرفتم و درحالی که حرف

 .شون. کمی بهتر بشم، میام خونه خوبم دخترا. من همراه امیرپاشا اومدم خونه -

 :الهه جیغی کشید و پرسید

 ه؟مگه چطورت شد -

 :چشمی چرخواندم و نالیدم

 .جا منتظر باشین محض رضای خدا اذیت نکنید. گفتم که میام خونه و شما اون -

 :کنان پرسید فین سوده فین

 مطمئنی خوبی؟ -

 .بله عزیزم -

 .به سختی تماس را خاتمه دادم و سرم را میان دستانم قاب گرفتم و چشمانم را به روی هم فشردم

 .زمدستت رو بیار عزی -

با صدای نازک و زیبای آرزو، به اجبار چشم باز کردم و دستم را مقابلش قرار دادم. فشارم را که گرفت، روی مبل 

 :ام جای گرفت و گفت کناری
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 ! فشارت پایینه. یه چیزی بخور که از حال نری -

 :با شرمساری نگاهی به هرسه نفر انداختم و گفتم

 .خوام. خیلی مزاحم شدم معذرت می -

 :شد، گفت وران خانم اخمی کرد و حینی که بلند میت

 !تو که دوباره تکرار کردی دخترجان -

 :سمت بیرون از سالن برداشت و ادامه داد های محتاطش را به قدم

 !دم غذا خورده باشی تا من کارم رو انجام می -

 :اشا زد و گفتو از درگاه گذشت و ما را تنها گذاشت. آرزو لبخند ژکوندی به صورت من و امیرپ

 .چیزه، منم برم کمک -

سرعت بیرون رفت و سالن را ترک کرد. نگاهم را سراسر سالن گرداندم. ساده بود و زیبا. دو دست مبل شیری  و به

بخش ساخته بودند.  نهایت زیبای کاکتوس و شمعدانی و غیره، سالنی آرامش های بی رنگ، تلویزیون بزرگ و گلدان

ی ایستاده گرفتم و به پاهایم دوختم. صدای نفس عمیق امیرپاشا را که شنیدم، زبانم را روی  خانه نگاهم را از گل

 :رفته او را خطاب قرار دادم هایم کشیدم و باصدایی تحلیل ل*ب

زنم که نباید بزنم و عاقالنه نیستن؛ برای حرفی که توی ماشین زدم  هایی می هایی هول میشم، حرف وقت -

 ...واقعا

 :و محکمش در سرم اکو شد و زبانم را بریدصدای آرام 

 .دستپخت مامان عالیه. اگه نخوری از دست دادی -

 :ای و شکالتی قالی را در ذهنم ترسیم کردم و نالیدم های قهوه گل

 ازم، دلخوری؟ -

آوردی  قدر سنگین که تاب نمی و به آرامی سر بلند کردم و چشم از قالی برداشتم. نگاهش سنگین بود و سوزان. آن
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اش به روی  زمان مصادف شد با حرکت انگشتان کشیده دزدیدی. چشمانم را به پایین سوق دادم که هم و چشم می

 .ی دوم پیراهنش جنس لطیف بلوز و باز شدن دکمه

 برای چی باید دلخور باشم؟ -

ده بودند. ی لباسش به ر*ق*ص در آم لرزیدند و میان پارچه چشمانم گویی برق گرفته بودند که مدام می

 . هایم را به داخل دهانم فرستادم و نگاه دزدیدم ل*ب

 ...که برای این -

 :نفس گرفتم و محترمانه ادامه دادم

 .شما رو قاطی این ماجرا کردم -

 کدوم ماجرا؟ -

 گیج و منگ سر بلند کردم و به صورت پوکرش خیره شدم. خودش را به نفهمی زده بود؟

 .هیچی -

دهم. تنم را جلوتر  دیگر این موضوع را ادامه نمی تا به او بفهمانم که مقصودت را فهمیدم و همین کلمه کافی بود 

پلو با مرغ بودم؛ همانند قیمه. لبخندی روی  ی مبل رساندم. همیشه عاشق زرشک کشیدم و خودم را به لبه

محتویات سینی به جانم ام شکوفه زد و اشتهای شدیدی برای بلعیدن تمام  هایم از دیدن غذای موردعالقه ل*ب

نظیر برنج و زرشک را به د*ه*ان بردم که  ام کشیدم و اولین مخلوط بی زده افتاد. قاشق را میان انگشتان یخ

ذوق کردند و آب دهانم راه افتاد از خوشمزگی این مخلوط. تنم را به روی سینی خم کردم  هایم از درون ذوق گونه

هایم از  هایم برگشت و سرانگشتان پا و دست پذیرایی کردم تا گرما به گونهقدر از خود  و مشغول خوردن شدم و آن

بادمجانی رنگ به حالت طبیعی برگشتند. لیوان کریستال را از آب یخ پر کردم و یک نفس و الجرعه سر کشیدم. 

کشیدم.  هایم ی ل*ب رنگ مسی قرار دادم و دستی به گوشه لیوان را با نفسی عمیق روی میز و درون سینی خوش

و سر   شد، چاق کردم و ک*م*رم را به عقب کشیدم نفس دیگری از حجم زیادی که خوردم و شکمم متحمل می
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اش مواجه شدم. حاال که فشارم به اول برگشته بود و دیگر از فشار روحی و ترس خبری  بلند کردم که با نگاه خیره

س کنم. نگاهش را برگرداند و درحالی که در میان توانستم احسا نبود، اوج گندی که زده بودم را به خوبی می

 :گشت مرا خطاب قرار داد هایش به دنبال چیزی می جیب

 .بهتره با پدرت درمیون بذاری -

 :به سرعت ابرو در هم کشیدم و عصبی پرسیدم

 دقیقا چی رو؟ -

بدون هیچ تغییری در پاکت سیگار را از جیبش بیرون آورد و یک نخ را به کام گرفت. نگاهش را بلند کرد و 

 :صورتش پاسخ داد

 ...همه چی رو. تهدیدهای نامزدت و -

 .پوزخندی زدم و دستی به صورتم کشیدم

ذاشت با این مرد روانی ازدواج کنم نبود  حاال دیگه؟ موقعی که بهش نیاز داشتم نبود. موقعی که نباید می -

 ...و

 :رار داداش را کنار سیگارش ق میان کالمم پرید و فندک استیل

 ندازی؟ چرا گناه خودت رو به گ*ردن پدرت می -

ی قلبم را هدف گرفت و د*اغ دلم را تازه کرد. پلکم پرید و  و نگاهش را بلند کرد که نیش کالمش درست میانه

چشمم به لرزش در آمد تا خود را برای فریاد و گریه آماده کند؛ اما زبانم به دشنام نچرخید. من به آن مرد مدیون 

 :سمت سیگار رفت، دندان ساییدم و به آرامی غریدم شکستم. دستش که به بودم و هیچگاه حرمتش را نمی

 .از نیکوتین و مردهای سیگاری بیزارم -

گفتم و بدون نگاه کردن به « ای با اجازه»حرکت ماند. چشم دزدیدم و سینی غذا را به دست گرفتم و برخاستم.  بی

زدم و به دنبال آشپزخانه گشتم. سمت راست راهرو بود و در خروجی، سمت چپ  ام، از سالن بیرون مرد ناجی



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
207 

 

تری. نگاه کنجکاوم را سراسر راهرو و پذیرایی گرداندم و به آرامی مادر  راهروی دیگری بود و سپس پذیرایی بزرگ

 :امیرپاشا را صدا زدم

 !توران خانوم -

 :صدایش از پذیرایی آمد

 .ام هجانم دخترم؟ داخل آشپزخون -

سمت صدایش هدایت کردم و مشغول فضولی شدم. پذیرایی بزرگی بود با چندین دست مبل و نمای  هایم را به قدم

ی لوزی شکل و تلویزیون بزرگ، سالن را از سادگی در آورده بود. توران خانم  های مسی و کتابخانه چوبی. گلدان

 .شتهای خاص عالقه دا برعکس سارا اهل تجمالت نبود و به رنگ

 چرا زحمت کشیدی عزیزم؟ -

ی اُپن و شیک بیرون آمد و دو  سمت صدا برگشتم. آرزو از درون آشپزخانه سرعت از کتابخانه گرفتم و به نگاهم را به

 :ی مابین آشپزخانه و پذیرایی را پایین آمد و ادامه داد پله

 .بردم من میومدم می -

 :ز به روی صورت نشاندم و گفتمآمی و دستش را زیر سینی قرار داد. لبخندی محبت

 !خیلی زحمت دادم آرزوجان. ببخشید تو رو خدا -

 :ابروهایش را همانند توران خانم در هم کشید و تشر زد

 از این حرفا نزن! بهتر شدی؟ -

 .ممنون. خیلی بهترم. انگاری ضعف کرده بودم -

 .بازم خداروشکر -

 .سمت آشپزخانه رفت و لبخندی به صورتم زد و به

 .جاست؛ اگه کارش داری مامان این -
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خانم که پشت میز   ی بزرگ گرداندم و در آخر به روی صورت توران به دنبالش رفتم و نگاهی سرسری به آشپزخانه

ها برداشت و بامهربانی به صندلی  کردن سبزی شش نفره درون آشپزخانه جای گرفته بود، انداختم. دست از پاک

 :اشاره کرد

 .بشین دخترم -

 :تشکری کردم و مقابلش نشستم. دستانم را زیر میز در هم گره کردم و زمزمه کردم

 .خواستم تشکر کنم -

 .تشکر چی مادرجان؟ فراموشش کن -

 ...آخه -

 :ها برد و میان کالمم پرید دستش را به سمت سبزی

 .حال میشه شام رو پیش ما بمون. عباس خوش-

 :سازی کرد انداختم و او با محبت شفاف و سر بلند کرد که با گیجی ابرویی باال

 .همسرم. پدر امیر -

 :سرعت مخالفت کردم آهانی گفتم و به

 .جام و ممکنه نگران بشه دونه که این خونه. راستش بابا نمی  خیلی ممنون. باید برم -

به آن خانه  داری! ارسالن نامداری که تنها هدفش، آوردن من نگران؟ ارسالن نامدار؟ خدای من عجب دروغ شاخ

بار هم با من به صحبت ننشست؛ البته تنها او مقصر نبود. هر زمان که از من درخواست  بود و دیگر حتی یک

شد؛ اما تا به یاد  اش را نداشتم. دلم گاهی عجیب برایش تنگ می صحبتی کرد، من کار داشتم و یا حوصله هم

 .کرد به این مرد فروکش می افتم، احساساتم نسبت  مان می چندسال پیش  زندگی جهنمی

 .ی همیم ساله گم. ناسالمتی رفیق بیست زنم به سارا می می عیب نداره! من زنگ  -

 :ی آخرش چشمانم گرد شد و مبهوت زمزمه کردم از جمله
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 سال؟ بیست -

 :کرد پاسخ داد های نشسته را بلند می دستانش را با دستمالی پاک کرد و حینی که سبد سبزی

 .ای بودیم . من و سارا هم محلهبله عزیزم -

هایی که من کثیف کرده بودم، بود. سبد را روی  کشی ظرف یاعلی گفت و خودش را به آرزو رساند که مشغول آب

 :سینک قرار داد و بعد از شستن دستانش مقابلم جای گرفت. انگشتانم را به بازی گرفتم و باکنجکاوی پرسیدم

 بر باشین. درسته؟ی رازهاشون باخ پس باید از همه -

 :ی نمکینی کرد و پاسخ داد خنده

 .ی عاشقیش با ارسالن رو یه جورایی. حتی قصه -

 .اش لبخند از صورت هردویمان رخت بست و سر من به زیر افتاد از شرمی ناگهانی با جمله

 .خوره مهتاج می  گوشیت زنگ -

یز قرار داد. تشکر کردم و گوشی را بیرون سرعت به سمت امیرپاشا برگشتم که داخل شد و کیفم را روی م به

 :کشیدم. تماس الهه را پاسخ دادم و قبل از اعتراضش، ل*ب گشودم

 .سالم عزیزم. دارم میام -

 !الهی خیر نبینی مهتاج -

 :اش را باال کشید. ل*ب گزیدم و زمزمه کردم با گریه گفت و بینی

 .متاسفم -

 .یمتو رو خدا زودتر بیا! من و سوده دق کرد -

 این؟ خونه -

 .ی پدرتیم آره. خونه -

 هست؟  بابا هم -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
210 

 

 :عصبی یه جانم غر زد

 !جا ببینم کنی؟ بیا این حضور غیاب می -

او را از سر باز کردم و تماس را خاتمه دادم. « توی راهم»کالفه و درمانده چشمانم را به روی هم فشردم و با گفتن 

 :نفر انداختم و گفتم ه هرسهاز روی صندلی بلند شدم و نگاهی قدردان ب

 .خیلی ممنونم. امیدوارم بتونم جبران کنم -

 :آرزو دستانش را خشک کرد و پرسید

 ری؟ داری می -

 .بله -

 :توران خانم مقابلم ایستاد و گفت

جا استراحت  بینی هنوز حالت مساعد نیست، همین خوای، خدا به همراهت دخترم. اگه می طور می حاال که این -

 .کن

 .اش را به آرامی ب*و*سیدم و کیفم را روی دوش انداختم ونهگ

 .ممنونم. خیلی بهتر شدم -

 .چشمانش مدتی به روی هم فشرد و سپس باز کرد

 .مراقب خودت باش -

 .تون خیلی خوشحال شدم ممنونم. از مالقات -

 :هردو همزمان زمزمه کردند

 .ما هم -

 .پس بااجازه -

 :ری برای مادرش تکان داد و مرا خطاب قرا دادبه عقب برگشتم که امیرپاشا س
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 .رسونمت می -

 .خیلی زحمت دادم  جا هم ممنون. تا این -

 .زحمتی نیست -

بار دیگر خداحافظی کردم و به دنبال امیرپاشا بیرون زدم.  و بی هیچ حرف دیگری از آشپزخونه بیرون رفت. یک

بویش مسیر خیابان  ی گرفتم و چندی بعد ماشین خوشخودم را به پارکینگ و ماشینش رساندم. روی صندلی جا

کردم. هنوز شرم و عصبانیت آن پیشنهاد در  را در پیش گرفت. در تمام مسیر، از نگاه کردن به امیرپاشا اجتناب می

هایم را نداشتم.  رویی با حماقت وقت طاقت روبه وجودم بود و قدرت دوباره آنالیز کردنش را نداشتم. در اصل، هیچ

ی دلباز شهید نامدار پارک کرد و همین که ل*ب باز کردم تا تشکر کنم، با  شین را سمت دیگر کوچهما

 :پیشنهادش مانع شد

 !با پدرت حرف بزن -

دستی که روی دستگیره قرار گرفته بود را مشت کردم و به سمتش چرخیدم. نگاهش را سراسر صورتم گرداند و 

 :ادامه داد

ها  های اون از جنایت گمهر فرهمند، انسان درستی نیست. مطمئن باش تو، فقط از یکی کیان فرهمند، فرزند بزر -

ات به  تونستی فرار کنی، مطمئناً اگر زنده جور بهم ریختی. اگه امروز بخت باهات یار نبود و نمی باخبر شدی و این

 ...ات هم کردن که جنازه خورد، کاری باهات می دردشون نمی

 :ه ناگهان چشمانش به غمی عجیب نشستند و ادامه دادصدایش تحلیل رفت و ب

 .ات رو هم نتونن پیدا کنن جنازه -

جای مخالفت و  نگذاشته بود و به های ریز شده از شدت خودداری، جای حرفی برایم  آن صورت غم گرفته و چشم

رگرداند، ابروهایم باال لجبازی، بهت و تعجب را مهمان افکار و صورتم کرده بود. صورتش را که به جهت مخالف ب

 :کنان و متعجب پرسیدم من و اش من پریدند و با یادآوری اطالعاتش از کیان و خانواده
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 کردی؟ کار می شناسی؟ اصال... امروز... اونجا چی ... می دونی؟ کیان رو ها رو... از کجا... می این -

 .ودی ل*بش نشست که همانند زخمی کهنه چرکین و زننده ب تلخندی گوشه

 .خیلی وقته -

سرعت سری به طرفین تکان دادم و زمزمه  سمتم هجوم آوردند، به چشم گرد کردم و همین که افکار منفی به

 :کردم

 ...از کجا؟ یعنی... باهاشون کار کردی؟... یا -

 :قاطعانه فریاد کشید

 .نه -

 .تم پاشیدرنگ به صور اش لبخندی کم سمتم برگشت و برخالف چشمان عصبی نفس گرفت و به

 .بهتره بری خونه -

 :سری تکان دادم و باحرص زمزمه کردم

 این یعنی فضولی ممنوع؟ -

 :صدایی کرد و وقیحانه پاسخ داد ی بی و ابرویی باال انداختم که خنده

 .درسته -

  تر شد. چشم العملم، لبخندش عمیق هایم را م*حکم به روی هم فشردم که از این عکس اخم کردم و ل*ب

سمت دیگر کوچه برداشتم و  های محکمم را به سرعت دستگیره را کشیدم و از ماشین پیاده شدم. قدم دم و بهگردان

چیز آرام بود؛ اما در کسری از ثانیه و در یک  که به عقب برگردم غرغرکنان به مقابلم خیره شده بودم. همه بدون آن

خراش  رستی به یاد نداشتم. تنها صدای جیغ گوشچیزش را به د  لحظه، اتفاقی وحشتناک به سراغم آمد که هیچ

ای بعد انفجاری عظیم مغزم را دربرگرفت و دردی نسبتاً زیاد تمام تنم را احاطه کرد.  الهه در سرم پیچید و لحظه

آخرین نگاهم سیاه بود؛ به رنگ شب و آخرین صدایی که شنیدم همان انفجار بود و چندی بعد سکوت مطلق و 
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 . ...خوابی بدون رویا

*** 

 

 »فصل ششم«

دانستم رویاست؛ اما آ*غ*و*ش مادر را رها  ها آرزویش را داشتم. می شیرین بود. خواب شیرینی که مدت

شد، سرم را روی پاهایش قرار داده بودم و او هم با نوازش  کردم. همانند همیشه که دلم برایش تنگ می نمی

اش را نفهمیدم؛ اما آن سوز درون صدایش مرا  گاه معنی د. هیچی زیبای شمالی بو موهایم و خواندن آوازی با لهجه

کردند را کنار زد و  شان می اجازه خیس هایی که بی هایم نشستند و اشک کرد. دستان سفیدش به روی گونه آرام می

 .صورت زیبایش را مقابلم قرار داد

 دردت به جونم. گریه برای چی؟ -

 :سختی فرو دادم و زمزمه کردم ن عضالت گلویم بود را بهام را باال کشیدم و بغضی که میا بینی

 .دلم برات تنگ شده مامان -

 .ام زد ی آرامی به شانه صدایی کرد و ضربه ی بی خنده

 !خجالت بکش خرس گنده -

نقصش را قاب گرفتم. خندید و چشمان  به آرامی برخاستم و مقابلش نشستم. دستانم را باال آوردم و صورت بی

 .ریز شداش  ذغالی

 باز با کیان دعوا کردی؟ -

 :بغض کردم و نالیدم

 !مامان -

 جانم؟ -
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 :هقم به سرعت بلند شد و فریاد کشیدم هق

 !من از کیان متنفرم -

 .سرعت صورتش برزخی شد و دستانم را کنار زد به

 !در مورد همسرت درست صحبت کن مهتاج -

 :کنان دلیل آوردم هق جیغ حرصی کشیدم و هفق

 !زنه، خودم دیدم که معتادم هست یلی کثیفه. با دخترای دیگه تیک میاون خ -

 .بار زرد شد چشم گرد کرد و رنگش به یک

 گی دختر؟ چی می -

 :دستانم را مشت کردم و نالیدم

 !مامان! کیان خیلی بده؛ خیلی بد -

 : سرم را پایین انداختم و از ته دل به زجه و ناله پرداختم

 .... اون، اون خوری دونستم غصه می وقت بهت نگفتم؛ چون می هیچکنه.  من رو اذیت می -

 .رو شدم، ترس عجیبی تمام روحم را در برگرفت سر بلند کردم و همین که با جای خالی مامان روبه

 .خراشش تنم را لرزاند و بهت و تعجب را از صورتم راند و اشک و ترس را مهمان کرد  صدای جیغ گوش

 !مهتاج -

ی فجیع آن شب در مقابل چشمانم برای بار دیگر نقش بست. میان  سمت صدا برگشتم که صح*نه سرعت به به

زد. دست و پایم سِر شده بودند و همانند همان شب،  کشید و خدا را صدا می های آتش جیغ می ر*ق*ص شعله

ه بار آورده بودند. نگاه ای عظیم ب های لرزانم زلزله هایم مدام مادر در حال دویدن را دنبال می کرد و ل*ب چشم

آخر مامان که به صورتم افتاد و جیغ کشید، از دیدن گوشت در حال آب شدنش، جیغ بلندی سر دادم که تمام 

ام به د*ر*د آمدند و به یک آن تصورات مقابلم تیره شدند و با فریادی بلند خودم را درون اتاقی  عضالت حنجره
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شدن مامان را  ی خیسم قرا دادم و بار دیگر جیغ کشیدم و تصویر ذوبها غریب پیدا کردم. دستانم را روی چشم

 .هایم به نقش کشیدم پشت پلک

 !مامان! نه -

هایم را  جیغ کشیدم و از دردی که در سرم پیچید، کامال غیر ارادی آخی گفتم و عضالتم را س*فت گرفتم. دندان

 .به روی هم فشردم و دستانم را به دور سرم پیچیدم

 !! بابامهتاج -

 ...بابا؟ مگر من بابا داشتم؟ بابا؟! بابای من، در کودکی ما را رها کرده بود و

ای با سرعت سیصد و شصت، به حرکت پرداخت و این شد که به  در اعماق ذهنم، چیزی همانند یک فیلم صدثانیه

رش را پیدا کرده و دم از ؛ به یاد آوردم مادری که به خاک سپرده شده بود و پدری که به تازگی دخت یاد آوردم

چنان شوک کننده بود که در جا پریدم و با چشمانی  زد. گرمایی که تمام وجودم را احاطه کرد، آن عشق پدری می

اش چسباند که  ی س*ی*نه گردشده به مرد مقابلم خیره شدم. صورت نگرانش را جلوتر کشید و سرم را به قفسه

هایم به لرزش افتادند. آ*غ*و*ش یک پدر برای دختر،  شمانم شد و ل*باز یادآوری نسبتم با او، اشک، مهمان چ

کردم.  العاده بود. حصاری گرم و مملو از امنیت و آرامش. آغوشی که من بعد از بیست و چندسال احساس می خارق

 :کرددستانش تیرک ک*م*رم را نشانه گرفتند و به نوازش بدنم پرداختند. سرش را روی سرم قرار داد و زمزمه 

 . آروم باش دخترم. من کنارتم -

نشست و قلبم تیر کشید از نبودن این همه سال. آغوشش را دوست داشتم. همانند   ام خیسی اشک به روی گونه

هایش م*حکم بود  داد. بوی گالب بود و مردانگی. نفس داد، بوی خ*ون و لجن هم نمی کیان بوی زنان دیگر را نمی

 .شد و احساسات مرا هم به بازی می گرفت نین وجودی تزریق میو عمیق. احساس آرامش از چ

 ...پس -
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 :ای نکردم و ادامه دادم . توجه سوخت هایی که کشیده بودم، می صدایم خش گرفته بود و از جیغ

 سوخت، نبودی!؟ پس... چرا موقعی مامان داشت می -

 .نه گرفتفروغش صورتم را نشا و به آرامی خودم را کنار کشیدم که چشمان بی

 دوید، نبودی؟ چرا وقتی میون آتیش می -

 :هق زدم و دستانم را مشت کردم و به جانش داد زدم

 !اش زیر بینیم بود، نبودی؟ جواب بده چرا وقتی بوی گوشت سوخته -

 :همراه آهی از میان گلویم خارج شد نفسم برید و صدایم به

 !بابا -

های جذابش انداختم و با  اش را به زیر ب*غ*ل زد. نگاهی به آن لباس دار نظامی سرش را پایین انداخت و کاله لبه

گریه رو گرفتم که تازه موقعیت مکانی برایم گنگ آمد. اتاقی ناشناخته و عجیب. اتاقی با چند تخت و بوی فجیع 

 :سرعت به سمتش برگشتم و مبهوت پرسیدم ا*ل*کل. خدای من! من کجا بودم؟ به

 ... ج من کجام؟ این -

شان را رصد کرد. سارا، امیرپاشا،  ام یک به یک زده ا دیدن افراد پشت سرش، حرف در دهانم ماسید و نگاه حیرتب

هایم که با ریختن اشک، سبک شد و لرزش  سوده، سیدمصطفی، خاله و... پس الهه کجا بود؟ سنگینی پلک

 :هایم به صدایم نیز سرایت کرد ل*ب

 *ر*د گرفته چرا؟الهه نیست؟ من چم شد یهو؟ سرم د -

ی سرم، بهت و تعجبم افزایش یافت. سر  سرعت دستم را باال آودم تا روی سرم قرار بدهم که با دیدن لوله و به

کردم؟ خدای من!  کار می چرخاندم و تمام بدنم را مورد بررسی قرار دادم. سالمِ سالم بودم؛ پس بیمارستان چه

 :همه انداختم و اولین چیزی که به ذهنم رسید را به زبان آوردمآمد. نگاهی ریز و سوالی به  هیچی یادم نمی

 ...اومدم خونه که من چم شد؟ داشتم می -
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جان  ی الهه که در سرم پیچید، قلبم به یک آن پایین افتاد و تمام بدنم از بهت و ترس بی صدای جیغ هشداردهنده

 :شیدن افتاد و باترس زمزمه کردمام به تیر ک هایم به سرعت واکنش نشان دادند و جمجمه شد. چشم

 الهه! چی شده؟ -

تر گرفت، ناخودآگاه جیغ  ی بابا دوختم و همین که سرش را پایین ام را به صورت شرمنده و نگاه خیس و ترسیده

توجه  سرعت خودم را از تخت پایین انداختم که دردی عجیب در دست و پاهایم پیچید؛ اما بی مبهوتی کشیدم و به

گر بقیه، دست به زمین زدم و با گریه تالش کردم بلند شوم که صدای آرام  وردنم و صدای توبیخخ به زمین

 :ام گرفت سیدمصطفی قوت را از زانوهای دردناک و دستان سر شده

 . آروم باش باباجان -

ها نان و  فریحی مهربانی داشت که زنگ ت مرد. مگر مهتاج چندتا الهه اگر برای الهه اتفاقی افتاده بود، مهتاج می

های  نشست تا کالس کرد؟ مگر چندتا الهه داشت که دو ساعت تمام در ذل آفتاب می پنیرش را با او قسمت می

 .مرد خدا که مهتاج بدون الهه می گاه مهتاج بود. به عملی مهتاج تمام شود؟ الهه خواهر بود، مادر بود، تکیه

 :دم و داد زدمبابا زیربغلم را گرفت که با خشم دستش را کنار ز

 کار کردین؟ کجاست؟ به من دست نزن! الهه رو چی -

سیدمصطفی به سرعت مداخله کرد و مقابلم روی دو زانو نشست و با دستش بابا را کنار فرستاد و مرا خطاب قرار 

 :داد

 !چیزی نیست بابا. فقط دستش ک*بود شده که زودی خوب میشه. نگران نباش -

چشمانش را به روی هم « نگران نباش»م و همانند تمام روزهایی که می گفت اش دقیق شد به چشمان میشی

 :فشرد و زمزمه کرد

 به من شک داری؟ -

سرعت سرم را به طرفین تکان دادم که قطرات اشک به اطراف پخش شدند و مشتی که قلبم را به اسارت کشیده  به
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 :ام را سر دادم و هق زدم هباره باز شد و آزادانه گری فشرد، به یک رحمانه می بود و بی

 .الهه عزیز منه سید! تو رو خدا بگو که حالش خوبه -

 .سرعت چادرش را باال کشید و در کنارم نشست و دستانم را در دست گرفت خاله به

 .. باور کن الهه خوبه الهی قربونت بشم خاله -

 .ام را باال کشیدم و چانه لرزاندم بینی

 پس خودش کجاست؟ -

 .دارش را به صورتم دوخت تر فشرد و چشمان نم *حکمدستم را م

 !میاد االن. قول -

 :بویش کشید و هق زد سرم را در آ*غ*و*ش خوش

 .من بمیرم اشک تو رو نبینم مادر! یه لحظه دنیام سیاه شد وقتی سید گفتژ تصادف کردین -

 تصادف؟ -

اده شدم و بعد صدای انفجار آمد. کدام مبهوت عقب کشیدم و به سمت امیرپاشا برگشتم. من از ماشین او پی

 .اش را از ستون گرفت و قدمی به جلو برداشت تصادف؟ نگاهی به سرتا پایش انداختم که تکیه

 ...یه ماشین ترمز بریده بود و نزدیک بود بهت بزنه که -

 :ی کالم امیرپاشا، نگاهم را به خود معطوف کرد بابا نفس عمیقی کشید و با گفتن ادامه

 .اروشکر دوستت الهه به موقع اومد و جونت رو نجات دادخد -

هایش چرا سرخ شده بودند؟ چرا من به سرش فریاد زدم؟ خدای من! چرا این مرد را این همه خرد  ی چشم گوشه

 کردم؟ می

 !بابا -

ستش صدایم خودش گواه تمامی احساساتم بود؛ پشیمانی، ندامت و حتی درماندگی. لبخندی به صورتم زد و کف د
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 :جانی به صورتم زد و گفت ام قرار داد و لبخند بی را روی گونه

 .چیزی نیست بابا -

اش را به زیر چشمم  صدایی کرد و انگشت اشاره ی بی اش. از بهتم خنده خوانی چشمانم گرد شد از قدرت چشم

 :کشید و زمزمه کرد

 !نکنبینم. بهش فکر  ها رو می من بیست و پنج ساله که دارم این نگاه -

آمد. حقیقتا که این شغل  بار در دلم زمزمه کردم که چقدر از شغل او خوشم می سری تکان دادم و برای اولین

چون کاهی از زمین سرد سرامیکی جدا کرد و به روی  مناسب او بود. دستش را به زیر بازویم انداخت و تنم را هم

 :ی ملتهبم کشیدم و تشکر کردمها ام را باال کشیدم و دستی به گونه تخت نشاند که بینی

 .ممنون -

 :ای نشاند و بامحبت پرسید روی سرم را ب*وسه

 حاال بهتری؟ -

توجه به  ام کشیدم تا گرمای وجودش را احساس کنم. دستش را فشردم و بی کرده  دستش را میان انگشتان یخ

 :مابقی حضار اظهار پشیمانی کردم

 .تونم احساساتم رو کنترل کنم هام شروع میشه، نمی وسمنو ببخش بابا! من... وقتی که... کاب -

 :چین ریزی به بینی و ابروهایش وارد کرد و پرسید

 کابوس چرا؟ -

اش کرده بود و تنی  نفس عمیقی کشیدم که همراه با آه بود و دردش به مراتب بیشتر از دستی که سوزن سرم پاره

 .که کوفته شده

 .ه. درست از اون شباز وقتی مامان مرد، همیشه همراهم -

 کدوم شب؟ -
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اش باز به ترس و د*ر*د نشستم. با  های آتش زبانه کشان در چشمانم به ر*ق*ص در آمدند و من از یادآوری شعله

ها را برای موعدی بهتر  سرعت به سمتش برگشتم و پاسخ باز شدن در و پیچیدن صدای خوشحال الهه، به

 .گذاشتم

 !مهتاج -

ی ابرو و دستی بانداژ شده، تمام تنش  نگرانم رصد کردم که به غیر از زخمی کوچک در گوشه تمام تنش را با نگاه

سمتم پرواز کرد.  صحیح و سالمت بود. نفسی از روی آسودگی کشیدم که لبخندی عریض به صورتم زد و به

 .اش کرد آغوشش را برایم گشود و تن دردناکم را مهمان مهربانی

 .بدتر آوردمت بیمارستانمثال اومدم نجاتت بدم،  -

ای در آغوشش سر دادم و سرم را عقب کشیدم که صورتش را مقابل صورتم قرا داد و دستانم را در دست  خنده

 .گرفت

 خوبی تو؟ -

 :چشمانم را به حالت مثبت به روی هم فشردم و زمزمه کردم

 خوبم. ممنون. تو چی؟ -

وی سرم نشاند که تنها من عشق نهفته در آن را احساس ای به ر فشار ریزی به انگشتانم وارد کرد و ب*وسه

 .کردم می

 .من خوبم. نگران نباش -

 چی شد اصال؟ -

از پنجره دیدم که اومدی خونه، سریع اومدم پیشوازت... بعد... یهو در رو که باز کردم دیدم یه ماشین با سرعت  -

 !کشیدم و دوتایی به دیوار پرس شدیم طوری دستت رو طور شد و چه . دیگه نفهمیدم چه فجیع میاد سمتت

 .ای به هیجان درون صدایش سر دادم و در چشمان مهربانش خیره شدم خنده



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
221 

 

 کار کردی منو که سرم منفجر شد؟ چی -

 :های همه کرد و با هیجان پاسخ داد اش، لبخند را مهمان ل*ب ی بامزه خنده

 !یسرت م*حکم خورد توی دیوار. خیلی بامزه شده بودی خدای -

 :سیدمصطفی سری تکان داد و گفت

 .اومد ابرو رو درست کنه، زد چشم دختر رو هم کور کرد -

 :سمت سید برگشت و دست به ک*م*ر گفت الهه به

 !شما چرا دیگه سید؟ من دخترتم یا این مادرآل؟ -

 .خاله ل*ب گزید و نگاهش را از صورت خندان من گرفت

 !مادرآل دیگه چیه؟ خجالت بکش -

 :سمتم برگشت و زمزمه کرد ه آرامی بهالهه ب

 .کالس اخالق شروع شد -

ام بلند نشود که با صدای جدیدی مجبور به بازگشت به سمت در  هایم را به دندان گرفتم تا صدای خنده ل*ب

 :شدم

 کنن؟ به! نامدارها عادت دارن دختراشون رو اینقدر لوس می به -

ی مشکی، چقدر جذاب شده بود و نگاه مرا بیشتر به خود معطوف کرد. و روسر  زن، با روپوش سفید و شلوار راسته

های سفید کشید و  های پاشنه بلندش را به روی موزاییک اش را به دور گ*ردن انداخت و کفش گوشی پزشکی

 .سمتم آمد. لبخندی به صورتم زد و در کنارم ایستاد به

 بهتری خانوم نامدار؟ -

 :زمزمه کردمهای سبزش گرفتم و  نگاه از چشم

 .ممنون -
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اش را جلو آورد و به روی نبضم قرار داد و حینی که به ساعت مارکش خیره شده بود، همه را  انگشت اشاره و میانه

 :خطاب قرار داد

 .لطفا بیرون باشید. ساعت مالقات هم تموم شده -

ی  ق بیرون زدند؛ با دیدن چهرهنگاهم را به سمت بقیه سوق دادم که هرکدام به آرامی خداحافظی کردند و از اتا

 :سرعت صدایش زدم ی سوده، به گرفته

 !سوده! بمون -

 :دکتر دستم را رها کرد و گوشی را درون گوشش قرار داد و زمزمه کرد

 .نفس عمیق بکش -

ی کلی  های دکتر عمل کردم. بعد از معاینه نگاهم را از لبخند سوده و در بسته شده گرفتم و به تمام درخواست

 :کرد، پرسید ام را مطالعه می ی پزشکی قب کشید و حینی که پروندهع

 سرگیجه و حالت تهوع نداری؟ -

 .نه -

 :نگاهی به صورتم انداخت و پرسید نیم

 کنه؟ پشت گردنت یا حتی کمرت؟ سرت د*ر*د نمی -

 :ام را دیوار پشت تخت سپردم و پاسخ دادم سری به طرفین تکان دادم و تکیه

 .کم ناپدید شد. االنم خوبِ خوبم هوش اومدم سرم د*ر*د گرفت؛ اما کم به نه. اولش که -

 :ها گفت سری تکان داد و در حال ورق ردن برگه

 .خاطر افت فشار ناگهانیت بود و شوکی که بهت وارد شده چیز خاصی نبوده. این سردرد هم به -

 :پرسید سمت دکتر قدم برداشت و  سوده نگران به

 تونیم بریم خونه؟ ره؟ مییعنی مشکلی ندا -
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 .سمت سوده برگشت خانم دکتر، پرونده را بست و بالبخند به

ریزی داخلی اتفاق نیوفتاده. ایشون  ی مغزی یا خ*ون نگران نباش گلم. آزمایشات نشون میده که هیچ ضربه -

هوش بودن که با  بیاش وارد شد، مدتی رو  ای که به نبض اصلی خاطر شوک ناگهانی که بهش وارد شده و ضربه به

 .سرم و داروهای مصرف شده به حالت نرمال برگشتن

 :سمتم برگشت و همین که نگاهش به دستم افتاد، اخمی کرد و تشر زد به

 خبر نکردین؟  کی گفت شما سرم رو در بیاری؟ چرا پرستار رو -

گزیدم و شرمسار زمزمه سرعت نگاهم را به دستم دوختم که با دیدن ردی کوچک و باریک از خ*ون، ل*ب  به

 :کردم

 .متاسفم -

ی درون اتاق، چسب زخمی به روی دستم  های اولیه ی کمک دستم را چک کرد و حینی که از درون جعبه

 :بست، باز هم تشر زد می

های جدید اومدن وگرنه سوزن آهنی توی دستت  شد چی؟ خداروشکر که این سرم اگر رگ دستت پاره می -

 !شکست می

 :ی آخر را باجدیت به زبان آورد ا کرد و توصیهدستم را ره

 . شاهلل که مشکلی پیش نمیاد. استراحت کنید نظر باشید. ان ساعت تحت6۲شما باید  -

از اتاق بیرون زد. با قرار گرفتن سوده در کنارم، لبخندی « کنم خواهش می»من و سوده تشکر کردیم که با گفتن 

 :زدم و درخواست کردم

 شم بمونی؟میشه امشب پی -

 :دستم را در دست گرفت و با دست دیگر صورتم را نوازش کرد و پاسخ داد

 .مونم معلومه که می -
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هایش  داد. لرزش صدا به ل*ب شدت آزارش می لرزید و این نشان بغضی بزرگ درون گلویش بود که به صدایش می

 .زش به اوج رسیداش، این لر سرایت کرد و با سرازیر شدن مرواریدهای زیبا به روی گونه

 !گفت کیان خیلی خطرناکه مردم و زنده شدم مهتاج! گفتم نکنه این کیان فرستاده دنبالت؟! آخه الهه می -

 .اش نشاندم ای به روی مقنعه سرش را در آ*غ*و*ش گرفتم و ب*وسه

 .نگران نباش عزیزم. من خوبِ خوبم -

 مطمئنی؟ -

 .مطمئن -

 .داش را باال کشی سرش را عقب و بینی

 کار نداری یعنی؟  دیگه با اون یارو -

 :به سرعت به یاد کیفم افتادم و بانگرانی پرسیدم

 کیفم کجاست سوده؟ -

 :صورتش را پاک کرد و پاسخ داد

 .نگران نباش. گذاشتمش پیش مامان -

 :نفسی از روی آسودگی کشیدم و زمزمه کردم

 .شه و کیان برای همیشه از زندگیم بیرون میرهمون تموم می دیگه تموم شد سوده. دو روز دیگه محرمیت -

 دوستش داشتی؟ -

اش را به چشمانم دوخت و  زده ای خوردم و در جا لرزیدم. چشمان نگران و غم اش، یکه با سوال غیرمنتظره

 :باناراحتی پرسید

 دل کندن برات سخت نیست؟ -

م را با زبان تر کردم و در حالی که به های ریخت و لرزشی عجیب تنم را فرا گرفت. ل*ب چیزی درون قلبم فرو
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 :گشتم پاسخ دادم ام در تمامی خاطراتم می دنبال احساسات واقعی

قدر باهم صادق نبودن که  دوست نداشتم و تنها دلیلم مامان بود؛ اما، احساساتم اون نمیگم که کیان رو  -

 .وقت در موردش فکر کنم هیچ

 شدی؟ یعنی همیشه دچار سردرگمی می -

رنگ بیمارستان پاک  ام را با آستین لباس آبی ی س*ی*نه گرفتم و عرق نشسته به روی گ*ردن و قفسه نفس

 .ی اتاق معطوف کردم کردم و چشمانم را به تک پنجره

گذاشت  داد و می هام اهمیت می کیان، اولین مردی بود که توی زندگیم داشتم. اولین مردی که به خواسته -

داشتن از دلم رخت بست و رفت. جاش نفرت اومد و  رفته این دوست ش داشتم؛ اما، رفتهبهش تکیه کنم. من، دوست

 .تر حس انزجار از انتخاب اشتباهم. ما، از دوتا دنیای متفاوت بودیم با دوتا اخالق متفاوت

 پس چرا زودتر اقدام نکردی؟ -

 :سمتش برگشتم و صادقانه پاسخ دادم آه کشیدم و به

 .دل رفتن نداشتم -

 .بروهایش به باال پریدند و چشمانش گرد شدا

 .تو، تو که گفتی دوسش نداشتی دیگه -

ام کشیدم و  ی س*ی*نه ام از حجم زیادی اکسیژن به سوزش افتاد. دستی به قفسه نفس گرفتم که س*ی*نه

م از این گفتم. تا هم خودم، هم احساسات خرحال باید واقعیت را می ام را مرتب کردم. به احساسات بهم ریخته

 .یافتیم سردرگمی و درماندگی رها می

 .اش شده بودم، سوده من... وابسته -

 :از تعجبش کم شد و من تمامی احساساتم را به زبانم منتقل کردم

گذار آشنا شده و اونم ما رو به مهمونی دعوت کرده. تولد کیان  بذار از اولش بگم. مامان گفت که با یه سرمایه -
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هایی که داشتم پا توی اون مهمونی لعنتی گذاشتم. از همون اول،  شه ساده و با همون لباسبود. من، عین همی

برخورد و اجتماعی. همه دوسش داشتن و مدام میون میزها در گردش بود.  پوش، خوش کیان برام جالب بود. شیک

 ...آمد به همراه پدرش پیش ما اومد وقتی که برای خوش

مان شبی که کیان کت اسپرت مشکی به تن کرده بود و تیشرت سفیدش با آن ذهنم کشیده شد به همان شب. ه

قیمتِ تلخ.  های مغرورانه و آن عطر گران حالت و قدم درخشید. موهای خوش های انگلیسی در تنش می نوشته

 .ها مرا سوزاند ی آن چشمان خوش رنگ و نگاه تیزش بیشتر از همه

 تونی ادامه بدی؟ یا حالت بد شده؟ می -

ای خوردم و به زمان حال برگشتم. هنوز هم از یادآوری آن شب، غمی عجیب قلبم را  با صدای نگران سوده، یکه

 :کرد. لبخند کمرنگی به روی صورت نشاندم و دستی به بازویش که درگیر مانتوی فرم بود، زدم و گفتم احاطه می

 !خوبم. نگران نباش -

 :و گرفته بود. آب دهانم را پایین فرستادم و ادامه دادم اش هنوز هم درهم سری تکان داد؛ اما چهره

اون شب منظورش رو نفهمیدم. مدتی گذشت تا این که مامان خبر خواستگاری « ها بانوی قصه»به من گفت  -

ها برام  پولی تموم میشه؛ اما من این کیان رو برام اورد. اصرار داشت که این ازدواج به نفعمه و دیگه سختی و بی

 ...نبود. درسته که از کیان خوشم اومده بود و مرد جذابی بود؛ اما، سودهمهم 

هایم به سراغم آمده بود، ادامه  کاری نگاه منتظرش را که دیدم، دستش را در دست گرفتم و با بغضی که از ندانم

 :دادم

های مختلف  نهمه با ز کردم. مطمئن بودم این مردی که اون شب این من عشقی رو نسبت بهش احساس نمی -

 .شد راحت و صمیمی بود، مرد رویاهام نمی

 پس چرا قبول کردی؟ -

 .هایش کشیده شد و باالخره بغض من هم به آرامی شکست با گریه گفت و نگاه من به خیسی گونه
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 .ای کرده بود که کلی ضرر به کارآگاه رسید و نزدیک بود طلبکارها مامان رو زندون بندازن مامان معامله -

 ای من! پس چرا ما خبر نداشتیم؟ اصال چرا به بابا نگفتی؟خد -

صدایی  ی بی هایم که از اشک شور شده بودند، جا خوش کرد. دستی به صورتم کشیدم و خنده تلخندی کنج ل*ب

 .کردم

چی میگی سوده؟ کدوم بابا؟ بابایی که حتی موقع نامزدیم پاش رو توی محضر نگذاشت و بیرون محضر،  -

 یت رو امضا کرد؟ی رضا برگه

ای که به زور و ضرب و التماس مامان، رضایت به ازدواج  سرش که پایین افتاد، به یاد خودم افتادم. همان لحظه

جور سرم پایین افتاد.  ی محرمیت کیان نشستم، مادر کیان از عمل بابا باخبر شد و من همین دادم و پای سفره

گرفت و حتی  رساندمش. اگر به کیان بود که همان روز عروسی میسال نامزدی  محرمیتی که با کلی دعوا به یک

 .محرمیت برایش مهم نبود؛ اما برای من مهم بود تا زمان بخرم

کرد کیان واقعا پسر خوبیه و من رو  مون اومد و مامان دوباره مخم رو کار گرفت. بیچاره فکر می کیان به کمک -

م باید یکی دوسالی نامزد باشیم. اونم با محرمیت. کلی مخالفت شد؛ اما خاطر مامان راضی شدم؛ اما گفت خواد. به می

 .باالخره کیان گفت که حرف، حرف منه

هایش را کنار  اش زدم که سر بلند کرد و چشمان خیسش را به صورتم دوخت. لبخندی زدم و اشک دستی به شانه

 :اش رفتم زدم و قربان صدقه

 .گریه نکن عزیزدلم -

 :و با بغضی بزرگ ناله کرد هایش لرزید ل*ب

 .کرد کرد. نباید تو رو فراموش می بخشم. اون، نباید تو رو ول می وقت بابا رو نمی هیچ -

 .آمد ها پنهانی به دیدنم می تر شد از محبت خواهری که سال لبخندم عمیق

 .دیگه گذشته! به گذشته فکر نکن -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
228 

 

می به حال خودش گذاشتمش و بعد از مکثی طوالنی هایش جاری شد. ک هایش بیشتر لرزیدند و سیل اشک ل*ب

ادامه دادم. به تعریف این داستان نیاز داشتم تا با خودم کنار بیایم و رو راست باشم. تا به خودم ثابت کنم احساس 

 .من به کیان عشق نبود؛ دوست داشتنی زوری و از روی وابستگی بود

کرد. تولد  پاش می ارش خوب بود و کیان برام خیلی بریز و بهچیز خوب بود. مامان ک محرم شدیم و نامزد. همه -

زد. با هم  هایی رو تجربه کنم که بعضی مواقع به ذهنم می گذاشت ممنوعه برد، می گرفت، مهمونی می می

 ...رفتیم و کشیدیم، پا*ر*تی می خوردیم، سیگار می م*ش*ر*وب می

 :دندان ساییدم و غریدم

 .رفتیم می توی ک*ثافت فرو  -

 !مهتاج -

ناباور بود و شوکه. درست همان حالی را داشت که الهه داشت. درست همان حالی را داشت که خودم بعد از 

راحتی  نداشتند و به  هایش نیازی به مجوز خروج قدر گرد شده بودند که دیگر اشک ها پیدا کردم. چشمانش آن مدت

 .افتادند به پایین می

زدم  وده. من از خودم فاصله گرفته بودم. من، سیگار رو دوست داشتم؛ اما ل*ب نمیها واقعیه س ی این آره. همه -

از سیگارکشیدن و « کشن تر سیگار می ها قشنگ زن»گفت  که کیان بهم پیشنهاد کرد. می تا این

بار این خبط رو انجام دادم و کیان دیگه ولم نکرد.  برد. من، فقط یک خوردن من ل*ذت می م*ش*ر*وب

دونستم نباید  وقت بیشتر از یک کام م*ش*ر*وب نخوردم؛ چون می جاش شروع شد. من، هیچ های نابه درخواست

خواست مقابلش بشینم و با  خواست که گیالسم رو تموم کنم، می مقابل کیان هوشیاریم رو از دست بدم. اون می

های اون  ی خواسته که برده خواست من یه لجن باشم. یک زن کثیف های سرخ سیگار بکشم، اون... اون می ل*ب

های دورهمی  باشه. نتونستم، نتونستم طاقت بیارم و سیگار رو کنار گذاشتم. از نیکوتین متنفر شدم. از مهمونی

ماه از مهتاج دور شده بودم و دوباره برگشتم به  کنار کشیدم و حتی اون مایع کثیف رو کنار گذاشتم. عرض سه
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 .برد ین مهتاج ل*ذت بیشتری میخودم. غافل از این که کیان با ا

سرعت برخاست و از درون یخچال اتاق، بطری آب معدنی برایم پیدا  ای از خشکی گلویم کردم که سوده به سرفه

 :کرد. تشکری کردم و مقداری آب خنک به وجود ملتهبم تزریق کردم. بطری را روی تخت رها کردم و ادامه دادم

گذاشتم باهام مثل قبال رفتار کنه، از جسارتم خوشش اومده  از این که نمیاومد،  هام خوشش می از بداخالقی -

بست و این من  بینی؟ اون همیشه جمع می می« نیافتنی های دست ام؛ زن های یاغی من عاشق زن»گفت  بود و می

 .ها بود، نه فقط من کرد. کیان به دنبال تموم زن رو خرد می

 برای همین بهم زدی؟ -

 :و پاسخ دادمقلبم تیر کشید 

کردم که  تونست من رو قانع کنه تا ولش کنم. هرچی خودم رو مجاب می بهش وابسته بودم و این دالیل نمی -

  که... فهمیدم، کسی که دستور مرگ مادرم رو داده... اون و اومد. تا این سراغم می رهاش کنم، بازم ترس از تنهایی به

 .پدرش بودن

 :تقریبا فریاد کشید

 ی؟چی میگ -

 :ام را بستم و زمزمه کردم نگاهم را پایین کشیدم و سرم را روی بالشت قرار دادم. چشمان خسته

 !گم. حقیقت حقیقت رو می -

 :هایش، تنها پاسخ دادم هایم قرار دادم و در مقابل تمام سوال ساعدم را به روی چشم

 .بعدا برات میگم -

 .به خوابی عمیق فرو رفتم رفته چشمانم گرم شد و و همین که سکوت کرد، رفته

*** 
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 :ی گوشی خیره شدم و متن رسیده را خواندم بار دیگر به صفحه

 «امیرپاشا»دیگه رو ببینیم. پایین منتظرتم.  باید هم -

ی خلوت  جا به کوچه ی اتاق قدم برداشتم. نگاهم را از همان سمت پنجره ی ل*بم را به دندان کشیدم و به گوشه

موقع دستانم، مرا  درست، مقابل در پیدا کردم. حال عجیبی به جانم افتاده بود و لرزش بی دوختم که ماشینش را

ی حر*یر را  دانستم که اتفاق خاصی قرار بود، رخ بدهد. نفس عمیقی کشیدم و پر*ده کرد. گویی می زده می شگفت

امی اهالی به خواب رفته بودند؛ دوختم. هنگام ظهر بود و تم  میان مشتم کشیدم و چشمانم را به باغ خلوت و آرام

ی  ای خوردم و در جا لرزیدم. پر*ده را رها کردم و به صفحه قرار. با لرزش گوشی درون دستم، یکه اال مهتاج بی

 . گوشی خیره شدم. همان شماره بود؛ امیرپاشا

 :با تردید پیامک را باز کردم و زیرلب نجوا کردم

 !دونم که بیداری. منتظرم نذار می -

ام، دستی میان موهای آزادم کشیدم. شالی به روی سرم انداختم و  قراری لعنتی چی کردم و کالفه از این بینو

سمت  ام فرو کردم و با همان لباس راحتی بیرون زدم. در اتاق را آرام بستم و به گوشی را درون جیب شلوار ورزشی

هایم سرعت بخشیدم و مسیرم را به  بیرون زدم. به قدم راهرو قدم برداشتم. کلیدم را از جاکلیدی برداشتم و از واحد

 .بیرون از خانه مشخص کردم

 !خواست مالقات کند. باید موضوع مهمی باشد باید موضوع مهمی باشد که این وقت ظهر می

داشتم و عجله داشتم که حتی از یاد بردم چگونه از آسانسور خارج شدم و باغ را ترک  قدر تندتند قدم برمی آن

ی آخر خودم را داخل کوچه یافتم و با دری بسته و ماشینی که مقابل خانه پارک شده بود.  دم. در لحظهکر

روز لعنتی به این مرد درخواست ازدواج دادم و در همان روز لعنتی  احساس عجیبی به این مالقات داشتم. من، یک

بودم و حاال مهتاجی بودم که تکلیفم مشخص  و احساساتم به کیان را برای سوده شرح داده  او مرا نجات داده بود
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بودنش، دیگر   ها و ع*و*ضی رحمی غیر از وابستگی نداشتم و با وجود تمام بی بود؛ من، احساسی به کیان به 

زار از مردی که خ*ون مادرم را ریخت و تنش را  زار هم بودم. بی گشتم که هیچ، از او به شدت بی سمتش باز نمی به

اش قرار داده، باز هم  ترسیدم برای انتقامی که در س*ی*نه ترسیدم؛ می . امروز از این مهتاج میمهمان آتش کشید

ترسیدم آتش خشمش کنترل نشدنی  از آن مرد کمک بخواهد و او را درگیر منجالبی که خوده او بود، وارد کند. می

باید بروم. این تقدیر من بود. اتفاقات  گفت که باشد و اطرافیانش را به خاکستر تبدیل کند؛ اما احساسی به من می

 .جدیدی در آینده منتظرم بود

زمان باد خنکی  ای به شیشه زدم که شیشه را پایین کشید و هم سمت ماشین برداشتم و تقه هایم را بااحتیاط به قدم

اش  جدی ی اش. نگاه از چهره به صورتم برخورد کرد. نگاهش به جلو بود و چشمانش در انحصار عینک آفتابی

سمتم  زمان شیشه باال رفت و صورت امیرپاشا به برداشتم و دستگیره را کشیدم. در کنارش جای گرفتم و هم

 :ای از موهای آزادم که بیرون ریخته بودند را پشت گوش فرستادم و سالم دادم چرخید. طره

 .سالم -

یم را احاطه کرد. سری تکان داد ها های روشنش نمایان شد که لبخندی کوچک ل*ب عینکش را برداشت و چشم

 :و زمزمه کرد

 .سالم -

 :تبلت روی پاهایش را باال آورد و بعد از واردکردن رمز، مقابلم گرفت که با گیجی تبلت را گرفتم و پرسیدم

 این چیه؟ -

 :ابرویی باال انداخت و زمخت پاسخ داد

 .گیم تبلت ما بهش می -

 .مچشمی چرخاندم و اخمی به روی صورت نشاند

 دونم چیه؛ اما برای چی به من دادی؟ می -
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 :ای به روی هم فشرد و زمزمه کرد چشمانش را برای لحظه

 پرسی!؟ چقدر سوال می -

تبلت را میان انگشتانم فشردم و همین که د*ه*ان باز کردم تا درشتی بارش کنم، چشم باز کرد و با سر به تبلت 

 :اشاره کرد و توضیح داد

 .کنی با دقت نگاهش کن و ببین مورد آشنایی رو پیدا نمی فیلم رو پلی کن. -

 :متعجب ابرویی باال انداختم و باگیجی تکرار کردم

 مورد آشنا؟ -

و بدون آن که منتظر پاسخی از سوی او باشم، نگاه متعجبم را راهی تبلت کردم و مثلث را ل*مس کردم. با دیدن 

تر شدم؛ اما با  ای که با خوشحالی در را باز کرد، متعجب ه شدم و الههخودم در کادر فیلم که به آرامی از ماشین پیاد

هدف و نامشخصی را در پیش گرفته بود، لرزی به تنم افتاد و هوشیار شدم.  ورود ماشین مشکی رنگی که مسیر بی

سمت خودش  ا بهام ر تر شد و امیرپاشا به بیرون پرید برای نجاتم؛ اما الهه زودتر اقدام کرد و شانه ماشین نزدیک

های مجاور در، چشمانم ریز شد و  کشید و هر دو به ضرب به دیوار برخورد کردیم. با برخورد سر و گر*دنم با سنگ

 .گر*دنم از یادآوری چند روز پیش د*ر*د گرفت. فیلم تمام شد و من به آرامی به سمتش برگشتم

 .خب؟ فیلم تصادفم بود -

 :تسری از تاسف تکان داد و با اخم گف

 !کنی اصال دقت نمی -

تبلت را از میان انگشتانم بیرون کشید و فیلم را دوباره پلی کرد. چند حرکت روی فیلم انجام داد و سپس 

 .مانیتورش را به سمتم برگرداند

 شناسی؟ این مرد رو می -

تاد و صدای تر کردم و با دیدن صورتش، لرز عجیبی به اندامم اف ی نمایش دقیق چشمان متعجبم را به صفحه
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هایم قرار دادم. خودش  ام را روی ران خراش مامان در سرم پیچید. چشمانم را دزدیدم و دستان مشت شده گوش

ی کیان  بود. همان کسی که به همراه دوستش، مامان را کتک زده بودند و بعد به آتش کشیدند. خودش بود؛ نوچه

داشتنم را نداشت؟ آن  فرستاد؟ مگر ادعای دوست ریخت و آدم می ع*و*ضی. حاال برای مرگ من برنامه می

 .گفتند ها چه راحت دروغ می داشتن یک شبه فروکش کرد و جایش را به نفرت داد؟ خدای من! انسان دوست

 شناسیش؟ می -

 :وار پاسخ دادم شدند را رها کردم و زمزمه رحمی فشرده می هایم با بی هایی که از شدت حرص میان دندان ل*ب

 .افراد کیانهیکی از  -

 ...یعنی -

 .روحش زدم میان کالمش پریدم و لبخندی تلخ، به صورت بی

 .خواست منو بکشه یعنی کیان، می -

سمت پنجره  تبلت را روی داشبورد رها کرد و ابرو در هم کشید. دستانش را به دور فرمان حلقه کرد و سرش را به

 :دادم ی تلخی ادامه برگرداند. نفس عمیقی کشیدم و با خنده

 مون کن آقای... راستی؟ فامیلیت چی بود؟ ل کشه تا به هدفش برسه. حال و از این کارش دست نمی -

 :سمتم سوق داد و باحالت جدی پاسخ داد چشمانش را به

 !کمتر مزه بریز -

سرعت رنگ باخت. از نوع برخوردش اخم به صورتم نشست و  اش، جا خوردم و لبخندم به از لحن و صورت عصبی

 .خلقم تنگ شد

کرد؟ مگر من ازش خواستم به دنبال فیلم بگردد و کارآگاه بازی در بیاورد که حاال باید  ادبانه رفتار می چرا با من بی

 کردم؟ اش را تحمل می بدخلقی

 :حضورم در آن موقعیت را دیگر جایز ندانستم و همین که دستم به سمت دستگیره رفت، با کالمش مانع شد
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 .یگفت درست می -

 :با همان دلخوری چرخیدم و پرسیدم

 چی رو؟ -

 :اش را ریز کرد و پاسخ داد نفس گرفت و چشمان کهربایی

 .کنه؛ اما... دلیلش احساسش به تو نیست این مرد تو رو ول نمی -

 :ابرویی باال انداختم و متعجب پرسیدم

 .انجام بدهخاطرش بخواد این کارا رو  پس چیه؟ من که مال و اموالی ندارم که به -

 مطمئنی؟ آتویی، مدرکی چیزی ازش نداری؟ -

 !نه بابا -

اش با صورتم کم شد، ناخواسته سر  قل افتاد و همین که فاصله سرش را جلو کشید که چیزی درون شکمم به قل

 .هایم د*اغ شدند به زیر انداختم و از احساس گرمای وجودش، گونه

 .طفا با پدرت در میون بذاراست مهتاج. ل  کاسه ای زیر نیم یه کاسه -

انگشتانم را به بازی گرفتم و همین که سوزش اشکی را درون چشمانم احساس کردم، سر بلند کردم تا مانع ریزش 

پناهی را بیشتر از هر  ی ناجی داشتم، د*ر*د بی ای که با مرد غریبه پناهم بشوم. در آن اندک فاصله های بی اشک

نام نیروی انتظامی کمتر از این مرد که هیچ، در حد صفر هم به فکر  گ بهزمانی احساس کردم. پدرم، سرهن

خواست که دردم را با او در میان بذارم. لبخندی  ی مقابلم از من می دخترش نبود و حاال این مرد خوش چهره

 .تر تر بود و شکننده ی ل*بم نشاندم که مطمئناً از گریه هم برایم آزاردهنده گوشه

 .هام ندارم مکت؛ اما من مدرکی برای اثبات حرفممنون بابت ک -

 .کنه تو دخترشی، حرفت رو باور می -

 .صدای ناگهانی به سراغم آمد که انتهایش شد بغضی بزرگ و آزاردهنده در میان صدای لرزانم ی بی خنده
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 ...ی نامدار دور بودی که انگاری زیادی از خانواده -

 .جا گیر کرده بود لعنتی را پایین بفرستم؛ اما همچنان همان آب دهانم را با فشار فرو دادم تا بغض

 .وقت پدر نداشتم دونی من هیچ که نمی -

ای تاریخی را به بار آوردند. همین که احساس  هایم زلزله احساس سوزش در چشمانم بیشتر شد و لرزش ل*ب

شود، قصد فرار را کردم؛ اما با قفل  کردم در کسری از زمان دیگر، غرورم مقابل این مرد برای بار دیگر خرد می

سمتش برگشتم. دستی به  ای خوردم و با صورتی که ناگهانی خیس شد، به شدن درها و صدای بلندش، یکه

هایم کشیدم و به حرکاتش خیره شدم. خودش را عقب کشید و استارت را فشرد و ماشین را روشن کرد. ترس  گونه

 .بیشتر شدهایم  عجیبی یه جانم افتاد و شدت اشک

 !کجا میری؟ در رو باز کن خواهشا -

اما او خود را به نشنیدن زد و ماشین را به حرکت در آورد که تنم به رعشه افتاد و از ترس، لکنت زبان به سراغم 

 :آمد

 ......مَن... باید دار!... مَ  تو رو خدا... نگه -

 :سمتم انداخت و میان کالمم پرید نگاهی عصبی به نیم

 .خوام بخورمت نمی نترس! -

ام برای کشیدن  سعی کردم اخم کنم تا پی به ترسم نبرد؛ اما صورت خیس، لرزش ب*دن و دستپاچگی

 .شد ی دست، مانع از هر تالشی می دستگیره

 !گفتم نترس -

ه که ترسیدم؛ اما از این مرد آشنای غریب شدم و نمی تا بهپحال آن همه درمانده نبودم. من روزها با کیان تنها می

 .ترسیدم حرف، خیلی می مرموز بود و کم

 !دار نگه -
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 :مشتم را روی دستگیره زدم و با درماندگی تمام داد زدم

 !ی رفیقتم توروخدا! من برادرزاده -

سرعت دستانم را روی داشبورد  سرعت پا روی ترمز گذاشت که تنم به جلو پرت شد. به ی گریانم، به با این جمله

 .برخورد سرم با شیشه شومقرار دادم تا مانع 

 در مورد من چه فکری کردی؟ -

 :خودم را جمع و جور کردم و بانهایت صداقت در چشمانش پاسخ دادم

 .شناسم نمی من تو رو  -

 .ابروهایش بیشتر در هم گره خوردند و فشار روی فک خوش تراشش بیشتر شد

 . شیم خب آشنا می -

 :بالجاجت و درماندگی نالیدم

 !. بذار برمخوام نمی -

نفس گرفت و چشمانش را به روی هم فشرد. تنم را عقب کشیدم و ک*م*رم را مماس با در قرار دادم. دستی به 

 .سرد و پوکرش فرو رفت سرعت در همان جلد خ*ون صورتش کشید و در کمال ناباوری به

 !شناسی پس چرا اون پیشنهاد رو دادی؟ تو که من رو نمی -

هایم کشیدم و باگیجی چشم ریز کردم. کدام پیشنهاد؟ مگر من پیشنهادی به این مرد  پشت دستم را روی گونه

داده بودم که... با یادآوری گند بزرگی که آن روز در ماشینش زده بودم، عرق شرم تیرک ک*م*رم را احاطه کرد و 

 .سرم به زیر افتاد

 سوال من جواب نداشت؟ نکنه منو به سخره گرفتی؟ -

 .د کردم و به سمتش خم شدمبه سرعت سر بلن

 .خواستم... من به خدا... من... من ترسیده بودم خورم که نمی نه. قسم می -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
237 

 

 ترسی؟ پس به خاطر ترست بود. االن نمی -

ام رها کرد و دست دیگرش را در  اش شرمم شد. دستش را روی صندلی و حالتی به خود گرفت که از جذابیت چهره

 .ه سمتم خم شدکنار پایش قرار داد و کمی ب

 گیری؟ هوم؟ پیشنهادت رو پس می -

داد. برقی که در چشمانش بود، مرا  همه مرا تحت فشار قرار می  خواست به چه برسد که این خدای من! می

ترساند؛ اما عطش ماندن در آن گرمای وجودش که ناگهانی به جانم نشست، مرا ترغیب  ترساند. خیلی هم می می

توانستم با چشمانش دعوا کنم که این  . خدای من! چه مرگم شده بود؟ ای کاش می ار بزنمکرد تا ترسم را کن می

 .بازی کثیف را تمام کنند

 :به هر جان کندنی که بود ل*ب باز کردم و پرسیدم

 خوای منو دست بندازی؟ پرسی؟ می چرا می -

 :باجدیت تمام پرسید

 چرا دست بندازم؟ -

 :پاسخ دادم اخمی به روی صورت نشاندم و وقیح

 .که یه دختر ازت خواستگاری کرده برای این -

 :در ادامه با حرص و غضب زمزمه کردم

 .اونم برای نجات جونش -

 سواالی من جواب نداشت؟ -

 :کالفه چشم گرداندم و بدون فکر پاسخ دادم

ز دست اون دیو آره سر تصمیم هستم. تو نشدی، یکی دیگه! یکی که مردونگی داشته باشه و بتونه من رو ا -
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 .کثیف نجات بده

توانستم انتظار داشته باشم،  ام انداخت و با زیباترین ولوم و لحنی که از یک مرد می نگاهی به سراسر صورت حرصی

 :مرا خطاب قرار داد

 .پس، با من ازدواج کن ماهِ نامدارها -

 چی؟ -

ای باورنکردنی در اعماق وجودم به پا  وله تقریبا داد زدم و از شدت بهت و تعجب حرفش، چشمانم گرد شدند و ول

ام آشنا. از  شرمانه ی خودم را تکرار کرد و مرا با پیشنهاد بی گفت؟ ازدواج؟ درخواست احمقانه شد. چه داشت می

 :سرعت نگاه دزدیدم و زمزمه کردم اش، آتشی درون به وجود آمد که به نگاه مستقیم و جدی

 .... نبایدخوام من بابت اون حرفم معذرت می -

 .ام من جدی -

 :باز هم نگاه مبهوتم شکارش کرد و نفسم برید. جان از بدنم رخت بست وقتی ادامه داد

 .ها فرار کن کنیم. پس یا با من ازدواج کن، یا تا آخر عمرت عین احمق اگه از ما بشی، امنیتت رو تضمین می -

 :تنها توانستم با لحنی تاکیدوار زمزمه کنم

 .ستممن احمق نی -

 .تونی نباشی. انتخاب با توئه می -

 :کالفه سری به طرفین تکان دادم و غریدم

 رسه؟ چی به تو می -

 .ابرویی باال انداخت و لبخندی ملیح به صورت نشاند که تعجب بیشتری را به حاالت صورتم افزود

 .نیمکنی تا دست کیان و باندش رو، رو کنیم و مدرک جمع ک در عوض، تو به من کمک می -

 :فریاد زدم
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  خوای به چه خوای؟ فکر کردی خیلی راحته؟ اصالً... اصالً تو مدرک می فهمی از من چی می گی؟ می چی می -

 کارت؟

 :سردی تمام شروع به حرف زدن کرد خود را عقب کشید و برخالف من، با خ*ون

 .سالمه. متاهلم و یه دختر دارم3۲امیرپاشا پورسلیم.  -

 :رفته شد و سطلی آب یخ به روی اندامم رها شد که لرزیدم و مبهوت پرسیدمهایم گ نفس از ریه

 متاهلی؟ -

 :دادن بودم، پاسخ داد توجه به حال من که در حال جان لبخندش کنار رفت و نفس گرفت و بی

 .بله -

داده  قدر؟ من... من چرا به یک مرد متاهل درخواست توانست کثیف باشد؟! چه قدر می خدای من! یک مرد چه

 ...بودم؟ چرا برای رهایی از کیان آن همه خریت به خرج دادم؟ چرا

 .با کالمی که زد، به خوبی به من فهماند که این مرد، در آن ظهر گرم، قصد نابودی مرا داشت

 .اما چندسال پیش، توی یک حادثه هر دو رو از دست دادم-

 .تکرد و صدایش قدرت سابق را نداش دیگر به صورتم نگاه نمی

صاحب یک مرکز پخش محصوالت دکوراسیون ساختمان هستم که خداروشکر درآمد خوبی دارم. خانوادم رو  -

شناسی و در مورد من هر چیزی که بخوای بدونی، فقط کافیه از خودم بپرسی؛ اما... دوست ندارم در مورد  می

ی نکن. دو، از دروغ متنفرم. سه، ام فضول گذشتم چیزی بگم. سه مورد برام خیلی مهمه. یک، هرگز توی گذشته

های ترکی نقش بازی  ام رو فریب بدم و عین فیلم تونم خونواده ازدواج برای من امر مقدسیه و سنت پیغمبر. نمی

چنان مثبت بود به یک زندگی همیشگی و جدی بهش فکر کنی؛ مگر  خوام اگر نظرت هم کنم؛ پس، من ازت می

 .این که باهم به تفاهم نرسیم

 :مت صورت یخ کرده و مبهوتم برگشت و در کمال ناباوری، مصرانه ادامه دادس به
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 .منتظر پاسخت هستم -

ی خلوت سراسر درخت خیره شد. دستی به صورتم کشیدم تا کمی از داغی  قفل مرکزی را زد و به مقابلش و کوچه

توانستم. امیرپاشا مردی  گاه نمی هیچ توانستم این ظهر را از یاد ببرم. هایم با سردی دستانم گرفته شود. نمی گونه

ای که در نظر گرفته بود، سه  متاهل بود که چندسال پیش همسر و فرزندش را از دست داده و حاال برای معامله

اش را  کرد و قصد فریب خانواده شرط گذاشته بود. شروطی آسان؛ اما ابدی. او، از من زنی همیشگی طلب می

دانستم دلیلش  شناختم. از عالیقش باخبر نبودم و حتی نمی دی که هیچ او را نمینداشت. ازدواجی واقعی با مر

 .برای نابودی کیان چه بود

 . شناسم من... من.... تو رو نمی -

 :گونه گفت در همان حالت، باصدایی آرام و نوازش

 .شیم هرحال، آشنا می تر بود. به شناختی؛ اما رهایی از نامزدت برات مهم قبال هم نمی -

 .نامزد سابقم -

 :ی چشم نگاهم کرد که ادامه دادم از گوشه

 .محرمیت ما تموم شده -

ام بلند شد. دستم را  نگاهش را دزدید و همین که ل*ب باز کردم تا دلیل این رفتارش را بپرسم، صدای گوشی

حه کشیدم که باعث درون جیبم فرو بردم و بدون آن که نگاهم را از صورت امیرپاشا بگیرم، انگشتم را روی صف

 .وصل شدن تماس و فعال شدن بلندگو شد

 !بینم که از مرگ قسر در رفتی می -

 !گوشی درون انگشتانم لرزید و نگاه متعجب من به صفحه کشیده شد. کیان! کیان پست فطرت

و تو رو  گیرم بار ترمز ماشین درست نبرید. مطمئن باش بار دیگه خودم، با دستام اون جون کثیفت رو می این -

 !خورم مهتاج نامدار کنم. قسم می هم کنار مادرت خاک می
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هایم را بازی گرفته  رحمانه پو*ست ل*ب هایم بی جای ترس و دلهره تمام وجودم را گرفته بود و دندان عصبانیت، به

ناجی بودند. تماس قطع شده را رها کردم و گوشی را باحرص تمام درون جیبم فرو بردم. بدون آن که به مرد 

 :ای بیش نبود، نگاه کنم، دستگیره را کشیدم و غریدم کنارم که از قضا غریبه

 .کنم باهات ازدواج می -

سرعت پیاده شدم و مسیر طی شده تا خانه را با سرعت دویدم و خودم را درون باغ را کردم. من، مهتاج بودم؛  و به

گناهم  گذاشتم کیان به هدفش برسد و خ*ون مادر بی یدختر تصمیمات ناگهانی و شاید ابلهانه و شاید جسورانه. نم

گرفتم. باید، باید، باید! حاال به هر طریقی که شده بود. ازدواجی  پایمال شود. من باید انتقام خ*ون مادرم را می

شناختم؛ مردی که  ماه نمی ساختگی یا واقعی با مردی که هدفی مشابه با من داشت. مردی که او را بیشتر از یک

تر بود و  توانستم داشته باشم؛ مردی که شاید برای من از کیان هم خطرناک گاه تصور بودنش در کنارم را نمی چهی

دادند. شاید عجییب بود؛  ی هیچ فکری را یه من نمی من برایم هیچ اهمیتی نداشت. مادرم، حیثیت و غرورم اجازه

ماندم تا مردی همانند  ما من، به پای این حماقت میساله عجیب و احمقانه بود؛ ا62شاید این تصمیم برای دختری 

کیان را با خود به اعماق چاه بکشم و با دستان خودم، خ*ون پاک مادرم را از پیراهنش پاک کنم. من، این حماقت 

هایم باشد و یا حتی  دادم. حتی اگر به قیمت از دست دادن رویا را تا پای نابودی مردی به نام کیان ادامه می

 .ی شیرین دخترانهروزها

*** 

 

 

 .رفت خجالتم حدی داره واال! از چنین زنی، همچین دختری هم انتظار می -

هایم را م*حکم به روی هم فشردم تا مبادا این زن بددهن را به دشنام ببندم. قاشقم را  دندان ساییدم و ل*ب

 :گفتم طلب ها گرداندم و خیره به بشقابم با لحنی مالیم و صلح باحرص میان برنج
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 بندین؟ شه بگید من چه کار اشتباهی کردم که مدام فحش به نافم می می -

حرکت  و قاشق را باحرص درون دهانم جای دادم و برنج را خالی خالی جویدم. صدای سارا، لقمه را در دهانم بی

 :گذاشت و چشمانم را متعجب و گرد کرد

 !ن و شماکرد. نه م بزرگ، مهتاج داشت با پدرش صحبت می خانم -

خانم گرفت و همین که  چشمانم قدرشناسانه صورت زیبایش را رصد کردند که نگاهش را از صورت برزخی خان

هیچ حرف و حرکتی، نگاه دزدید و با غذایش مشغول شد. لقمه را پایین  چشم در چشم شدیم، لبخندی زدم که بی

م که دیگر از استرس اولیه خبری نبود. بابا، فرستادم و ک*م*ر راست کردم. گویی از دفاع سارا، شیر شده بود

 :ی مصلحتی کرد و پرسید سرفه

 شناسی؟ مگه امیرپاشا رو می -

 :خانم پوزخندی زد و باعصبانیت غرید خان

 .خواد زنش بشه کنه که می چه خوش خیالی تو پسر! دخترت باهاش خلوت می -

ای خوردیم. بابا ابرو در هم کشید و  و یکه ی همه حبس شد مشت بابا که روی میز نشست، نفس درون س*ی*نه

 :هایش به روی هم، سعی در کنترلش داشت غرید باصدایی که با چفت کردن دندان

 !من و دخترم دخالت نکن  بس کن مامان! لطفا توی صحبت -

 :ای کرد و غرید خانم دندان قروچه گرفت. خان ای برپا شد که از حمایت پدر نشات می وله اعماق دلم ول

 .ماشاهلل به غیرتت پسر! ماشاهلل -

ی همه، تعجبم را  سرعت از روی صندلی برخاست و باعصبانیت میز شام را ترک کرد. صدای نفس رها شده و به

قدر عصبی و درهم کرده بود؟ عمو اردالن که  خانم آن همه سنگین بود که همه را آن بیشتر کرد. یعنی حضور خان

بارید، دستی به صورتش کشید و مرا خطاب  بود و خستگی از صورت جذابش میتازه از عملیاتی سخت برگشته 

 :قرار داد



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
243 

 

 !عموجان -

 .اش کردم های روی شانه زیر شدم و نگاهم را میخ درجه از چشمانش رو گرفتم و باخجالت و شرم سربه

 جانم؟ -

 ...دونی که امیرپاشا ازدواج کرده و شما، می -

 :ر چشمانش خیره شدممیان کالمش پریدم و به سختی د

سالمه عمو و دیگه 62چی رو به من گفته. منم قبال نامزد داشتم و اون باهاش مشکلی نداره. من،  پاشا همه -

 .ی تلخ گذشته رو تکرار کنم دختر خامی نیستم که بخوام تجربه

 :ی ل*بم را گزیدم و صادقانه زمزمه کردم گوشه

 .کنه و کمکم میذاره  کنارش آرامش دارم. بهم احترام می -

 .ی خوبی با هم ندارن؛ پس ممکنه خاله هم با این وصلت مخالف باشه دونی که خاله و مامان ر*اب*طه می -

 .آمد را به او می گفتم کردم و هرچه برزبانم می از همان روز اول، با این مرد احساس راحتی می

 .های قدیمی نداریم تا آدم بالغیم و ربطی به کینهمگه خاله و مادربزرگ قراره با هم ازدواج کنن؟ من و پاشا دو -

بودن به  لبخندی به صورتم زد و دستانش را روی میز، در هم قالب کرد. خوف عجیبی به جانم افتاد. احساس متهم

نیروهای ویژه مقابلم نشسته و دستانش را در هم قالب کرده بود. چشمانش تیز بود و  سراغم آمد وقتی سرهنگ 

را دزدیدم و به صدای محکمش باز هم مرا  ر مقابل او و بابا دستم رو شود، برای همین بار دیگر نگاهم ترسیدم د می

 :خطاب قرار داد

 .کرد  شه ازدواج و جدل هم نمی حرفت کامال درسته؛ اما خب، قبول کن با جنگ  -

 :رفته پرسیدم نفس گرفتم و باصدایی تحلیل

تر با این  نظرم منطقی دیدم و به  های قدیمی بسوزیم؟ من، خاله رو ینهچرا من و پاشا باید توی آتیش این ک -
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 اش نیستم؟ همه دشمنی داره. مگه من نوه بزرگ با من این دونم چرا خانوم  کنن؛ اما نمی موضوع برخورد می

 :عمو مهربان مرا مجبور به بلندکردن سر، کرد بار صدای زن این

اقاً مرد خیلی خوبی هم هست. دوست عموتم هست و جدای از اون جوری نیست عزیزم. امیرپاشا اتف این -

همه از هم  دونیم چرا این ست که ما هم نمی خاطر خاله های مادربزرگت فقط به ی خوبی داره؛ اما این حرف خونواده

 .کینه به دل گرفتن

خوام یه  حاالم می مهربان جون! من بیست و شیش سال ایشون رو ندیدم و برای زندگیم خودم تصمیم گرفتم. -

که کمکم  بار خواستم با شما در میون بذارم. در عوض این تصمیم مهم برای زندگیم بگیرم؛ اما با این تفاوت که این

 .زنن کنن، به من تهمت می

 .خانم بود جای خان های بی ناخودآگاه بغضی به گلویم چنگ انداخت که تنها دلیلش، قضاوت

وقت  وقتم پا توی خلوتش نذاشتم. مادرم هیچ جا پاشا رو دیدم. هیچ و من اون ی خاله من و عمو رفتیم خونه -

زنن؟ چطور اسم حاجیه  شه! ایشون عادت دارن پشت مرده این همه حرف می ناپاکی نکرد که مدام بهش توهین می

 کشن؟ رو یدک می

ی نامدارها. سوده که در  ا، عمه، و همهشان انداختم. عمو، زن عمو، اهور آب دهانم را فرو دادم و نگاهی کوتاه به تمام

 :کنارم نشسته بود، دستی که روی میز بود را به گرمی فشرد و زمزمه کرد

 .شه آبجی درست می -

 .به صورت نگرانش لبخند زدم و سری تکان دادم

 :بابا صدایم زد

 مهتاج؟ -

 .لبخندی از هم باز شدندهایش به  پاسخش را دادم، دیدم که چشمانش درخشیدند و ل*ب« جانم»وقتی با 

 مطمئنی که دوسش داری؟ -
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زبان آوردم که  سرعت سر به زیر انداختم و دروغی به هایم به سوزش افتادند. به عرق شرم کمرم را احاطه کرد و گونه

 :با آن خیلی چیزها تغییر کرد

 .بله -

 .تونه زنگ بزنن برای خواستگاری وقت بگیرن بهش بگو می -

 :ی کالمش، پژمرد و از بین رفت هایم آمد، با ادامه وی ل*بلبخند عمیقی که ر

 .اما جواب رو من میدم نه تو! اون هم بعد از مراسم -

 :به آرامی از پشت میز برخاست و نگاه حیران من به موازات قامتش کشیده شد. سری برای همه تکان داد و گفت

 .نوش جان -

یکی از پشت میز برخاستند و به بابا  خانوم پیوست. همه یکی نسمت مبلمان انتهای پذیرایی رفت و به خا و به

رحمانه جویدم.  هایم را بی هایم را به دندان کشیدم و پو*ست ل*ب ای ل*ب پیوستند. با حرص و عصبانیتی لحظه

چنان روی صندلی چسبیده بودم  کردن میز به سارا و دخترها کمک کردند و من هم زن عمو مهربان و عمه در جمع

گرفتم و  دار بود! من، دختر بیست و شش ساله برای ازدواجم باید از همه اجازه می خوردم. واقعا خنده حرص میو 

 .کرد اش، را عصبی می شدت به مهتاجی که این همه سال خودش بود و خودش و تصمیمات تنها گرفته این، به

 خوری؟ ی چی رو می غصه -

ام زد و روی صندلی کنارم نشست  م. عمه، لبخندی به صورت گرفتهسرعت به سمت صدا برگشت ای خوردم و به یکه

ام این اجازه  های ذهنی و دستم را میان انگشتانش به اسارت برد. سعی کردم لبخندش را پاسخ بدهم؛ اما درگیری

اش را سراسر صورتم به گردش در آورد. با  را به صورتم نداد. با انگشت شصتش پشت دستم کشید و چشمان تیره

 .هایم به لبخندی از هم باز شدند ام را نوازش کرد که باآلخره ل*ب دست دیگرش گونه

 .حرفای مامان رو به دل نگیر دخترم. به این فکر کن که امیرپاشا واقعا مرد خوبیه -

 !عمه -
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 :سرش را کمی به روی شانه خم کرد و با محبت جواب داد

 جانِ عمه؟ -

 بده؟چرا خانم بزرگ این همه با خاله  -

 :ای باال انداخت و با صورتی متفکر پاسخ داد شانه

شون  کل میونه . یه دعوام چندسال پیش شد که دیگه به کرد واال از زمانی که یادمه مامانم به خاله حسادت می -

 .بهم ریخت

لبخندی هایی خندان به صورتم خیره شد.  هایم برداشت و با چشمانی براق و ل*ب انگشتان گرمش را از روی گونه

 :عمیقی روی صورت نشاندم و گفتم

 .شما خیلی خوبین -

 :ی ریز و جذابی سر داد و گفت خنده

 خوبی از خودته عزیزم. مهتاج؟ -

 جانم؟ -

رخش گرفتم  نگاهش را دزدید و نفس عمیقی کشید که دردی عجیب از آن به من هم سرایت کرد. نگاهم را از نیم

ز بحث پیش آمده روی مبلمان پذیرایی جای گرفته بودند و چای و به جمعیت مقابلم دوختم که فارغ ا

 .خوردند می

 امیرپاشا دوست داره؟ مطمئنی ازش؟ -

هایش لرزیدند و خیره در چشمانم نجوا  سمت عمه برگشتم. ل*ب چشم از صورت نگران بابا گرفتم و متعجب به

 :کرد

 .هاش خوب تا نکردترسم بشی عینهو مادرت. مادرتم عاشق بود؛ اما دنیا با می -

لرزیدند زمزمه  هایی که از بهت احساسات نهفته در صدایش، می مبهوت از غم صدایش، چشم گرد کردم و با ل*ب
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 :کردم

 شناختین؟ شما، مامان رو می -

 :تلخندی کرد و به آرامی پاسخ داد

کاریاش از من شروع  فیمدتی دوست بودیم. دوستای خوبی هم بودیم؛ اما همین که به داداش دل داد و مخ یه -

کرد. ای کاش خیلی چیزها رو به من  رنگ شد. ای کاش مهدخت چیزی رو ازم پنهون نمی چیز کم شد، همه

 .گفت تا نذارم این همه سال توی آتیش عشق داداشم بسوزه می

 دونست که بابا زن داره؟ خدای من! یعنی مامانم می -

سرعت جمع و دستانم را رها کرد. با لبخندی  د، دست و پایش را بهای خورد و گویا کالمی اشتباهی گفته باش یکه

 :که قشنگ مشخص بود از روی استرس بود، پاسخ داد

 .دونست من چهارتا داداش دارم نه بابا! مامانت چه می -

 :چشم گرد کردم و با تعجب پرسیدم

 .تا برادر داری عمه! خوبی؟ شما فقط سه -

 .ان دادای کرد و سری به طرفین تک خنده

ها تا اسم پسر میومد، همه سرخ و سفید  ای بابا! منم پاک عقل و هوشم رو از دست دادم. واال اون موقع -

 .انداخت شدن. مادرتم اصال به مرد جماعت رو نمی می

 .گفت بار بود که کسی از پاکی مادرم می لبخندی از کالمش صورتم را دربرگرفت. برای اولین

 زن داشت، مامان رو فریب داد؟ عاشقش بود؟چرا بابا با این که  -

تر به باال  هایش راحت اش کشید تا نفس روی س*ی*نه هایش خارج شد و دستی به آهی غلیظ از میان ل*ب

 .حرکت کنند

 .رسی کنی. زیاد دنبالش نگرد که به چیزای خوبی نمی تر از اون چیزیه که تو فکر می دونم. گذشته سخت نمی -
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 .جا شدم و بدنم را به سمتش سوق دادم و کمی به روی صندلی جابه ابرو در هم کشیدم

 دونین؟ شما چی از گذشته می -

 :ام زد و پاسخ داد دستی به شانه

کنم؛ اما از  چی رو برات تعریف می گذشته، گذشته و کاوش توی گذشته اصال خوب نیست. من، سر فرصت همه -

 ...من به تو نصیحت

 :و با اخم و جدیت گفت نفس گرفت و از جای برخاست

 .عاشقی به تو هم نمیاد. عینهو مادرت که پرپر شد -

سمت پذیرایی قدم تند کرد. بابا  کرد و به  ای درهم از کنارم گذشت و میز ناهارخوری را ترک آهی کشید و با چهره

شش فرو رفت. با دیدنش لبخندی زد و در کنارش جای باز کرد که عمه با مهربانی در کنارش نشست و در آغو

های عمه بیشتر درگیر شد و باعث سوزشی عجیب در سرم شد که با خستگی سر  ام، با حرف ذهن بهم ریخته

هایم فرستادم. به کجا رسیده بودم که باید زندگی اجباری  روی میز گذاشتم و نفرینی به جان عامل تمام بدبختی به

 .ور کنمام د کردم تا مردی مثل کیان را از زندگی را تحمل می

سرعت از روی صندلی  اش پی ببرم. به ای که طول کشید تا به صحت و درستی ، جمله«عاشقی به تو هم نمیاد»

ی سفیدرنگم رساندم. سرم  ی ساده نفره سمت اتاقم قدم تند کردم. در را بستم و خودم را به تخت یک برخاستم و به

ی باران نکردم؛ اما با صدایی  وقفه تاق و سوز ناشی از بارش بیی باز ا ای به پنجره را به گرمای بالشت سپردم و توجه

ام فشردم  سمت پاتختی دراز کردم. گوشی را میان پنجه ام بلند شد، کالفه چشم گشودم و دستم را به که از گوشی

 :کردن به صفحه، پاسخ دادم نشستم، بدون نگاه و حینی که روی تخت می

 بفرمایید؟ -

 عصبی هستی؟ همه سالم. همیشه این -

 :با شنیدن صدایش، ل*ب گزیدم و شرمسار زمزمه کردم
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 اوه. ببخشید. سالم پاشا. خوبی؟ -

 !پاشا؟ -

 !چنان متعجب زمزمه کرد که به شک افتادم، نکند اسمش چیز دیگری بود آن

 اوم، دوست نداری؟ -

 .جوری صدام نکرده بود نه. بحث این نیست؛ تا حاال کسی این -

 :مزه گفتم هایم شکوفه زد و با شیطنتی بی لبخندی کنج ل*ب

 .بهش عادت کن پس -

 به تو یا به اسمم؟ -

ام را به دیوار پشت سرم سپردم. نگاهی گذرا به اتاق ساده و خالی از تجمالتم انداختم و از کمد،  خندیدم و تکیه

 .ی حریر کردم ر پردهنظی ی گلیم گذشتم و در آخر چشمانم را معطوف ر*ق*ص بی آویز و فرشینه آینه، رخت

 :ی ل*بم را به بازی گرفتم و با صدایی که تحلیل رفته بود، صادقانه پاسخ دادم گوشه

 .باید به من عادت کنی آقای... پورسلیم؛ امیرپاشا پورسلیم -

 :داد می اش  طبعی زد؛ اما لحن جذابش نشان از شوخ ای در صدایش موج نمی هیچ خنده

 .کنم تمام تالشم رو می -

سمت پنجره قدم برداشتم. سرمای  های گرم و نرمم، به ندیدم و تنم را از تخت جدا کردم و بدون پوشیدن صندلخ

 .نظیر را از پاها به تمام تنم تزریق کرد کف اتاق، لذتی بی

 مگه من چمه؟ -

 !کنم زیادی شوتی حس می -

 .اش خودش را پنهان کرد ی آرام مردانه ای باورنکردنی تبدیل شد و در خنده ام به قهقهه خنده

 !خیلی لوسی پاشا -
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 خوره؟ درد زندگی می وقت یه مرد لوس به جدا؟ اون -

ی حریر رساندم و با رساندش  ی ل*بم را گزیدم و لبخندم را درسته بلعیدم. انگشتانم را به پرده طبق عادت گوشه

 :ه ایستادم و باجدیت پاسخ دادماش خاتمه دادم. مقابل پنجر اش، به ر*ق*ص رویایی دارنده ی نگه به گیره

 .نه؛ اما یه مرد قدرتمند و مردی که بشه بهش تکیه کرد، مرد زندگیه -

 تونم اون مرد باشم؟ من، می -

های عر*یان درختان  آمدند و شاخه رحمانه به روی شاخ و برگ درختان باغ فرود می اولین قطرات باران پاییزی بی

ی میان باران و زمین، تنها سرو بود که محکم ایستاده بود.  رحمانه پس جدال بی آوردند؛ اما در را به لرزه در می

چنان طرفداری نداشت. امیرپاشا همان سرو بود؛ همان سرویی  ثمر بودنش آن بودن و بی سرویی که به دلیل عادی

باشد. همین برای  توانست پنهان کند و محافظم هایش می که در مقابل بارانی چون کیان، مرا به زیر شاخ و برگ

 .اش نیافت کردن را نفهمید و مرد واقعی در زندگی گاه طعم تکیه من کافی بود؛ برای مهتاجی که هیچ

 .تونی می -

 :نفس عمیقی کشید و با لحنی جدی و کوبنده مرا خطاب قرار داد

ه چندسال پیش به ام ک رسه. من مردی شناسی مهتاج! کنار من خیلی به تو آسیب می اما، تو که من رو نمی -

 .شه داشت اش مُرد. از یک مُرده توقع زیادی نمی همراه زن و بچه

گفت؛  ام را به دیوار مجاور پنجره سپردم. درست می رحم ایستادم و تکیه پنجره را بستم و پشت به آن طبیعت بی

بینم؛ اما آن صدای کوفتی شناختم و امکان داشت در کنار او بیشتر از حضورم در کنارم کیان آسیب ب من او را نمی

توانست در عین  گفت که امیرپاشا می کرد. او می ی او را بیان می کشید، خالف گفته که در تمام وجودم فریاد می

شد و  رسید دردناک بود؛ اما به یقین درمانش خودش می دردبودن، درمان هم شود. شاید دردی که از او به تنم می

کشیدم. من، همسر امیرپاشا  راحتی از انتخابم دست می نتخاب کرده بودم و نباید بهکرد. من ا درد را قابل تحمل می

 .کشید شدم و به سبب خاندان بانفوذش، کیان هم از تصاحب من دست می پورسلیم می
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آوری اطالعات برای یک دوست؛ او گفته بود که دوستش  رساندم. کمک به جمع اش می چه بسا او را هم به خواسته

کرد که هیچی از  ها به دنبال افرادی همانند فرهمندها بوده. او با کمک من، دینی ادا می وذی است که سالفرد بانف

رفتیم. من  ماند، اگر طبق قرارمان پیش می دانستم که دیگر دینی به گردنم نمی دانستم؛ اما این را خوب می آن نمی

و پسری که برای سربلندی پدرش خطر را به جان کرد. این چنین مرد  شدم و او به پدرش خدمت می همسر او می

هایش اعتماد کنم. برای همین به سید  چنان احمق هم نبودم که به حرف خرید، برای من قابل ستایش بود. آن می

ای بسیار محترم و با نفوذ در  هایی که گفته بود و خانواده مصطفی سپردم تا در مورد پاشا تحقیق کند. همان

 .کردند ها حساب باز می داشت که حتی نظامیان هم به روی آن های دولتی دستگاه

 !مهتاج -

 .العاده بود اش کم کند و این برای من خارق توانست از زیبایی اسمم را دوست داشتم؛ هیچکس نمی

 بله؟ -

 .کنم که به قولم عمل کنم من، تالشم رو می -

 :نفس گرفتم و نجوا کردم

 .ن تالشت برای من خیلی باارزشهممنون که امید واهی نمیدی و ای -

 !ای کنم گرفته احساس می -

خانم بغضی سنگین به گلویم  های خان ی پاهایم خیره شدم. با یادآوری توهین زده آه کشیدم و به انگشتان الک

 .چنگ انداخت و راه نفسم را گرفت

 اتفاقی افتاده؟ موضوع خواستگاری به مشکل خورده؟ -

کنارش قرار دادم و سعی کردم لبخندی به روی صورت بنشانم. گویی که او از  انگشت شصتم را روی انگشت

بیند. بغضم را به همراه آب دهانم بلعیدم و سعی کردم برای  ها فاصله و از پشت آن گوشی کذایی مرا می فرسنگ

 .دیگر مقابل این مرد این همه شکننده نباشم باری
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 ...چیز خوبه؛ فقط همه -

 بابات؟ -

 .سختی فرو دادم ال انداختم و برای بار دیگر آب دهانم را بهابرویی با

 از کجا فهمیدی؟ -

سو توجهم را جلب کرد. گویی در حال لباس عوض کردن بود و یا چیز  خشی از آن  نفس گرفت و صدای خش

 .دیگری

 .من نامدارها رو از بَرم دخترجون -

 .دشوره و حتی عصبانیتم کاسته ش از لحن مطمئنش کمی از دل

 .کنه شدت مخالفت می خانوم به دونم که خان حتی می -

 :چشمانم گرد شد و لحنم متعجب

 .های نامدار میگن گفت این اسم رو فقط عروس خانوم؟ یادمه سوده می خان -

های این مرد را به چشم ندیده بودم و حتی  نشین و جذاب بود. خنده ای سر داد که برایم دل ی کوتاه و مردانه خنده

ام گذاشت. با یادآوری  انگیز بود. درست همانند اوایلی که کیان پا به زندگی دن از راه دور برایم بسیار هیجانشنی

های ذهنم محکوم  سرعت با تکان دادن سر، او را به دوردست تر شدم و به ی منفور کیان، بر تصمیم مصمم چهره

 .کردم

 . االیام روش بوده خان بوده، این لقب از قدیمدختر   گفت؛ چون خاله، علیسان گفته بود. یادمه می -

 .سمت پنجره چرخیدم ام را از دیوار گرفتم و دوباره به انگشتم را به حالت اول برگرداندم و تکیه

 .چی رو بسپر به من همه -

 .ترسم می -

 از چی؟ -
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 :تر ساختتر بود که صدایم را گرفته کرد و حرف زدن را برایم دشوار بار قوی ام این بغض کوفتی

ترسم. از  دونم چرا و برای چی، دوباره از مرگ می ترسیدم؛ اما، نمی از وقتی مامان مُرد، دیگه از مرگ نمی -

ترسم سوده رو نتونم دیگه ب*غ*ل کنم، نتونم از  ترسم. می که عین مامان غریبانه به آ*غ*و*ش مرگ برم می این

 ...مراهی کنم و حتیهاش ه سارا حاللیت بگیرم، نتونم الهه رو توی غصه

 .ی بغضم تالشی کرده باشم ام زدم تا راه برای فرورفتن چندباره مشت آرامی به روی س*ی*نه

 .ترسم دیگه نتونم بابا رو ب*غ*ل بگیرم حتی می -

 :دار گفت نفس عمیقی کشید و با ولومی نسبتا باال و لحنی حرص

هایی عین  مونیم تا لجن . من و تو پای تعهدمون میذارم کسی تو رو از آدمای مهم زندگیت دور کنه من نمی -

 .پدرش رو از روی زمین برداریم و نابود کنیم  کیان و

تاب، قطرات بارانی که رقصان به روی آب استخر باال و پایین  های چشمانم بی هایم لرزیدند و مردمک ل*ب

 .شان حرکت کردند شدند، به دنبال می

 .قدرام قوی نیستم من اون -

 . تونی کمک بزرگی باشی ا میام -

 برای کی؟ -

 .کنی دیگه؟ عین قول و قرارمون ات. کمک می برای من، مردم سرزمینم و خانواده -

هایم برای  کرد. تالش مان را روشن می درستی ماهیت ر*اب*طه کلماتی بودند که به« عین قول و قرارمون»

ها بود. نه  م از لرزش افتادند. کیان مستحق بدترینهای فروبردن بغض به نتیجه رسید و بغضم فرو رفت و ل*ب

 .کردم خاطر مادرم، تمام تالشم را می خاطر سرزمینم؛ بلکه به  به

 . دارم. برات یه سورپرایز دارم آره. پای حرفم هستم. روز خواستگاری، منم اولین قدم رو برمی -

 چه سورپرایزی؟ -
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 .شروعه ی خوبی برای شاید یه مدرک نباشه؛ اما نقطه -

 .منتظرم پس -

 . تونید برای خواستگاری هماهنگ کنین منم. راستی! بابا گفت می -

 :بار با همان لحن مختص به خودش گفت مکث کوتاهی کرد و این

 .خواست خودش زنگ بزنه سپرم. هرچند امشب دیگه طاقتش طاق شده بود و می به مامان می -

 :یاالت شوم و دردناکم، به شوخی گفتمای کردم و برای رهایافتن از فکر و خ خنده

 .از بس ذوق دارین همچین عروسی رو بیارین به خونه -

 بار؟ اش زیادی گ*از داره. حالت بد نشه یه نوشابه -

 .ی دیگری سر دادم خنده

 . نترس! عادت دارم -

 . معلومه -

 :زمزمه کردمزده به عقب برگشتم و خیره به در سفید رنگ  ای که به در خورد، شتاب با تقه

 . باید برم -

 .بینمت باشه. پس می -

 :باشیطنت پرسیدم

 کِی؟ -

 :سوی در آمد صدای علیسان از آن

 تونم بیام داخل؟ می -

 :ی ل*بم شکوفه زد. صدایم را کمی بلند کردم و مخاطب قرارش دادم لبخندی گوشه

 .بفرمایید -
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 :ی امیرپاشا باز شدن در مصادف شد با جمله

 .فرستم. خدافظ می فردا. آدرس -

دادن به حضور پاکش را ار دست دادم و  صدای بوق که در گوشم پیچید و با ورود علیسان به اتاق، فرصت فحش

سرعت گوشی را پایین آوردم. لبخند به ل*ب جلو آمد و در را پشت سرش بست. برای شام نبود و درگیر عملی  به

 .بارید اش می سخت بود و این سختی از صورت خسته

 :گوشی را روی تخت پرت کردم و با دست به تخت اشاره کردم

 .سالم. خسته نباشی. بفرمایید -

 :تعارفم را پاسخ داد و تنش را مهمان نرمی تشک کرد و بالبخندی عمیق گفت

 .زنده باشی. از بابات شنیدم -

 :دانستم؛ اما باگیجی ساختگی پرسیدم با این که خودم جوابش را می

 چی رو؟ -

 :ابرو آمد و باشیطنت زمزمه کرد چشم و

 .ی دل دادن رو قصه -

زیر انداختم.  وقت هنگام خواستگاری کیان به سراغم نیامده بود، سربه ی ل*بم را گزیدم و با شرمی که هیچ گوشه

 :دست گرفت و باخنده گفت حرکتم را به

 بیخیال! تو کجا و خجالت کجا؟ -

 :دایش زدمسرعت سر بلند کردم و با لحنی معترض ص به

 !عمو -

 :داد، پرسید ها را پشت کمرش قرار می خندید و در حالی که بالشت

 گم؟ خب مگه دروغ می -
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سمتم برگشت و ابرویی باال انداخت که چشمی در حدقه گرداندم و طلبکار مقابلش  ها کشید و به دستی به بالشت

 .نشستم

 من و دیو فرض کردی؟ -

لند شد. دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد و بعد از مکثی کوتاه ی جذابش باز هم ب از سوالم، خنده

 :باجدیت پرسید

 خوای باهاش ازدواج کنی؟ دونی؟ مطمئنی که می ی امیر چیزی می تو، در مورد گذشته -

تم که ام دوخ ی مشکی که در چشمانش دروغ نگفته باشم، نگاهم را به شومیز ساده ای باال انداختم و برای این شانه

 .ی سفیدم قرار گرفته بود هالل پایین لباس به زیبایی به روی شلوار راسته

دونستم رو از خودش شنیدم. مگه  پرسین؟ من هر چیزی که باید می تون می مگه این گذشته چی بوده که همه -

 پرسین؟ اش از من می کرده که سریع از گذشته خالف می

 :سرعت پاسخ داد به

 !معلومه که نه -

 :آلودش انداختم و گفتم ی چشمی نظری به صورت اخم گوشه از

اش برام مهم  دونم و خیلی چیزای دیگه. هیچ چیزی توی گذشته گی که می اش می اگه در مورد زن و بچه -

 .نیست

هایش از هم باز شد و دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد. باز هم نگاه دزدیدم و با  سرعت اخم به

 :ی شالم پرداختم. پوفی کشید و پرسید به بازی با ریشهانگشتانم 

 همه همو بشناسین؟ آخه شما کِی وقت کردین این -

و با اخمی کمرنگ به سمتش   سرعت حفظ ظاهر کردم حرکت ماند؛ اما به با سوالش، کمی جا خوردم و دستانم بی

 .چرخیدم
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 !نداره؟ عمو! یعنی تا حاال عاشق نشدی که بفهمی عشق به زمان نیاز -

جان به پایین افتادند. با دیدن  هایش گرفته شد و دستانش بی دانم کجای سوالم اشتباه بود که روح از چشم نمی

اش قرار دادم و با  سمتش خم شدم. دستم را روی شلوار لی های دردناکش، ل*ب گزیدم و به صورت گرفته و اخم

 :شرمندگی پرسیدم

 حرف بدی زدم؟ -

سمتم مایل شد  اش را گرفت و به اش شد. تکیه اش جذب س*ی*نه ی مشکی تیشرت سادهنفس عمیقی کشید که 

 .و دستش را روی دستم قرار داد

کنم؛ اما ممکنه خلق و خوی شما اصالً بهم نخوره و  زندگی شوخی نیست عموجون! من امیر رو تضمین می -

 .نباید به این زودی ازدواج کنید. اول باید هم رو بشناسید

های مرگ درست در کنار گوشم  کردیم؛ اما نفس نطقی بود. کامال غیرعقالنی بود اگر به سرعت ازدواج میحرفش م

 .زدم بود و من برای فرار از تقدیرم به هر ریسمانی چنگ می

وقتی امیر بهم گفت توی شوک بودم. اصال نفهمیدم چطوری خودم رو جمع و جور کردم تا عمل رو گند  -

 .نزنم

 :ی نبود که سر بلند کردم و پرسیدملحنش دیگر جد

 عمل خوب بود؟ -

 :چشمانش دوباره جان گرفتند و بالبخندی عمیق و رضایتمند پاسخ داد

 .چیز خوب پیش رفت خیلی خوب. خداروشکر همه -

 :دستی به پشت گ*ردنش کشید و گفت

 .باورت نمیشه چقدر استرس داشتم! این دختر بچه عجیب منو درگیر خودش کرده بود -

 دلیل بیماریش چی بود؟ -
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 :رفته پاسخ داد آهی کشید و نگاهش را به در دوخت و باصدایی تحلیل

داد برای همیشه قطع  ی سرطانی درست کنار نخاعش قرار گرفته بود؛ اگه یه شکاف اشتباهی رخ می یه توده -

 .شد نخاع می

 :ای کشیدم و زمزمه کردم هین ترسیده

 !پس خیلی ریسکش باال بود -

ی داغم قرار داد و با ابخند نجوا  ومی درون گلو گفت و بعد از مکثی طوالنی، دستش را باال آورد و به روی گونهه

 :کرد

 .مونی برای امیر تو، عین یه معجزه می -

ام خبر نداشت که من بالیی بیش نبودم که امیرپاشا متواضعانه این بال  ی پاشا بودم؟ عموی بیچاره من؟ من معجزه

 .ان خریدج را به

 .تونی امیر رو به زندگی برگردونی. اون مرد خوبیه مهتاج تو می -

لبخندی به روی صورتم نشست که از تعاریف همه از پاکی و قداست امیرپاشا بود. آغوشش را برایم باز کرد که با 

 .ی پهنش قرار دادم خنده خود را به گرمای تنش سپردم و سرم را روی شانه

 نی برات سخت نیست؟هشت سال اختالف س -

ی  سن عمو بود و چندسال دیگر چله تر باشد؛ اما از یاد برده بودم که او هم کردم امیرپاشا جوان هشت سال! فکر می

ها سن و سال برایم ارزشی نداشت. کیان ثابت کرد که سن به شعور و  ی این کرد؛ اما با همه اش را رد می اول زندگی

 .احساس ربطی ندارد

 .نه. نیست -

همین. کوتاه و مختصر. نفس عمیقی کشید و دستش را به روی سرم کشید و موهای بیرون ریخته از شالم را به 
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 .نظیرش سپرد های بی نوازش

*** 

رو رساندم. سرم را بلند کردم و تابلوی مقابلم را از نظر گذراندم. خودش  از تاکسی پیاده شدم و خودم را به پیاده

بلندم را که تنها برای این قرار از   های پاشنه الس. لبخندی به اسم جذابش زدم و کفشی گی بود؛ رستوران شکوفه

های زیبای مقابل رستوران قرار دادم. در چوبی را کنار کشیدم که صدای آویز  روی سنگ الهه قرض گرفته بودم، به

ای. سرم را پایین  های ریز شیشه ام را جلب کرد. آویزی مملو از پرهای صورتی رنگ و گل زیبایی از باالی سرم توجه

های چوبی  انداختم و برای ارزیابی موقعیتم، نگاهم را سراسر سالن گرداندم. سالنی با میزهای گرد سفید و صندلی

ی درختان پوشانده بود و سقفی از  رنگ که هر میز در اتاقکی زیبا قرار داشت که دو طرفش را گویی تنه

 .اختصاص داده بودند های نمایشی گیالس به خود شکوفه

 تون کنم؟ تونم کمک می -

سمت صدا برگشتم. مرد جوان  ها انداختم و به چشم از زیبایی سالن تاریک گرفتم و نگاهی گذرا به سقف و پارکت

های جذاب کارش، به من خیره شده. لبخندی به صورتش زدم و  یکی از دستانش را پشت کمر قرار داد و با لباس

 :دممحترمانه پاسخ دا

 .ممنون. میز رزرو داشتیم -

 :اش را از جیب شلوار جینش بیرون آورد و پرسید دفترچه

 نام؟ به -

 :سمت دیگری جلب کرد ی هردونفرمان را به صدای آشنایی، توجه

 .ایشون با من هستن -

ی  ساده کردم یک شلوار جین مشکی و پیراهن گاه فکر نمی هایم جمع شدند. هیچ ابروهایم باال پریدند و ل*ب

همه جذابیت ببخشد. صدای گارسون را نشنیدم و تنها توجهم به مردی جلب شد که مقابلم  سفید به یک مرد این
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ی  ایستاده و یکی از دستانش را در جیب تنگ شلوارش فرو برده بود و با لبخندی کوچک و بسیار ریز گوشه

 .شد تر می ل*بش نزدیک

 !دیر کردی -

قدم  ام کشیدم و یک های رژ زده مرد جذاب مقابلم دست برداشتم. زبانم را روی ل*ب ای خوردم و از آنالیز یکه

شد در وجودم ریشه کرده بود، پاسخ  طور مدتی می دانم چرا و چه مان را به هیچ رساندم و باشیطنتی که نمی فاصله

 :دادم

 .گذاشتم ام باید کمی وقت می برای مالقات با همسر آینده -

تر گشت. با دست به یکی از میزهای انتهای سالن  یت صورتم جلب شد و لبخندش پررنگتوجهش به آرایش ال

 :اشاره کرد و زمزمه کرد

 .ها رو بهونه کردی؟ بفرمایید ی این نکنه روم نظر داشتی و همه -

 :داشتم پرسیدم ای کردم و در حالی که پشت سرش قدم برمی خنده

کنم که مرد جذابی مثل تو پیشنهاد  رخ بکشی؟ من افتخارم می خوای تا آخر عمرمون این موضوع رو به می -

 .ازدواج دادم

 .ام را عقب کشید و چشمی در حدقه گرداند صندلی

 .همه پررو و خوش سرِز*ب*ون تشریف داری بانو دونستم این نمی -

یالس خیره شدم. های گ تشکری کردم و روی صندلی نشستم. باهیجانی وافر سرم را به طرفین گرداندم و به شکوفه

مقابلم جای گرفت که به صورتش چشم دوختم و دستانم را به زیر چانه زدم که اخمی ریز چاشنی صورت جذاب و 

 :اش کرد و پرسید مردانه

 چیزی مصرف کردی احیانا؟ -

 .هایم را متواضعانه در نمایشش قرار دادم خندیدم و دندان
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 .کنمهای الهه رو خوب پاس  کنم درس دارم تالش می -

اش را به پشتی صندلی سپرد. منو را از روی  چشمی در حدقه گرداند و پای راستش را روی دیگری انداخت و تکیه

 :میز برداشت و حینی که در حال خواندن بود، گفت

 !محض رضای خدا خودت باش مهتاج -

ه برای رویایی با مرد سوار بر زده ک ها خودم بودم. دختر پر شور و هیجان خودم بودم. به خداوندی خدا بعد از سال

بسترش. دختری که  اتاقش و هم شد و نه تنها هم گاهش می کرد. مردی که تکیه شماری می سفید، لحظه  اسب

اش را برای کیان سرکوب کرده بود تا مبادا از او سوءاستفاده شود؛ اما از زمانی که مرد مقابلش  های زنانه ها نیاز سال

کردنش به فلک کشید. هر زمان  نظیر مالقات کرد، هرچه رشته بود، پنبه شد و نیاز نوازش را در آن ظهر گرم و بی

کردم که  ها تصور می کردم، پوستم را میان آن دیدم و یا پروفایل تلگرامش را چک می که انگشتان این مرد را می

ی این که او مردی صوری بود و از ها در میان دستان مردی واقعی به آرامش رسیده بودند؛ اما با یادآور بعد از سال

روز باشد  افتاد تمام هیجانم خوابید و به یاد آوردم که این مرد، شاید مرد چند شبانه ها اتفاق می سر اجبار این، بودن

 .شدم و من باز هم زندگی بدون یک مرد واقعی را متحمل می

اشم، با هیجانی که دیگر خوابیده بود، مشغول زیر که منتظر تعارفش ب انگشتانم را از زیر چانه آزاد کردم و بدون آن

ی زعفرانی که اول لیست بود را انتخاب کردم و منو را بستم. انگشتم را به روی  و رو کردن منو شدم. همان کوبیده

 :های مشکی رنگم بود. گفتم کشیدم و نگاهم به دنبال ناخن اسم رستوران 

 خورم. دوغ ترش دارن؟ من زعفرونی می -

ام را  اهم را به آرامی بلند کردم که ناگهان موجودی پلید درون شکمم چنگ انداخت و باز هم احساسات زنانهو نگ

اش کج تکیه زده و استایل قبل را حفظ کرده بود، با چشمان نیمه  روی صندلی به بازی گرفت. همان طوری که به

ی ل*بم را  خواند. گوشه کرد و می را از بر می خمارش به صورتم خیره شده بود و گویی با نگاه آتشینش تمام ذهنم

پاچه دستی به  ی چشمانش چین افتاد و ابروهایش کمی به هم نزدیک شدند. دست میان دندان کشیدم که گوشه
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 :شال مشکی رنگم کشیدم و پرسیدم

 چیزی شده؟ -

 :در کمال پررویی دستور داد

 .دیگه مشکی نپوش -

هایم سوق دادم. مانتوی مشکی که با  سمت لباس ال انداختم و نگاهم را بهمتعجب و با چشمانی گرد، ابرویی با

ی مشکی و  درخشید، شلوار راسته اش می های درشت طالیی های طالیی زینت بخشیده شده بود و دکمه دوخت

 .کفش مشکی طالیی. من عاشق این رنگ و تیپ بودم

 .نداختمای باال ا صورت حفظ ظاهر کردم و شانه سر بلند کردم و به

 .من دوسش دارم -

 .من ندارم -

، با حرفی که زد، نفس کشیدن از یادم رفت و قلبم از حرکت ایستاد. با خودش چه فکری کرده بود  برای چند ثانیه

روی صورت نشاندم و  خواست به پوشش من هم ایراد بگیرد و امر و نهی کند؟ اخم بزرگی به که از همین اآلن می

 .م کردمتنم را به روی میز خ

 انگاری یادت رفته ما فیلمی و الکی، قراره زن و شوهر بشیم؟ -

منو را روی میز انداخت و کف دستش را با ضرب محکمی به رویش قرار داد که در جا پریدم و دستم را روی قلبم 

 :گذاشتم. با صورت خونسردش سر تا پایم را از نظر گذراند و محکم و جدی گفت

تونم به مادرم بگم که  یادت رفته خانوم نامدار! اگه هنوزم به این موضوع پایبندی، من می چی رو انگاری تو همه -

 .اون خواستگاری صوری رو لغو کنه

داد و من متنفر بودم از غرور درون صدا و نگاهش. انگشتانم را با حرص مشت و تمام  صدایش بوی تهدید می

هایم را به سختی کنترل  روی هم فشردم و ل*ب کردم. دندان بهام خالی  های بیچاره عصبانیتم را به جان استخوان
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ی او مجبور به تحمل دستان  ام را به گند بکشم و به جای انگشتان کشیده جا آینده کردم تا مبادا با حرفی نابه

 .روی صورتم بشوم کثیف کیان به

 خوش اومدین. چی میل داشتین؟ -

گارسون را با هم به دیار باقی بفرستم. توجهی به صدای امیرپاشا نکردم چشم بستم و رو گرفتم تا مبادا امیرپاشا و 

سرعت  هایی نسبتاً عمیق از بینی خودم را سرگرم کردم. گارسون سفارشات را گرفت و میز را به و با کشیدن نفس

 .ترک کرد

ای بود تا پیروی از  فهمیدم. از کجا معلوم که دین پدرش بهانه را حاال می« کرباس بودند  مردها سر و ته یک»

راحتی  امیالش را از طریق شرع دنبال نکند و بعد از مدتی که از وجودم خسته شد، مرا به راحتی رها کند؟ چرا به

ام را  اش بود که بی هیچ تعهدی قبولش کردم و آینده به این مرد اطمینان کردم؟ چه در چشمان لعنتی

 کردم؟ راستی تقدیمش می راستی

 .کنی ی فکر میدونم به چ می -

های  اش کشید و نگاه مرا به مابین دکمه سمتش چرخیدم که دستی به یقه قلبم هُری فرو ریخت و باتعجب به

 .پیراهنش کشاند که باز آن شیطان لعنتی چنگی به شکمم وارد کرد

 .کنم و میرم کنم و همین که به نیازهام رسیدم، ول می به این که تو رو برای یه مدت عقد می -

های لباس به صورتش تغییر جهت دادند. از  سرعت از دکمه سرعت درون گلویم پرید و چشمانم به ب دهانم بهآ

لیوان آبی که روی میز بود، مقداری نوشیدم و دستپاچه دستی به صورتم کشیدم و همین که ل*ب باز کردم تا 

 .دروغ بگویم، اخمی به روی صورت نشاند و به روی میز خم شد

تونستم هزارتا دختر بیچاره رو  جان! چرا بیام عقدت کنم؟ در صورتی که بعد از مرگ همسرمم می آخه احمق -

همه حیوونم که  کنی من این ی مجردیم بیارم و با یه عقد موقت از زندگیم بندازمشون بیرون؟ تو فکر می به خونه

 تنها فکرم به نیازهام باشه؟
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جیب شیرین بودند، شرم تمام وجودم را در برگرفت و مجبور به زیر هایی که ع کردنش و آن اخم پرده صحبت از بی

 .انداختن سرم شدم

 ...من... باید به من حق بدی که -

 ...دم؛ اما می -

 :نفس گرفت و دستور داد

 !سرت رو بلند کن -

 :اش را به زبان آورد ی جمله سر بلند کردم که خیره در چشمانم ادامه

ر موردم همچین فکری میشه. اگه گفتم زندگی الکی و فیلمی نداریم، برای این شم: وقتی د شدت عصبی می به -

شون رو ندارم. من قسم خوردم کمکت  بار کمر پدر و مادرم رو شکستم و دیگه توان شکستن دوباره بود که من یک

 .کنم؛ اما فقط ازت یه چیزی خواستم کنم و می

ای مربعی شکل شده بود. برگه را باز کرد و  بیرون آورد که تکه ای از جیب شلوارش ی کالمی را نداد و برگه اجازه

 .مقابلم قرار داد

 .برای همین این قرارداد رو تنظیم کردم. شاید بخوایی امضاش کنیم و خیالت راحت بشه -

 .بدون تعارف و باکنجکاوی برگه را جلو کشیدم و مشغول خواندن متنش شدم

ی  توانست برای یک خواسته داد. چطور می ود که در ذهنم جوالن میخدای من! این مرد، همان مرد واقعی ب

 .کوچکش از من این تضمین را بدهد؟ حق طالقی که توافقی بود و امتیازهایی باورنکردنی

اگر من یا تو، به هردلیلی به غیر از طالق توافقی، تصمیم به جدایی بگیریم، طبق این نوشته که قانونی هم  -

 .ل تهیه شده، تمامی اموال طرف مقابل به اون طرف اهدا میشههست و توسط یک وکی

نشده   بینی ای از این مرد پیش ام برای لحظه برگه را رها کردم و مقداری دیگر از آب نوشیدم تا ذهن د*اغ کرده

 .فاصله بگیرد
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 .دوتا خونه، یه ماشین و مرکز پخش دارم. مقداری هم سهام و ارز -

شد. یقیناً کسی برای  داد و بیچاره می اش را از دست می ناجوانمردی کردن، تمامی داراییو این یعنی امیرپاشا با 

 .کرد اش را نیست و نابود نمی رسیدن به هوی و هوسش، تمام دارایی

 :روی میز در هم قفل کردم و بابدجنسی تمام گفتم انگشتانم را به

 .اما، من چیزی ندارم -

 :تلخندی زد و گفت

خوره، اضافه پولی هم که از فروش کارآگاه و خونه توی  که تعمیرگاه بیرون بیاد قیمت خوبی میماشین مادرت  -

 .کنه گذاری کردی، با سودی که ممکنه بهت برسه برای من کفایت می کنی سرمایه شرکتی که توش کار می

چندروز بود اتفاق افتاده بود و  گذاری هم خبر داشت که تنها دهانم باز ماند از تحقیقات کامل امیرپاشا. او از سرمایه

ی کمک به شرکت را داشت و جبران زیان آن دزد؛ اما با مخالفت شدید سروش و پیشنهاد سبحان برای  اوایل جنبه

کسی بود؟  دو. خدای من! این مرد چه چی تغییر کرد و تنها من باخبر بودم و آن دریافت سهم به ازای آن مبلغ، همه

 من پیدا شد؟  طور میان زندگی این مرد چه

 :چنان مبهوت به مرد مقابلم خیره شده بودم که نیشخندی زد و گفت گارسون مشغول چیدن میز شد و من هم

 .دور بزنی تونی  این رو یادت باشه که من رو نمی -

دم و با پوزخندی ها مانده و مبهوت به ما خیره شده بود. سر برگردان نگاهم به گارسون افتاد که دستش روی لیوان

 :جانش غر زدم عصبی عقب کشیدم و به

 !همه شیاد باشی  شه این باورم نمی-

 .ابرو در هم کشید و چشم ریز کرد

 .مون زنی. تمام چیزی که داری، در مقابل زندگی شیاد؟ این یه تضمین هست که تو من رو دور نمی -

 :چشمی در حدقه گرداندم و با پررویی گفتم
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 !ازت خواستگاری کردم حاال خوبه من -

ها را  سمتش کشاند که مرد جوان بیچاره، دستپاچه دوغ هینی که گارسون کشید، نگاه متعجب هردونفرمان را به

دارش دور شد. با قرار گرفتن شی سردی میان انگشتانم، رو گرفتم و نگاه  سرعت با میز چرخ روی میز قرار داد و به

 .جای گرفت که انتهایش در دستان مرد مقابلم قرار داشتنویسی میان انگشتانم  دزدیدم. روان

 .امضاش کن -

اش اثر انگشت  نویس را با حرص کشیدم و امضایم را پای برگه نشاندم. طبق خواسته ای کشیدم و روان پوف کالفه

 .کردم. عمل من را تکرار کرد و برگه را درون جیبش قرار داد  هم زدم و دستم را با دستمال پاک

 .اش رو هم به من بده نسخهیه  -

 :سری تکان داد و گفت

 .برات میارم -

چیز را فراموش  سرعت همه با دست به میز اشاره کرد که با همان اخم به دیس خیره شدم و با دیدن محتوایش به

 .اش نبود کردم و همان مهتاج شکمویی شدم که هنگام غذا، قهر و عصبانیت حالی

 .رجونی اول رد شدی دخت از مرحله -

 :ای که در دهانم گذاشته بودم را به آرامی جویدم و با گیجی پرسیدم لقمه

 چی گفتی؟ -

 .دوغش را درون جام خالی کرد و با نگاه با نفوذش، تمام وجودم را یخ زد

 .این که در موردم از بقیه نپرسیدی و حتی اون قرارداد رو امضا کردی، نشون میده این یه قرارداد تمیزه -

 :ر هم کشیدم و با اخم پرسیدمابرو د

 مگه شک داشتی؟ -
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کرد،  اش را به صندلی سپرد و سرش را کمی عقب کشید و بالحنی متفاوت که ترس را مهمان وجودم می تکیه

 :گفت

 دونی؟ دونی. می دونی درسته؛ اما در مورد شغلم چیزی نمی هرچیزی در موردم می -

 مگه، مگه اون فروشگاه مال تو نیست؟ -

نامه و خب درآمدم خیلی بهتر از  ی برندهای به ت. شغل من در اصل فروش دکوراسیون داخلی و واردکنندههس -

 .ست اون مرکز خرید ساده

 :اش، تقریبا داد زدم جلو خم شدم و مبهوت از گفته به

 !به من دروغ گفتی؟ -

 :چشم چرخاند و دستمال را به روی پاهایش پهن کرد و گفت

 .چیز رو نگفتم خوب؟ من همهدروغ دختر   کدوم -

 .دیگه بدتر -

 !بابا ای -

بختانه کسی نبود.  زده نگاهی به ورودی اتاقک انداختم که خوش تُن صدایش که بلند شد، عقب کشیدم و خجالت

 :با سر به ظرفم اشاره کرد و گفت

 .ناهارت رو بخور، بعدش باهات کار دارم -

 :سرعت جبهه گرفتم به

 کار؟ چی -

کر شد و با چشمان ریزشده و دهانی که کمی باز بود و زبانی میان دندان، به من خیره شد. دیدنش در ناگهان پو

ی  هیچ حرف اضافه آن حالت و در آن شکل نشستن و برق چشمانش، ترس عجیبی را مهمان تنم کرد که بی

هایمان مشغول  به اجبار شکم زیر انداختم و قاشق و چنگال را میان انگشتانم گرفتم. هردو در سکوت و دیگری سربه
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روی هم کشیدم و بدون آن که از  های خیسم را به ام را که تمام کردم، ل*ب خوردن غذا شدیم. نو*شی*دنی

 .دستمال استفاده کنم، دست از خوردن کشیدم

 .ی من ریم خونه می -

 .صدایش پنهان شد های گردنم ایجاد شد که آخم در با بلند شدن ناگهانی گردنم، صدای بدی از استخوان

 .بریم -

کردن به صوت مبهوتم، حرکت کرد که  از جای برخاست و بعد از قرار دادن تعدادی اسکناس روی میز، بدون نگاه

 :جانش غر زدم دنبالش قدم برداشتم و به سرعت به به

 ری؟ من که موافقت نکردم. کجا می -

 :و گفتمدر را باز کرد و کنار کشید که با اخم، مقابلش ایستادم 

 .شه من از تصمیمم پشیمون بشم این کارهات باعث می -

 :ابرویی باال انداخت و خونسرد و بدون حالت پرسید

 کاری دختر کوچولو؟ چه -

دندان ساییدم از نسبتی که به ریشم بست و ل*ب باز کردم تا فحشی نثارش کنم که با قرار گرفتن عینک 

ای  د و آن لبخند کوچکش زبانم را به کام چسباند. انگشتش را به ترهاش به روی صورت، حرف در دهانم مان مشکی

 :ها را کنار زد و زمزمه کرد از موهایم رساند که بیرون از شال افتاده بودند و با وسواسی تمام آن

 !تو خیلی بد اخالقی دخترجون -

دن دومی نداشتند. سرش را جلو ی عینک خیره شدم و برای بار هزارم به یقین رسیدم که مردها در حرف ز در آینه

 :کشید و در زیر گوشم نجوا کرد

 .هی خاص که قلقش دست خودمه میرم برای این اخالق و من می -

که قصد بیرون آمدن از « هینی»سرعت به بیرون جهید و  ام گره کرده بود، با حرفش به نفسی که در س*ی*نه
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ی لعنتی، مدام در  ها، خفه کردم. آن جمله روی ل*ب به هایم هایم داشت را با قراردادن پشت انگشت میان ل*ب

داد که با عقب  هایش ادامه می ها و وسوسه زدن انداخت و موجود شیطان لعنتی هم به چنگ ذهنم پارازیت می

حالت نرمال برگشتند و قدرت تفکر به حالت اولیه.  کشیدنش و خروجش از رستوران، تمامی احساسات و افکارم به

ذست که مرا دست انداخت و به   ه معنی داشت؟ یعنی من را دست انداخته بود؟ خدای من! معلوماین حرفش چ

سمتش برگشتم که سوار ماشین  سرعت به هایم بیشتر درهم تنیده شدند و به خندید. اخم ام می ریش نداشته

نش شدم. ابرویی باال جدیدی شد و ماشین را روشن کرد. با تک بوقی که زد، باالجبار بیرون زدم و سوار ماشی

 :انداخت و همین که ماشین را به حرکت در آورد، گفتم

 .ماشین جدید مبارک -

دانستم و تنها  چیز از این مرد نمی باز ذهنم را دچار دوگانگی کرد. هیچ« ممنون»سری تکان داد و تنها با گفتن 

دستی خودم را در  واست ازدواج کردم و دستیبار کوتاه مالقاتش کرده بودم؛ اما در کمال ناباوری از او درخ چندین

دانستم اتفاقی در من رخ خواهد داد که بسیار  انداختم. از همان شبی که مرا تحت تاثیر قرار داد، می چاهش می

 .ناخوشایند خواهد بود

 .ی عقد رو به این زودی نده احتماالً بابات اجازه -

 :سمتم انداخت و پرسید گاهی بهن سمتش چرخیدم که نیم ای خوردم و سردرگم به یکه

 خوبی؟ -

 :دستی به صورتم کشیدم و تلخندی زدم و با لحنی کالفه پرسیدم

 طور به نظر میام؟ چه -

 .سرعت نگاه دزدیدم انگشت شصتش را به زیر ل*ب زیرینش کشید که به

 .بد -

یره ماشین قرار دادم و کف برای پاسخ صریحش چشمی در حدقه گرداندم و آرنجم را به روی برآمدگی پایین دستگ
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 :دستم را زیر چانه زدم. نفس گرفتم و صادقانه زمزمه کردم

 .کنیم کنم داریم کار اشتباهی می احساس بدی دارم. فکر می -

 :کردن را داد ی بیشتر صحبت سکوت کرد و به من اجازه

 ...یانده منم یکی هستم عین ک که با کارام بابا و بقیه رو فریب بدم، نشون می این -

 :روی هم فشردم و باحرص ادامه دادم چشمانم را به

ترسم با این کارم، هم تو رو و هم خودم  کنه. می کار می دونه داره چی ده و نمی یکی که داره همه رو فریب می -

 .رو توی دردسر بندازم

 :جان خودم نق زدم دستم را رها کردم و میان موهایم چنگ انداختم و به

 .شم خوام باهات ازدواج کنم. دارم دیوونه می شناسم و می رو نمیالمصب من تو  -

شدم و از  کردن به صورتش خودداری کردم. نباید جذبش می صدای نفس گرفتنش به گوشم رسید و باز هم از نگاه

 .کشیدم ام را به گند می روی ندانم کاری آینده

 .تونم خواستگاری رو عقب بندازم و تو بیشتر فکر کنی می -

 :کنان پرسیدم سمتش برگشتم و ناله االخره بهب

کنه و بعدش دیگه هرچی نقشه  مون شک می پس کیان چی؟ بابام چی؟ بابام مطمئناً به یهو عقب کشیدن -

 .کشیدم، نقشِ بر آب میشه

هایم را به داخل دهانم فرستادم و  سمت چپ هدایت کرد. ل*ب ی ب*غ*ل نگاهی انداخت و فرمان را به از آینه

 :دی بعد پرسیدمچن

 کار کنم؟ چی -

 :با انگشت اشاره به روی فرمان ضرب گرفت و پاسخ داد

کنی  تونی نامزدی رو برای همین بذاری. توی این مدت فکر می گفتم که بابات مطمئناً با عقد مخالفه. پس می -
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 .مسیر بشیم ذاری تا با هم هم ای رسیدی، با من در میون می و اگه به نتیجه

 خوای چکار کنی؟ ابم منفی بود چی؟ تو میاگه جو -

 :سمتم روانه کرد و بدون احساس پاسخ داد نگاهی به نیم

 .کنم ی دیگه برای رسیدن به هدفم پیدا می خب باشه. منم یه نقشه -

سردی و خیال راحت،  کرد. مطمئناً با این خ*ون ی اولش صحبت می شدن نقشه چقدر راحت از خ*را*ب

خواهد برسد. درست برعکس من که مدام درگیری ذهنی داشتم و فشار عصبی شدیدی  که میتوانست به هرچه  می

 .شدم را متحمل می

 :وار گفتم رو گرفتم و زمزمه

 .حالت خوش به -

 چرا؟ -

 .سردی و برای هر کاری چندین نقشه و پلن داری؛ اما من مدام با خودم درگیرم این همه خ*ون -

نی داری و برای همین زود پشیمون میشی. اگه پا توی یه مسیر گذاشتی، برای های ناگها تو عادت به تصمیم -

 .این که غرورت لطمه نبینه باید به خوبی تمومش کنی. نه این که میون راه سردرگم و پشیمون وایستی

 حتی اگه اون کار، اشتباه بود؟ -

تباهی هم گرفته باشم، اون رو تا آخر داشتن چیزی ندارم. برای همین اگه تصمیم اش من عادت به نصفه و نیمه -

 .ادامه میدم

 :هایم نشست و از زبانم در رفت ناخودآگاه لبخندی روی ل*ب

 !خ*را*ب چقدر کله -

زده ل*ب گزیدم و  های رنگی عینک به صورتم دوخت که خجالت ماشین را نگه داشت و نگاهش را از پشت شیشه

اش  تنه سمتش چرخیدم و متعجب به صورتش چشم دوختم که نیم سرعت به سمتم، به چشم گرداندم. با حرکتش به
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ام قرار داد. با پیچیدن بوی خوش عطرش به زیر  را جلوتر کشید و ساعد دست راستش را روی پشتی صندلی

هایش به  ام، ناخواسته در هوایش نفس عمیق کشیدم و چشمانم مخمور و تنم به گرما نشست. داغی نفس بینی

 :دایش به آرامی طنین انداختپشت گوشم نشست و ص

 خوای امتحان کنیم؟ ای هم بلدم. می های دیگه من کله خرابی -

سرم را «. محشر»نظیر بود و در یک کلمه  نظرم برای بار اول، بی گرفتگی را تجربه نکرده بودم و به حال برق تا به

و به روی کنسول رها کرد. سرش سمتش گرداندم که عینک مزاحم را کنار زد  کمی عقب کشیدم و چشمانم را به

 :را جلوتر کشید و در چشمانم خیره شد. در گلو پرسید

 هوم؟ -

ی راست مایل کردم  روی شانه هایم را جمع کردم. سرم را به ی ریزی از آن شیطنت نگاهش سر دادم و ل*ب خنده

 :و پرسیدم

 مثل چی؟ -

 :نیشخندی زد و پاسخ داد

 .کم کم باهاش آشنا میشی -

هایم کند، ترس عجیبی به جانم  که باز هم خنده را مهمان ل*ب اش، در عوض آن ه خاص و لحن آرامآن نگا

 .انداخت

 پشیمونی؟ -

 :های دو پهلوی امروزش شد. به اجبار ذهنم را خالی کردم و پرسیدم سوالش مانع پردازش حرف

 از چی؟ -

 از انتخاب من و تصمیمت؟ -

سرد و آرام ادامه  ام را به آرامی جلو کشید و با همان لحن بسیار خ*ون فتهانگشتانش را باال آورد و شال عقب ر
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 :داد

 از این که کیان رو زمین بزنیم و من و تو تقاص کارهاش رو پس بگیریم؟ -

دادن  این مرد خوب بلد بود با صدای معمولی آرام و متین و آن چشمان کهربایی مانندش، مرا ترغیب به ادامه

کنار زدن عقلم کند. خوب بلد بود افسار احساسات و عقلم را به دست بگیرد. چرا که با همان تصمیم ناگهانی و 

ورتر کرد و کلید منطق و عقلم را خاموش کرد. باز هم به  اش باز هم آتش خشم را در وجودم شعله های لعنتی جمله

 .آن تصمیم احمقانه پایبند شدم و دوگانگی از ذهنم بیرون رفت

 !هرگز -

 .ام شه. شایدم ترسیدی! از من یا کیان؟ ضمانت من اون قرارداده و خانواده جور که دیده نمی این اما -

 :ها در اطراف چرخاندم و داد زدم به سرعت مخالفت کردم و دستانم را همانند حالت پراندن پشه

فرستم. اون، اون،  ترسم. اون کیان ع*و*ضی رو هم خودم به درک می نه نه! معلومه که نه. من از کسی نمی -

 !اون قاتل مادرمه. قاتل

سراغم آمده بود  ی کیان به رحمانه زنان به مرد اخموی مقابلم خیره شدم و با بغضی که از یادآوری جنایت بی نفس

 :نالیدم

 .کشم هام رو با دستای خودم می من مسبب تموم بدبختی -

 :هندهی میان ابروهایش کور شد و لحنش کمی ناراحت و تسکین د گره

 .متأسفم -

 :ی نسبتاً محکمی به روی ران پایم زدم و در صورتش توپیدم دستانم را در دو طرفم مشت کردم و ضربه

 .کنه خوره. مرگ کیان و پدرشه که من رو آروم می تأسف به دردم نمی -

و سردرگم  شدن سرم به جلو، در میان آن همه احساس خشم و نفرت، مبهوت ماندم شدن صورتم و کشیده با قاب

شد  شان را می تپیدند و لرزش های گ*ردنش به وضوح می نگاهم را میان اجزای صورتش به گردش در آوردم. رگ
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 .ور شد چشمانش ریز شدند و حرصی عجیبی میان اجزای صورتش شعله .به زیبایی احساس کرد

خودم جلوی پات خورم  بینن. قسم می ها تقاص کاراشون رو می مطمئن باش یه روزی اون ع*و*ضی -

 .شون رو صادر کنی شون تا حکم مرگ بندازم

 :هایم لرزیدند از خشم این مرد و ناباور صدایش زدم ل*ب

 !پاشا -

هایم لوچ شدند و چشمانم از فشار  ام به گزگز افتادند و ل*ب های گونه فشار روی دستانش بیشتر شد که استخوان

 .به اشک نشستند

ی قبرستون و من و تو رو به عزا نشوند، با همین  درت رو فرستاد س*ی*نهی من و ما کسی که زن و بچه -

 .فرستم گیرم و به پیشواز مرگ می دستای خودم، می

اش به اوج رسید. کسی که  قطرات اشکی که بیرون آمدند، از اوج غم این مرد و خودم بود و از بهتی که با جمله

پدرش؟ این فرهمندها چه به روز ما آورده بودند؟ چرا این پدر و همسر و فرزند پاشا را کشته بود، کیان بود؟ یا 

گناه پاشا دیگر برای چی؟ اصال پاشا را چه  ی بی گذاشتند. خدای من! زن و بچه پسر یک روز خوش برای کسی نمی

 دو شده بود؟ ی قدرت آن ها؟ یعنی او هم همانند مادر من بازیچه به آن

 .هایم شدند و گرمای صورتم را دو چندان کردند کردن اشک پاک انگشتان شصتش دستمالی نرمینه برای

 .شو تا آرامش رو به زندگی دوتامون برگردونم  گریه نکن! نترس! نذار ضعیف بشی. با من یکی  -

ام پیروز شد و افسار زبان و منطقم را به  ای آرامش؛ اما دل لعنتی کرد برای جرعه عقلم مخالف بود و التماس می

 .دست گرفت

 کار باید بکنم؟ چی -

 :ی سه حرفی بود سوالی که پرسیدم و جوابی که تنها یک جمله
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 .بسپرش به من -

 .ام را باال کشیدم. بار دیگر دستمال نرمش را روی صورتم کشید و چشمانم را م*ست خواب کرد بینی

 .وقتش میگم باید چکار کنیم. فعالً به زمان نیاز دارم. حاال آروم باش به -

 تو چه ربطی به کیان داری؟ تو، -

ام را ل*مس کرد و ناخودآگاه گردنم سیخ شد  اش، بینی قدر پیش کشید که گرمای بینی نفس گرفت و سرش را آن

 .و سرم به باال و در جهت صورتش متمایل گشت

 .ی من قربانی اشتباه شد. اشتباه پدر کیان ی قدیمی. خانواده یه قصه -

زدن برای من  یط، واقعاً سخت بود. خیره در چشمان روشن مردی ماندن و حرفزدن در آن شرا سخت بود؛ حرف

خوردند برای هزاران سوال؛ اما به معنای واقعی الل شده بودم و زبانم در د*ه*ان  هایم تکان می تر بود. ل*ب سخت

کرد. با  تر می صممداد و من را به تصمیمم م طاقتش نشان از اوج خشم و انتقامش می های بی چرخید. نفس زدن نمی

شد.  جو، همراه خوبی می توانستم خودم را باال بکشم و به هدفم برسم. این مرد انتقام این خشم و انتقام، می

 !مطمئناً 

تر شد و  هایش که آرام تر شدند. نفس هایم به هم نزدیک تر آمدند، نفسم برید و پلک انگشتان شصتش که پایین

هایم را از حصار انگشتان حریصش  سرعت ل*ب مان را به یاد آورد و به جایگاهچشمانش رنگ طبیعی گرفتند، تازه 

شدت باال آمد و تنم به روی صندلی رها  در آورد و عقب کشید. همانند تیری که از کمان رها شده باشد، نفسم به

دستم را باال  ام را به جهت مخالف کشاندم. ام قرار دادم و صورت گر گرفته ی س*ی*نه شد. دستم را روی قفسه

آمد و  های عمیقش می ام را با آستینم گرفتم. هنوز هم صدای نفس هایم کشاندم و عرق پیشانی روی گونه آوردم و به

ور شده بود و قولی به من  ترساند. این مرد در خشم غوطه های انگشتانش، مرا می ترق و تروق صدا دادن استخوان

دروغی در کار نبوده و نیست. مادرم، همسر و فرزند پاشا منتظر انتقام ها،  داده بود که مطمئن بودم با آن چشم

ی احساسی و  ها سردرگم بودم. به جهنم که آینده شان بودند و من هنوز همانند احمق خ*ون به ناحق ریخته
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م که کردم. به جهن ها تحمل می ام در خطر بود. به جهنم که این مرد را باید بدون هیچ احساسی تا مدت عاشقانه

قرار بود یک همسر خوب و شاید فیلمی باشم. به جهنم که به همه دروغ گفتم و عذاب وجدان داشتم. تنها یک 

بعد فقط خ*ون مادرم مهم بود و این مرد که خشم و انتقامش از من بیشتر بود و یک نقطه قوت  چیز مهم بود. مِن

 !برای رسیدن من به هدفم. هدف از پا درآوردن فرهمندها

ام را به سرما نشاندم. از  هایم جای دادم و صورت د*اغ کرده ه را پایین دادم و هوای نسبتاً خنک را در ریهشیش

شد و روز دیگر به  هوای زمستان متنفر بودم؛ زیرا خصوصیاتی همانند خودم داشت. یک روز مهمان آفتاب می

م در حال جدال با خودم بودم؛ اما امروز نشست. همانند من که درگیری داشتم و مدا های طبیعی می سردی یخچال

 .گر های زنده شدم. روزهایی که هوای آرام بهار را داشت و باران من باید همانند آخرین روزهای اسفند، آرام می

 :زدن شدم و زبان در د*ه*ان چرخاندم باآلخره بعد از هزاران خوددرگیری، راضی به حرف

 چه طوری مردن؟ -

 :ی خشمش را نداشتم. صدای گرفته و محکمش در گوشم پیچید وبارهجأات برگشتن و دیدن د

 .مونه دونم چی شده و این یک راز می کنن یک تصادف بود؛ اما تنها منم که می همه فکر می -

 :به آرامی به سمتش برگشتم و نجواگونه پرسیدم

 منم نباید بدونم؟ -

 :گرفت، پاسخ داد ماشین را روشن کرد و در حالی که نفس می

 .فعالً نه -

ام را به صندلی سپردم و چشمانم را برای  ی کالمی دیگر را نداد. شیشه را باال دادم و تکیه و سکوت کرد و اجازه

 .شدم. باید خواهم. من باید پیروز بازی می دانستم هدفم چیست و چه می بار می لحظه بستم. این

دست آورم و نسبتا موفق شدم. تمام  ام را به در سکوت ماشین و امیرپاشا سعی کردم آرامش از دست رفته

ام را تنظیم کردم و خودم را برای خواستگاری که قرار بود نقش دختری عاشق را بازی  های هفته و کاری برنامه
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 .کنم، آماده کردم

 دوست داری کجا بریم؟ -

 :سمتش برگشتم و پرسیدم چشم باز کردم و متعجب به

 خواستی بری خونت؟ مگه نمی -

 :راه شد و پاسخ داد مان گرداند و وارد بزرگفر

 .ریم نمی -

 چرا؟ -

 :نظری به صورتم انداخت و باجدیت تمام پاسخ داد

 .چون تو هنوز به من اعتماد نداری -

اش خیلی هم خشنود  کاری هایم به حالت لبخندی کمرنگ کش آمدند. از این مالحظه دهانم بسته شد و ل*ب

 .شدم

 خب؟ کجا بریم؟ -

 :روی صندلی مرتب نشستم و مؤدبانه درخواست کردمکمی 

 .اگه امکانش هست بریم خونه. من باید روی یک پروژه کار کنم -

 :زده نامش را به زبان آوردم سرعت و هیجان با یادآوری شغل او به

 !پاشا -

 جانم؟ -

 .قدر زیبا باشد توانست برای یک زن چه شنیدن این کلمه از زبان یک مرد می

 :زدم و درخواستم را بیان کردملبخندی 

 .ما یک پروژه با هتل یاس داریم که امروز به نتیجه رسیدیم و مناقصه رو بریدم -
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 .مبارکه -

 .لبخندم جان بیشتری گرفت

 ...ممنونم. برای دکوراسیون داخلی خیلی وسواس دارن و سروش -

 :سرعت توجیه کردم سمتم انداخت، به نگاهی که به با نیم

 .بی. رئیسمآقای مح -

 :ابرویی باال انداخت و منتظر ماند که ادامه دادم

ای نرسیده. اگه امکانش هست آدرس بده که ما بیاییم نمونه  چندین مرکز پخش رو بررسی کرده؛ اما به نتیجه -

 .ها آشنا بشیم کار رو ببینیم و با قیمت

 .با شیطنت ابرویی باال انداختم

 .گه رو دیدیمدی شاید همکار شدیم و بیشتر هم -

 :ی خنده باال رفت و با انگشت به داشبور اشاره کرد و گفت ی ل*بش به نشانه گوشه

 .های ویزیت باید اون داخل باشن کارت -

 .داشبورد را باز کردم. نگاهم به سیگار و فندکش که افتاد، اخمی ریز مهمان صورتم شد و خلقم تنگ گشت

 کشی؟ هنوز سیگار می -

 .مکش من همیشه می -

راه نسبتا  ی ب*غ*ل و بزرگ توجه به من، مشغول رانندگی بود و حواسش پی آینه سمتش برگشتم که بی با اخم به

های ویزیت را برداشتم و داشبورد را به ضرب بستم که صدای آرام؛ اما  شلوغ. هوفی کشیدم و یکی از کارت

 :وارش آمد اعتراض

 و ازت بگیرم؟خوای خسارتش ر آروم دخترکوچولو! تو که نمی -

 :پشت چشمی نازک کردم و در نقشم فرو رفتم
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 !من و تو نداریم همسر -

 :سمتم برگشت و زمزمه کرد متعجب به

 !خدای من -

ابرویی باال انداختم و از صورت متعجبش رو گرفتم. کارتش را درون جیبم قرار دادم. چندی بعد، مقابل خانه پارک 

مان مطمئن شد، در را برایم باز کرد که لبخند  وب نگاه کرد و از امنیتکرد و پیاده شد. همین که اطراف را خ

ام ایستاد و حینی که با  س*ی*نه به هایم آمد. پیاده شدم که س*ی*نه گ*شا*دی از این رفتارش به روی ل*ب

 :کرد گفت نگاهش انتهای کوچه را بررسی می

 .ی جنتلمنانه بلد نیستم و نبودمبار دختر کوچولو. مطمئن باش از این رفتارها فقط همین یه -

خودم را جلوتر کشیدم و همین که سرم را به باال کشیدم، سرش را پایین انداخت و خودش فاصله را به اندک 

 :رساند. لبخندی شیطانی زدم و با چشمانی ریز شده نجوا کردم

 .شاید مجبور بشی یاد بگیری -

 .نیشخندی زد و ابرویی باال انداخت

 !حال کسی نتونسته من رو به کاری مجبور کنه بهمجبور؟ تا  -

 .شاید من تونستم -

هایش کش آمدند و چشمانش خندیدند. با باز شدن ناگهانی در و شنیدن صدای  از تخسی نگاه و کالمم، ل*ب

سمت در برگشتیم. سارا دستش را روی دهانش قرار داده  سرعت از هم فاصله گرفتیم و به متعجبی، هردو به« هین»

سمتش قدم برداشتم که به خود آمد و  با چشمانی گرد شده به هردو نفرمان خیره شده بود. ل*ب گزیدم و به و

 :ای رفت و به جانم غر زد که من کالمی به زبان بیاورم، چشم غره قبل از این

 !برو توی خونه. زود -

ای کشیدم و مبهوت ماندم. رو به  ای خوردم که با کشیده شدن دستم و قرار گرفتنم در کنارش، هین ترسیده یکه
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 :امیرپاشا طلبکار گفت

 .ذاره ی ارسالن رو زیر پا می پروا شده که قانون خونه دخت چه بی به به! پسر توران -

 :سمتم انداخت و محترمانه به سارا سالم داد امیرپاشا نگاهی به

 .کردیم سالم. ما داشتیم صحبت می -

 .نگاهم به صورت پر اخم سارا افتاد

هرچی! دختر بردن از این خونه حرمت داره آقای پورسلیم. اول بیا خواستگاری، ببین جواب دختر و پدرش  -

 .چیه بعد خودت رو بنداز تو صورتش

ام گرفته بود. صورت متعجب امیرپاشا به این حس دامن  از حرص داخل کالمش هم تعجب کرده بودم و هم خنده

 .تر شد م سختا زد و تالش من برای کنترل خنده می

 .گین بله. درست می -

 .باره صورت سارا به همان حالت مهربانش برگشت به یک

 آ باریکال پسر. نمیی داخل؟ -

 :نگاه امیرپاشا باز به سمتم آمد و بعد از سکوتی کوتاه پاسخ داد

 خیلی ممنونم. باید برم کار دارم. امری با بنده ندارین؟ -

 .به همراهت. سالم برسون به توران قربونت بشم خاله جون. برو خدا -

 .رسونم. فعال با اجازه تون رو می بزرگی -

 .کردن به من، دستم را رها کرد سارا تکان داد و بدون نگاه

 .خدانگهدارت -

 :لبخندی به امیرپاشا زدم و گفتم

 .مراقب خودت باش -
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 :رفته گفت نگاهی به سرتاپایم انداخت و با صدایی تحلیل

 .تو هم -

کردم که با برگشتن  ار ماشین شد و بعد از تک بوقی ما را ترک کرد. لبخند به ل*ب به رفتنش نگاه میو سو

 :سمتم و گرفتن نیشگون ریزش از پهلویم، جیغ خفه و متعجبی کشیدم و نامش را به زبان آوردم ناگهانی سارا به

 !سارا -

 :بااخم به داخل هدایتم کرد و در را پشت سرش بست و غرید

 !هرمار رو ساراز -

ی گردوهای باغ دوست سید مصطفی شده بودند؛ از این خشم سارا و تغییر موضع چند  چشمانم یقیناً به اندازه

 .اش را در آورد و به روی دست انداخت اش. چادر مشکی روزه

 .کم مونده بود توی حلق پسره خفه شی -

 :بودم، با صورتی گرفته گفتمدستم را روی پهلویم قرار دادم و درحالی که مشغول نوازشش 

 .شما از جای بدی دیدی -

 :باال و پایین کرد و گفت« خاک بر سرت»ی  دست آزادش را به نشانه

 گی، مراقب خودت باش؟ خندی و می ها! یعنی چی بهش می خاک توی سرت! یکم ناز و ادا اومدنم خوب چیزیه -

دارش کشید و جلوتر آمد که با جیغی خفه و  گل صورتم رنگ باخت از دیدن این روی سارا. دستی به روسری

سمت استخر  غیرارادی عقب کشیدم. خودش را به من رساند و بازویم را میان انگشتانش گرفت و حینی که به

 :کرد، با اخم و تخم تشر زد حرکت می

 .بگیریم خیلی هم دوستش داری، اگه از همون اول بهش رو بدی که چند صباح سوارت میشه دختر خو -

کرد؟ با دست مرا وادار به نشستن به روی  هایی که خاله به الهه می کرد؟ از همان نصیحت داشت مرا نصحیت می

 .صندلی کرد و خودش در کنارم جای گرفت. لبخندی به صورتم زد و دستم را میان انگشتانش قرار داد
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 !جان مهتاج -

 .هایم را هدف قرار داد دست بار گرفت و این ام یک لحظه هم آرام نمی نگاه مبهوت شده

 بله؟ … ب -

 :دست دیگرش را روی دستم قرار داد و گفت

دونی؛ اما اینم بهت گفتم که باهات دشمنی  ی قدیمی رو می همیشه بهت گفتم که از مادرت گله داشتم و قصه -

هده که من اونا رو از نداشتم و ندارم. درسته که روز اول از بودنت بداخالقی کردم و دلت رو شکوندم؛ اما خداشا

 .ام به ز*ب*ون آوردم روی دل شکسته

ها با مهربانی ذاتی این زن آشنا شده بودم. درست از همان روزی که شکمم را  دانستم. من خیلی وقت پیش می

 .ام کمتر شود و من برق نگرانی را در چشمانش دیدم کرد تا درد عصبی نوازش می

ی  خاطر این که دختر خونه جا میری؛ فقط به اطر این که از اینخ شی. نه به حالم که عروس می خوش -

 .داشتی بهت میدن ها بدون هیچ چشم دخت و عباس میشی و هرچی که ارسالن ازت دریغ کرد و اون توران

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .ها که بخوام از پدر امیرپاشا بخوام های پدرانه و ب*غ*ل کشیدن دیگه دیره برای نوازش -

 .س گرفت و دستم را فشردنف

 .اما برای این که احساس کنی واقعاً یه خوانواده داری دیر نیست -

 :ابرویی باال انداختم و با تلخندی پرسیدم

 یعنی باید حرفاتون رو باور کنم؟ -

 .لبخندی زد و دستانش را عقب کشید

 .تونی باور نکنی تونی باور کنی، می می -

 :را دوباره به سر کرد و گفت از روی صندلی برخاست و چادرش
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فقط از من به تو نصیحت. مرد جماعت رو زیاد باال نبر که مجبور بشی برای دیدنش گر*دن بکشی و خودت رو  -

 .کوچیک ببینی

 :ای باال انداخت و ادامه داد شانه

 .خوای بذار حاال اسمش رو هرچی می -

 .د و مرا تنها گذاشتاستخر را دور زد و بدون هیچ حرف دیگری از باغ بیرون ز

اش را گند  شکسته. هربار که مرا تحقیر کرد، نادیده گرفتم چرا که حق داشت. من و مادرم زندگی مهربان بود و دل

توانستم باور کنم که  گذاشت خواهرم را ببینم او را بخشیده بودم؛ اما نمی کشیده بودیم. برای روزهایی هم که نمی

ام که بلند شد،  کرد و او را امیدوار. صدای پیامک گوشی حالی می هوویش خوشای برای دختر  یک نامادری ذره

 .ام را از جیب شلوارم بیرون کشیدم. الهه بود اش گرفتم و گوشی نگاهم را از مسیر رفته

 خوش گذشت؟ چی کارها کردین؟ -

 :ردمسرعت تایپ ک ی ریزی روی صورتم نشست و به اش که خنده و یک استیکر شیطانی آخر جمله

 کار کنیم؟ خجالت بکش الی! مگه قرار بود غیر ناهارخوردن چی -

 :سرعت پیام آمد به

 اومدی خونه؟ -

 .آره -

 :طولی نکشید که زنگ زد و من با خنده پاسخ دادم

 .سالم فضول خانوم -

 :جیغ خفیفی کشید و پرسید

 تاد؟های عاشقونه هم براتون اف طور بود احمق؟ خوش گذشت؟ ببینم! اتفاق چه -
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 .ام به هوا خواست و خ*ون به صورتم هجوم آورد با سوال آخرش خنده

 .تربیتی بمیری الهه! چقدر تو فضول و بی -

 کار کنیم؟ ای بابا! من و تو عین خواهریم. برای هم تعریف نکنیم چی -

 .سری از تأسف تکان دادم

 .خجالت بکش -

 فتاد؟ای اتفاق ا ای بابا! حاال بگو ببینم م*اچ و ب*وسه -

 :بار صدایش زدم جیغ خفیفی کشیدم و شماتت

 !الهه -

 :او هم جیغ زد

 زهرمار! حداقل بگو ببینم خوش گذشت؟ -

نظیرش گفتم. حتی الهه هم به  ی دیگری سر دادم از رستوران زیبا و غذای بی از فضولی درحال انفجار بود که خنده

 .گفتم جمع بقیه اضافه شده بود و در صورتش دروغ می

 .گی، امیرپاشا باید مرد خوبی باشه جوری که تو می حالم مهتاج. این خیلی برات خوش -

 .باخته نشان داد ای باال انداختم و خودم را همانند دختران دل شانه

 .خیلی خوبه -

 ولی زیادی جذاب نیست؟ -

 :خندیدم و از روی صندلی برخاستم و او ادامه داد

 .شه هایی که مشکل می از اون -

 :مت ساختمان حرکت کردم و گفتمس به

 .کنه برای دعوا منم که سرم درد می -
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 .اش بلند شد و لبخند روی صورت من نشست. وارد البی شدم و خودم را به آسانسور رساندم بار صدای خنده این

 .های من فراموش نشه شه. فقط توصیه خیلی خب دیگه مزاحمت نمی -

 :ر را فشردم و گفتمی آسانسو سری تکان دادم و باحرص دکمه

 !خجالت بکش دختر -

 .ا*و*ف تو هم. خیلی خب بابا -

 .برو دیگه سرم رو خوردی -

 .لیاقت. بای شو بی گم -

با خنده خداحافظی کردم و گوشی را در جیبم سراندم. از آسانسور پیاده شدم و کلید انداختم و وارد خانه شدم. 

 :ی بابا از داخل پذیرایی بلند شدهایم را با صندل عوض کردم، صدا همین که کفش

 .چه زود برگشتی عزیزم -

 :رفتم گفتم طور که به سمت دستشویی می همان

 .سالم. منم بابا -

 :وارد دستشویی شدم و بعد از شستن پاها و صورتم، بیرون آمدم که صدایش مرا خطاب قرار داد

 .سالم. بیا اینجا بابا -

هایی بود که  پذیرایی رفتم. روی تک مبلی نشسته و مشغول خواندن برگه سمت با حوله صورتم را خشک کردم و به

 :جلوتر رفتم و مقابلش جای گرفتم. نگاهش را بلند کرد و لبخندی به صورتم زد و گفت

 .خسته نباشی باباجان -

 .ی مبل رها کردم مانتویم را از تن خارج کرده و شالم را روی دسته

 .ممنون. شما هم -

ام  های خسته ترق استخوان ای عر*یا*نم کشیدم و گردنم را به چپ و راست کشاندم که صدای ترقدستی به بازوه
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 .بلند شد

 .باید صحبت کنیم -

 .ها قبول کردم موهایم را پشت گوش فرستادم و باالخره بعد از مدت

 .شنوم بفرمایید. می -

 .ها را روی میز عسلی رها کرد و با جدیت جلوتر آمد برگه

وقت برات پدری کنم؛  زنم که فقط پر از گندکاریه. فقط بگم که اگه نتونستم هیچ و زیاد شخم نمیگذشته ر -

های شخصی یک سری اشخاص با  سال پیش دشمنی که بدونی واقعا دوستت دارم بهت میگم. از سی فقط برای این

خیلی بد بود مهتاج. درست اش شد شهادت پدرم و کنار گذاشتن شما. اون روزها  ی ما شروع شد. نتیجه خانواده

جا بود که ترجیح دادم شما رو  ی مصلحانه شد. اون چندماهه بودی و با مادرت برده بودیمت بیمارستان که یه حمله

ام  جا کنار برادرم و خانواده ها مخفی کنم و خودم رو توی آتش و فراق درویت بسوزونم. جای سارا و سوده این سال

وز تهدیدها بیشتر شد، مجبور به ۰در ج  با اومدن به این خونه مخالفت کرد و روزبه مطمئن بود؛ اما وقتی مادرت

 .این فراق بیست و چندساله شدم

کالسی  ام در گذشته به نمایش در آمد. صدای هم ی سینمایی که بابا تنها بازیگرش بود، کنار رفت و زندگی پرده

 :گرفت در سرم پیچید ریفش مرا نشانه میکرد و با انگشت ظ پنجم دبستانم که با دوستش صحبت می

 .خودم دیدم همش مامانش میاد دنبالش. فکر کنم باباش مُرده -

 .رفیقش با ناراحتی صورتم را از نظر گذراند و من بیشتر در نیمکتم فرو رفتم

 .خب خیلیا بابا ندارن -

ر کنارم نشست. سعی کرد لبخند سمتم آمد و د هایش را با بغض به پایین کشاند و با چشمانی براق به و ل*ب

 .آمد، از او هم رو گرفتم جایی که از دوستش، نیلوفر، خوشم نمی مهربانی به صورتم بزند؛ اما از آن

 گن تو بابا نداری. راسته؟ سالم. می -
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 .روی صورتم نشاندم و با بدخلقی کنارش زدم سمتم خم کرد که اخمی به سرش را به

 .ها کنی گم که اذیتم می برو کنار! به خانم ناظم می -

 :سریع دستانش را باال آورد و در هوا تکان داد

 .خوام اذیتت کنم. منم بابا ندارم نه، نه. من نمی -

 :سمتش برگشتم که لبخندی زد و گفت این جمله را که گفت، متعجب به

 .گم خدا راست می به -

 !دروغ نگو -

 اشه؟دونه. بین خودمون ب گم؛ اما کسی نمی دروغ نمی -

 :با تردید زمزمه کردم

 .باشه -

 :لبخند خوشگلی زد و پرسید

 ست. اسم تو چی بود؟ اسم من الهه -

 :زیر زمزمه کردم با تردید به صورت زیبایش نگاهی انداختم و سربه

 .مهتاج -

نبود که من با بار نیلوفری در کنارش  ام بود که باز هم الهه را در مدرسه دیدم و این پالن بعدی از دوران راهنمایی

پرسید و من با کمال صداقت گفتم که پدرم را  مان می مان از زندگی شان نگاه کنم. معلم ادبیات حسرت به دوستی

مان هم کلی نصیحت کرد تا  های آن کالس، برعکس دوران دبستان، بد نگاه نکردند و معلم ام. بچه از دست داده

اش  خواندن و کمک در کارهای خانه، زحمات و خستگی با درس حاال که تمام زحمات زندگی به دوش مادرم است،

مان را شدت  ی محبوب من آمد و دوستی را جبران کنم. زنگ تفریح بود که الهه با دو عدد نان و پنیر گوجه

 .بخشید
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از مادرش گفت که پرستار بچه بود و پدرش که وقتی پنج سالش بوده، تصادف کرده؛ اما به تازگی و با رفتن به 

گفت که قرار  شمردند. باذوق می ی جدید، مادرش با مردی آشنا شده که اهالی محله او را خیلی محترم می محله

هایم به دنبال  درد آمد از نبود پدری که همانند تمامی همکالسی است پدری داشته باشد و من باز هم دلم به

 .دخترش بیاید

ی پدر را  ر آمده بودند. اردوهایی که تنها اجازههای دیگر یک به یک مقابل چشمانم به ر*ق*ص د پالن

ی پدر نیاز  ی عقد به اجازه خواستند، جلساتی که حضور پدر الزامی بود؛ روز نامزدی که برای خواندن خطبه می

هایی که در دل سرکوب کردم و غمبادی به روی  داشتند، دانشگاهی که به تنهایی برای ثبت نام رفتم و خیلی عقده

 .شده بود ام س*ی*نه

 :ام بیرون کشاند اش مرا از دوران سوخته و دل شکسته صدای شکسته

دونم چقدر کمر  پدری کشیدم و می ی پدر. منم بی همه سال کم چیزی نیست برای نداشتن سایه دونم این می -

ه منو روزی تونستم ماهم رو توی خطر بندازم. خدا لعنت کن شکنه؛ اما به خدای احد و واحد من مجبور بودم. نمی

 .شدنت رو نبینم روز بزرگ که مجبور شدم تو رو پشت سرم بذارم و روزبه

 :هایم لرزیدند و زمزمه کردم فرستاد. ل*ب آه کشید و بغض من باال آمد از نفرینی که به جان خود می

 .خدا نکنه -

 :فروغش کشید و گفت های بی دستی به چشم

زنش بشی. گفت عین پدرش الابالی نیست. مجبورش کردم با  خوای مادرت گفت کیان رو دوست داری و می -

نامزدی که تو خواسته بودی موافقت کنه که حداقل بتونم توی این مدت لعنتی راهی برای نجاتت پیدا کنم. خطر 

 .مون بود و منِ ناپدر نتونستم عین یه پدر توی شب نامزدیت حضور داشته باشم هنوز بیخ گوش

ام  ای لجوج به روی گونه های پهنش به لرزه افتادند، قلبم مچاله شد و قطره و همین که شانهزیر انداخت  سرش را به

 .رها شد
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خوام. دختر ارشدمی و توی  به والی علی که با سوده برام فرقی نداری. چه بسا بیشترم خاطرت رو می -

ی رو در حقت تموم کنم و ریختی؛ اما چه کنم که جبر روزگار نذاشت پدر خندیدی و اشک می ب*غ*ل خودم می

 !از بودت ل*ذت ببرم. هرکاری کردم برای دورکردنت از کیان نشد که نشد. دستام خالی بود باباجان. خالی

ی تمام عمری  سمتش پرواز کردم و به اندازه سرعت به هایش را خیس دیدم، به سرش را بلند کرد و همین که گونه

دستانم را به روی دستانش قرار دادم. سرم را بلند کردم و با قلبی که آغوشش را نداشتم، مقابلش زانو زدم و 

 :دردناک و نفسی که از گریه یکی در میان شده بود، هق زدم

تونه  کسی نمی کنم تمومش کن. دیگه برام مهم نیست چرا نبودی. مهم االنه که دارمت و هیچ بابا! خواهش می -

 .ما رو از هم جدا کنه

 .ام نشاند زیر دستم بیرون کشید و به روی گونهیکی از دستانش را از 

کنی که خواستم و نشد؟ به خداوندی خدا هزارجور مدرک جمع کردم تا نشونت بدم که  کنی؟ باور می باورم می -

 .من، بابای بدی نیستم

 .اش درد آمد از دیدن چشمان اشکی هقم به هوا خواست و دلم به هق

 .باورت دارم بابا. باور دارم -

قدر شکننده بود. اگر آن مرد پدر هم  راستی که چه بودن معروف بود، به سختی و نظامی ن اشک مردی که بهدید

خواست بیاورد،  کردم. اصال هر دلیلی می ها رهایم کرده؛ اما باورش می باشد که دیگر واویال. پدرم بود. هرچند سال

هایش دروغ و مهمل بوده، من باورش  ی حرف مهکرد. گیریم ه همین که گفت مرا دوست داشته؛ برایم کفایت می

خواست. دلم حضورش را  ها را باور کنم چرا که دلم یک آ*غ*و*ش پدرانه می خواستم این دروغ کردم. من می می

 .ها از آن محروم بودم هایی که سال خواست و حمایت می

هقی بلند خودم را در میان  هق سرعت از روی مبل پایین آمد و تنم را به گرمای آغوشش دعوت کرد که با به

اش قرار دادم. دستانش را به دورم پیچید و سرش را  ی کوبنده روی س*ی*نه عضالتش پنهان کردم و سرم را به
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 .ام کرد روی سرم قرار داد و در گریستن یاری به

 .آخ که چقدر دلم برای ب*غ*ل کردنت تنگ شده بود -

 :ای نشاند و ادامه داد وسهگفت و صدای مرا بلند کرد. روی سرم را ب*

کردی با ز*ب*ون خودت با من حرف بزنی  های بچگیت تنگ شده بود. وقتی سعی می دلم برای ادا در آوردن -

 .زدی هام می های کوچولوت رو به شونه و مشت

 :به لباسش چنگ انداختم و چشمانم را محکم به روی هم فشردم و با درد صدایش زدم

 !بابا -

 .هایم بلند شد؛ اما توجهی نکردم و به این اسارت دل دادم نان تنگ کرد که صدای استخوانچ آغوشش را آن

 جان بابا؟ -

 :زنان در آغوشش گفتم هق کنان و هق فین ام را باال کشیدم و فین بینی

 .ادامه نده! گذشته رو... دور بریز -

 .طاقتم را فرا گرفت ی عجیب قلب بیاش را به روی موهایم کشاند و میان موهایم نفس کشید که آرامش گونه

دادی،  همه سال نداشتمت و کلی حرف روی دلم مونده که بگم. از بوی خوبی که توی بچگی می تونم. این نمی -

فرستاد و حتی از کارکردنت که به من فهموند  ات، از عکسایی که مادرت می از این که جرأت نداشتم بیام مدرسه

 .و ازش غافل بودیاین دختر چقدر بزرگ شده و ت

تر آمدم و در صورتش خیره شدم و دستان یخ  سرم را به عقب متمایل کردم که آغوشش را آزاد گذاشت. عقب

 :ام را باال آوردم. صورتم را پاک کردم و زمزمه کردم کرده

 .دوستت دارم -

اش  را به جای اصلیبیرون فرستاد که هق زدم و سرم « آخ»ی دردناک  اش را با کلمه چشم بست و نفس بریده

 .برگرداندم
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های زیادی را با گریه قسم خورده بودم اگر  ها و شب ها سخت بود؛ اما برای من که سال شاید بخشیدن برای خیلی

بخشیدم. مهم این بود که آمده بود و دیگر رهایم  می« من اومدم باباجون. منو ببخش!»روزی بغلم کند و بگوید: 

هایش کنم، فدای  هایی که از نبودنش درد کشیدم و غصه خوردم را فدای اشک سالکرد. حاضر بودم تمامی  نمی

ها را در حسرتش گذراندم و در آرزوی صدایش جان دادم. برایم هیچ  آ*غ*و*ش امن و صدای گرمش. من سال

د که طاقت من بو گفت یا هرچیز دیگری؛ مهم قلب بی اهمیتی نداشت که چرا رهایم کرده بود و دروغ و راست می

 .سوخت در تب داشتن پدر و ب*وس*یدن و بوییدنش می

 .من بیشتر باباجون. من بیشتر. الهی بابا فدات بشه -

دادم. اگر  همان راحتی از دستش نمی ای زیرلب گفتم. من تازه او را کشف کرده بود و به«خدا نکنه»ل*ب گزیدم و 

ماندن و در کنار پدربودن یکی دیگر از دالیلم برای  پس زنده تا امروز ظهر تنها دلیلم انتقام خ*ون مادرم بود، از این

خریدم. پدری که به تازگی از وجودش ل*ذت  خاطر پدر و مادرم هرچیزی را به جان می آن بازی کثیف بود. به

 .گناه در میان آتش از دست دادم بردم و مادری که بی می

 .در چشمانم خیره شدبا دستانش بازوانم را قاب گرفت و تنم را عقب کشاند و 

گیرم که  ی جدا برات می جا بری و دیگه منو نبینی، ازدواج کنی. اصال یه خونه خاطر این که از این خوام به نمی -

 !کسی اذیتت نکنه و حتی خودمم مزاحمت نمیشم. تو فقط ازدواج نکن

 :زدماش مبهوت ماندم و با صورتی گرفته و چشمانی خیس صدایش  از لحن بسیار درمانده

 !بابا -

خوای خوشی رو از خودت بگیری؟ به خدا که هیچ مردی الیق این صورت  خاطر من می جان بابا؟ چرا به -

 .نیست

 .هایم شد ای افتاد و لبخندی عجیب مهمان ل*ب برنامه های بی اش قلبم به تپیدن از حسادت پدرانه

 .ام م و از ته دل به این وصلت راضیخوایم ازدواج کنی جور نیست بابا. من و پاشا واقعاً می این -
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بار احساس پدر داشتن را با تمام  اخمی که روی ابروهایش نشست، برای من دنیایی ارزش داشت و برای اولین

 .وجود به جان خریدم

 خوای از من فرار کنی؟ مطمئنی؟ بهت اطمینان کنم که نمی -

 .ی اشکی سر دادم و سرم را به روی قلبش نشاندم خنده

 .ذارم کسی من و شما رو جدا کنه لومه که نه. من تازه شما رو پیدا کردم و نمیمع -

 .ام قرار داد تا چشمانم را بهتر ببیند سرم را باال آورد و انگشتش را به زیر چانه

 پس تصمیمت قطعیه؟ -

 :نگاهم را دزیدم و با شرم پاسخ دادم

 .بله -

 :بخشیدم آوردنش خودم را نمی بانو دروغی را به زبان آوردم که هیچگاه برای به ز

 .من... پاشا رو... دوست دارم -

توانستم در چشمان پدرم دروغ بگویم. من به کجا کشیده شده  زیر انداختم. چقدر راحت می نفس گرفت و من سربه

 بودم؟

 :ام را به آرامی فشرد و در زیر گوشم زمزمه کرد شانه

 .تتمبابا همیشه کنارته. هرجا پشیمون شدی، پش -

لبخندی تلخ به روی صورت نشاندم و خودم را در آ*غ*و*ش مردی سپردم که بهترین بود برای هر دختری. پدر! 

 .ترین آ*غ*و*ش، برای یک دختر بود گاه و امن پدر زیباترین تکیه

*** 

 »فصل هفتم«
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ترس مدام درحال نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی آشپزخانه جای گرفتم. دستم را روی قلبم گذاشتم که از اس

ام به سرما  تابی بود. مقداری از پارچ آب یخ روی میز، درون لیوان ریختم و الجرعه سر کشیدم که تا انتهای معده بی

سرعت برخاستم و مشغول  ام کشیدم و همین که صدای کتری بلند شد، به نشست. دستی به پیشانی عرق کرده

 .کردن چای شدم درست

چنان  شد و من هم های جمع از پذیرایی بلند می ام بود و صدای شوخی ه روز خواستگاریکارم به کجا کشیده بود ک

های  از استرس قدمی از آشپزخانه هم بیرون نگذاشته بودم. سینی مسی را روی میز قرار دادم و بار دیگر استکان

 .باریک زیبا را دستمال کشیدم

 !همه وسواس داری دختر اوه! چرا این -

ی طلبکار الهه را دیدم، هوفی کشیدم و استکان آخر را درون سینی قرار  ند کردم و همین که قیافهسرعت سر بل به

 .دادم

 کار کنم؟ میرم الی. چی دارم از استرس می -

سمتم آمد و لیوان مقابلم را از آب پر کرد و مشتی قند درون  سرعت به و تن لرزانم را روی صندلی رها کردم که به

 :زد، کنارم جای گرفت و گفت که محتوای لیوان را با قاشقی هم می لیوان ریخت. حینی

زنن و خنده و شوخی هم  قربونت بشم، چیز خاصی نیست که! همه دارن در مورد رسم و رسوم حرف می -

 .برپاست

 .لیوان را مقابلم گرفت که نگاهم را به صورت نگرانش دوختم و انگشتان لرزانم را به دور لیوان حلقه کردم

 خانوم چی؟ یعنی بابا چیزی نگفت؟ خان -

 :چشمی چرخاند و تشر زد

 .اول این آب قند رو بخور -

 :به اجبار مقداری نوشیدم که خیالش راحت شد و گفت
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اگه از طرف مادربزرگت دلشوره داری، بهتره بهش فکر نکنی. از اول مجلس ز*ب*ون به کام گرفته و هیچی  -

 .گه نمی

 .ام را به صندلی سپردم کردم و تکیه نفسی از روی آسودگی رها

 .خیالم راحت شد -

 .زنن خانوم و مادرشوهرت برای دیدنت پرپر می خداروشکر. االنم چایی بریز که خاله -

ها را از چای خوش عطر سارا پر کردم و سینی را بلند  ی آرامی سر دادم و با خیالی راحت برخاستم. استکان خنده

 :برداشت و با لبخند گفت کردم. الهه ظرف شیرینی را

 .گم مبارکه خواهری. الهی خوشبخت بشی پیشاپیش می -

 :لبخندی به صورتش زدم و نجوا کردم

 .ممنون -

سمت پذیرایی قدم تند کردم. صدای  با چشم و ابرو به بیرون اشاره کرد که نفس عمیقی کشیدم و با آرامش به

ن که او هم راضی به این وصلت بود. مقابل پذیرایی ایستادم و به ی بابا بلند شد و لبخند من جان گرفت از ای خنده

 :آرامی سالم کردم

 .سالم -

 .سمتم روانه کرد سمتم برگشت و لبخندی به اول از همه بابا به

 :رویی پاسخ داد توران خانم چادرش را کمی عقب فرستاد و با خوش

 .روی ماهت عزیزم سالم به -

 :زیر زمزمه کردم ند و من سربهمابقی حضار به آرامی پاسخ داد

 .خوش اومدین -

 :خانم قرار دادم که بااخم رو گرفت و گفت و جلوتر رفتم و سینی را اول جلوی خان
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 .میل ندارم -

 :رویی چای برداشت و زمزمه کرد خانم رفتم که برعکس خواهرش با خوش سمت خاله ای باال انداختم و به شانه

 .ریم عروس گلمشاهلل چای عروسیت رو بخو ان -

و من لبخندی که روی صورتم بود را با پایین انداختن سرم، پنهان کردم. شوهرخاله و آقاعباس، توران خانم و آرزو 

ها  خانم، سوده و الهه. سینی خالی را روی یکی از عسلی ها هم بابا، سارا، خان و امیرپاشا تنها مهمانان بودند و میزبان

که الهه هم با ظرف شیرینی کنارم نشست. ظرف را روی میز قرار داد و دستم را  گذاشتم و روی مبل جای گرفتم

 .بار معطوف شدم از حضورش در کنارم در دست گرفت که برای هزارمین

 :اش را روی میز قرار داد و گفت شوهرخاله، استکان چای

 .ها هم دو کلوم صحبت کنن ما که حرفامون رو زدیم آقا ارسالن. بذارید بچه -

طوری که به صورت بابا خیره  خانم خودی نشان داد؛ انگار منتظر حضور من بود. نیشخندی زد و همان االخره خانب

 :شده بود کنایه زد

 .ها خودشون بریدن و دوختن چه صحبتی؟ واال این -

می بر هایم فرستاده شدند. صدای شوهرخاله مره های من از استرس به زیر دندان های بابا درهم شد و ل*ب اخم

 :خانم شد روی نیش خان

زادگی تموم شده که کسی رو  شون تصمیم بگیرن. دوران خان و خان معلومه که خودشون باید در مورد زندگی -

 لقا؟ گم مه زور زن ب*دن یا حتی... شوهر! درست نمی به

ادامه پیدا نکند، رو کرد غره  سمتش روانه کرد که بابا برای آن که آن دوئل نگاه و چشم خانم نگاهی پر اخم به خان

 :به من و گفت

 .دخترم! با امیرپاشاجان برید صحبت کنید -

 .چشم -
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دنبالم قدم برداشت. با  به آرامی برخاستم و بدون آن که نگاهم را به صورت امیرپاشا بدوزم او را دعوت کردم که به

خانم مسیرم را به بالکن انتقال  گر خانهای دی وجود هوای خنکی که در جریان بود، برای جلوگیری از نیش و کنایه

های ضخیم را کنار زدم و در کشویی را کشیدم. با بسته شدن در و رهاشدنم در میان هوای آزاد، نفس  دادم. پرده

ها گرفتم و سرم را باال قرار دادم. در کنارم که قرار گرفت،  ها رفتم. دستانم را به نرده سمت نرده عمیقی کشیدم و به

ی اول و  ی مشکی رنگی که دکمه دوخت مشکی و بلوز ساده سمتش سوق دادم. شلوار خوش نگاهم را بهباآلخره 

 :ها سپردم و پرسیدم دومش باز بود به همراه کت خوش دوخت و جذبی. ابرویی باال انداختم و پشتم را به نرده

 حواست هست چند سالته؟ -

روی صورت  سمتم خم شد. لبخند کمرنگی به ار داد و کمی بهمقابلم قرار گرفت و دستانش را در کنارم دستانم قر

 :نشاند و پاسخ داد

 طور مگه؟ هست. چه -

 :گر به خودش انداخت و گفت هایش اشاره کردم که نگاهی پرسش سرم را به عقب متمایل کردم و به لباس

 .پوش باشه طوره مگه؟ مرد باید در هر شرایطی خوش چه -

اش را در پی گرفتم و در چشمانش زمزمه  رساندم و با انگشت اشاره مسیر تا شده اش ی یقعه دستم را به لبه

 :کردم

 .من از مردای شیک خیلی خوشم میاد -

 :چشم ریز کرد و سرش را جلوتر کشید و پرسید

 ی مردها؟ از همه -

انگشت هایم شد.  اش فروکش کرد و لبخندی کمرنگ مهمان ل*ب کیش و مات! شیطنت نگاهم با سوال کلیدی

اش به باال، لرزشی خفیف بدنم  روی ام به تالطم افتاد و با پیش شصتش که پشت دستم نشست، نفس در س*ی*نه

ام شد. چشمان جدی و ریزش را در چشمانم دوخت و  ی کمر عرق کرده ی تیغه را در برگرفت و نسیم مالیمی روانه
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 :فاصله را به کمترین حد رساند و زمزمه کرد

 .القم مهتاج، پس مراقب حرف زدنت باش تا همیشه روی خوبم رو ببینیمن خیلی بداخ -

کرد؟ پس چرا همانند تهدیدهای کیان عقم را در نیاورد و خشم را مهمان وجودم نکرد؟ این تهدید بوی  تهدید می

ی که ام این همه بهم ریخت و این یک امتیاز مثبت بود برای من داد. بوی امنیت و غیرت. از یک جمله خوبی می

بخشید. نگاهم را از  دادن جسارت بیشتری را به من می خواستم زندگی عادی را با او شروع کنم. این اهمیت می

 :هایش سوق دادم و با لحنی آرام و کمی کشیده پرسیدم سمت ل*ب هایش به چشم

 کنی؟ تهدیدم می -

مان را به هیچ رساند که  کشیدند و فاصلهرحمانه میان مشت  ام را بی انگشتانش به بازویم رسیدند و شومیز لیمویی

آلودش نجوا  مبهوت و با هینی ترسیده در میان عضالتش پنهان شدم. چشمان لرزانم را بلند کردم و در صورت اخم

 :کردم

 همه خطرناکی؟ همیشه این -

ای قبلم ج جان در کنارم رها شد. نفس عمیقی کشیدم و به اش جدا و بی سرعت عقب کشید و دستم از یقعه به

 :برگشتم. دستی میان موهای لطیفش کشید و پاسخ داد

 .همیشه -

 .هایم به بازی گرفتم ی ل*بم را میان دندان ام کشیدم و گوشه دستی به گر*دن د*اغ کرده

 .انگیزی در پیش باشه پس باید زندگی هیجان -

 :پروا پاسخ داد انم بیمنظورم را به خوبی متوجه شد و نگاهی عجیب به سر تا پایم انداخت و در چشم

 .هرطور تو دوست داشته باشی -

 .انگیز نسیم سپردم های دل دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و صورتم را به نوازش

 پس، اجباری در کار نیست؟ -
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اش را به دیوار مقابلم سپرد و سری به طرفین تکان داد. سکوت که اختیار کرد، خودم را جمع و جور کردم و  تکیه

 :ای که آماده کرده بودم را رو کردم ارمان شگفتانهطبق قر

 یادته گفتم کیان قاتل مادرمه؟ -

 :ی تفکر ابرو در هم کشید و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه و درون گلو پاسخ داد نشانه به

 .هوم -

ن به آرامی به سمت راست برگرداندم و به تماشای باغ خاموش و مسکوت پرداختم. درختا نفسی گرفتم و سرم را به

رفته برای پایان سرما آماده  هایش رفته ها و درختان انار از نواش های گل خوردند و بوته همراه نسیم تکان می

 :شدند. دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و زبان باز کردم می

چیک ما داشت وقت نفهمیدم فرهمند بزرگ چه نیازی به اون کارگاه کو کردن. هیچ مامان و کیان با هم کار می -

که خودش رو شریک کرد و مامان رو از دست بدهکارها نجات داد! خودش زندگی مامان رو به گند کشید و پسرش 

 .هم، زندگی من رو

نسیم، کمی خشونت چاشنی کارش کرد که موهای لختم از زیر شال بیرون جهیدند و مقابل چشمانم به ر*ق*ص 

ه از دست دادن مادرم شد. موهایم را پشت گوش فرستادم و نگاهم را افتادند. آه کشیدم از روزهایی که منجر ب

رویش نشسته و  تر کشیدم. زیر درخت بید مجنون پربار، تک نیمکت چوبی بود که مردی گرفته و خسته به پایین

هایش را روی پاهایش قرار داد و با  سمتش مایل کردم و او آرنج سرش را میان دستانش کشیده بود. تنم را به

انگشتانش فشار بیشتری به سرش وارد کرد. او هم همانند من درگیری داشت. با خودش؛ احساسش و شاید 

 .قلبش

اون شب، مامان دیر کرده بود و توی کارآگاه کار داشت، رفتم که براش غذا ببرم و بهش سر بزنم. از آژانس  -

شد و صداها بیشتر. صدای جیغ  بیشتر میشدم، حرارت  تر می ظمت کارگاه رفتم. هر چی نزدیک پیاده شدم و به

ها  طور شد! فقط وقتی به خودم اومدم که مامان رو از پشت شیشه مامان رو که شنیدم، نفهمیدم چی شد و چه
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ی  یهو متوجه« فرار کن!»زد. نگاهش که بهم افتاد جیغ زد:  کشید و توی آتیش دست و پا می دیدم که جیغ می می

شون فرار  رحمی تنهاش گذاشتم. از دست من، من، مادرم رو ول کردم و در کمال بیدوتا مرد اون اطراف شدم، 

کردم و توی یه خیابون ناآشنا از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان بودم و علیسان و سوده کنارم 

 .بودن

 .خورد علیسان. همان مرد تنهایی که همچنان زیر درخت نشسته بود و تکان هم نمی

هایی بودن که یک روز  خواستم باور کنم؛ اما اون دوتا مرد همون گفتن مادرت خودکشی کرده. منم می ه میهم -

ی کیان دیدم. شک به جونم افتاد تا این که کمی توی عمارت فرهمند فضولی کردم و وقتی توی اتاق کار  خونه

های خطرناکین. من  گذار نیستن و آدم رمایهدار و س ها کارخونه ش این که اون کیان بودم خیلی چیزها فهمیدم. یکی

کردن که  زد می ها پنهون شده بودم، شنیدم. با ترس و لرز بهم گوش صدای اون دوتا مرد رو وقتی که میون درخت

جایی بند نبود برای برگردوندن آبروی مادرم.  ی ما رو دیده. دستم به نباید فرهمند بفهمه اون شب اون دختره قیافه

 «.سوزیه مادرت خودکشی نکرده. فرهمند، مسبب اون آتش» ، یه تماس باهام گرفته شد که گفت:چندوقت بعد

ها  ی گرم ترجیح داده بود. دستانم را به دور نرده به آرامی نگاه دزدیدم از مرد تنهایی که سکوت باغ را به خانه

 .محکم کردم و چشمانم را برای لحظاتی به روی هم بستم

ی پزشکی قانونی رو به من نشون داد که این حرف رو ثابت  درت خودکشی نکرده و برگهگه ما بابا هم می -

داره،  اش همیشه نگه می دونم و مدارکی که فرهمند توی خونه تونیم با چیزهایی که من از عمارت می کنه. می می

 .اولین ضربه رو بهشون بزنیم

سمتش گرداندم. در کنارم ایستاد و  دم و سرم را بههایش که در بالکن پیچید، به اجبار چشم باز کر صدای قدم

 .ها مشت کرد و چشمان سردش را به نگاهم دوخت دستانش را به دور میله

 طوری به اون مدارک برسیم؟ چه -
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های  ترین بازجوی یک مجرم باشند و در کمال ناباوری یکی از زیباترین کهربایی توانستند ترسناک ها می این چشم

 .ها گرفتم و قامت راست کردم ام را از نرده باال انداختم و تکیه ای دنیا. شانه

 .ورا بیوفته، با تیر زده میشه ی من اون کردم؛ اما سایه جوری راه و چاه رو پیدا می اگه توی اون عمارت بودم، یه -

 تونیم کسی رو بفرستیم داخل عمارت؟ می -

 :اش تکان دادم و پاسخ دادم ایش گذاشت. سری به گفتهو عملم را تکرار کرد و مقابلم قامت رشیدش را به نم

 .شه می -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 طوری؟ خب؟ چه -

 :پوزخندی زدم و پاسخ دادم

 .ها هستن. شاید بشه از این طریق اقدام کرد نقطه ضعف فرهمندها زن -

 .به سمت در قدم برداشتم همین که ابروهایش در هم تنیده شد، لبخندی کمرنگ به روی صورت نشاندم و

 .فکر کنم حرفامون رو زدیم -

 :حرکت ماندم دستم را به دستگیره رساندم که با حرفش، بی

 .خوام یه نقشه از اون عمارت می -

 :نگاهی از روی شانه به سمتش روانه کردم و با صورتی متفکر پاسخ دادم

 .باید امتحان کنم -

 ی حرفم نشدی؟ متوجه -

 :سمت مرد جدی و اخموی مقابلم برگرداندم که چشم ریز کرد و تاکید کرد هام را ب تنه نیم

 !خوام می -

ی  داد. نفس گرفتم و گوشه کرد، دستور می و این یعنی بایدی در کار بود که این مرد جسور از من طلب نمی
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 :هایم را به دندان گرفتم. در را کشیدم و با قاحت تمام پاسخ دادم ل*ب

 .کنم ر میبه پیشنهادت فک -

مان چرخید و چشمان  سمت بو انداختم. با ورود امیرپاشا و من، نگاه همه به و خودم را درون پذیرایی گرم و خوش

شان، خودم را  های منتظر و هیجانی زیر انداختم و شرمسار از آن نگاه منتظرشان خیره به د*ه*ان من بود که سربه

 .به الهه رساندم و در کنارش جای گرفتم

 :شوهرخاله بلند شد که نفسی گرفت و با شعف خاصی خطاب به من پرسید صدای

 ما شیرینیه رو بخوریم عروسم یا باید ناز بکشیم؟ -

سمت بابا برگشتم که لبخند کمرنگش  هایم نشست و به آرامی به از لحن بسیار شادش، لبخندی خجول کنج ل*ب

 :سمتم روانه کرد و ل*ب زد را به

 !بگو باباجان -

 :شان انداختم و در آخر رو به امیرپاشا پاسخ دادم ه را که گرفتم، سر بلند کردم و نگاهی کوتاه به جمعاجاز

 .نظر من مثبته -

 :مانندی، رو به من گفت صدای بلند آقاعباس میان تبریکات بقیه بیشتر به گوشم رسید که با خوشی بی

 .تقدر خوشحالم از این وصل دونه چه مبارکه دخترم. خدا می -

های شوهرخاله یا  لبخندی به صورتش زدم که با شوهرخاله شباهت زیادی داشت؛ اما این امیرپاشا بود که جوانی

 .داد پدربزرگ را نشان می

 .خیلی ممنونم -

دخت، مجالی برای ابراز محبت بیشتری به  همین دو کلمه، در مقابل آن نگاه مهربان کم بود و با بلند شدن توران

 :الهه جایش را با محبت به او داد که با تشکر در کنارم نشست و رو به بابا گفتمن داده نشد. 

مون بندازیم که خدایی ناکرده کسی درِ این خونه رو  دست عروس اگه شما اجازه بدین، ما انگشتری رو به -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
302 

 

 !اشتباهی نزنه

 :دخت گفت رانالهه برای آن که جَو را همانند همیشه به یک شوخی و خنده دعوت کند، رو به تو

 !اگه کسی در این خونه رو نزنه که ساراجون باید سوده رو تا آخر عمر ور دلش نگه داره -

 :ی همه بلند شد و آرزویی که از اول سکوت اختیار کرده بود، ل*ب باز کرد خنده

 !ان نگران سوده نباشین! ساراجون و عمو به اندازه کافی از دست خواستگاراش شاکی -

ی بلند سوده سکوت  ای به زبان آوردیم که خنده نسبتا کشیده "او"مان  بق عادت مزخرف همیشگیمن و الهه ط

سمت خود کشاند. دستش را روی دهانش  ی من از خجالت را به متعجب همه را در هم شکست و صورت گر گرفته

ی چوبی  دخت از جعبه رد، تورانهم فشرد. بابا که اجازه را صادر ک هایش را به قرار داد و با نیشگون ریز سارا، ل*ب

هایم با دیدن نگین سبز درخشانش به لبخندی از هم باز  دار را بیرون کشید که ل*ب طراحی شده، انگشتری نگین

شدند. طالی سفیدی که در عین سادگی، با آن نگین زیبایش جذابیتی چشمگیر داشت. انگشتر را به دستم 

 .ه وجد آمدمانداخت و من از دیدنش در انگشت سفیدم ب

رسید. از مادرم به من رسید. من و آرزو این امانتی رو الیق تو  این انگشتر مادربزرگمه، از مادر به دختر می -

 .دونستیم و امیدوارم که دوست داشته باشی

ان ها مرا الیق انگشتری دیدند که یادگار عزیزش هایم به پایین کش آمدند. این انگشتر برای آرزو بود؛ اما آن ل*ب

 :بودند. انگشت دیگرم را روی نگین نشان کشیدم و سر بلند کردم که با دیدن چشمان براقش، با ناراحتی گفتم

 .خیلی قشنگه؛ اما این برای شما خیلی عزیزه -

دستش را روی بازویم قرار داد که از گرمای وجودش برای بار دوم احساس کردم مادرم در کنارم نشسته است. 

ای کوتاه به روی هم فشرد و  اش نشاند و چشمانش را برای لحظه های قرمز خدادادی روی ل*بلبخند زیبایش را 

 :باز کرد. نفسی گرفت و به آرامی زمزمه کرد

 .خاطرش اون روز اون همه نگران شد، ارزشش بیشتر از ایناست دختری که پسرم به -
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های  اسزا پرداختم. لعنت به من که به انسانای از سردرگمی ایستاد و بار دیگر در ذهنم به ن قلبم برای لحظه

 !گفتم. لعنت مهربان اطرافم به راحتی دروغ می

 .بفرمایید -

دیگر جدا شد و من مجالی برای پرسیدن این که  با تعارف الهه برای شیرینی برای بار دوم، نگاه هردو نفرمان از یک

اده بودند؟ مگر نه این که امیرپاشا برایش آن همه دل تان چه؟ نداشتم. چرا این انگشتر را به او ند پس عروس سابق

 .کرد کرد و برای گرفتن انتقامش از هیچ چیزی دریغ نمی دل می

 :دخت شیرینی که سارا پخته بود را برداشت و با محبت رو به الهه گفت توران

 .انشاهلل شیرینی عروسی خودت دختر قشنگم -

 :الهه لبخندی زد و گفت

 .واسه من زوده -

ام تکان دادم و خودم  دخت که در هم شد، سری برای رهایی از افکار منقلب کننده ی توران کرده بروهای نازک رنگا

 .ها سپردم ی آن را به مکالمه

 .وا! دختر به این عروسکی و خانومی، چرا براش زود باشه؟ پسرا باید از خداشونم باشه -

 :دخت گفت رتم نشست و الهه رو به تورانی مبهوت الهه به روی صو ی کوتاهی از قیافه خنده

 .مو پیدا نکردم من هنوز کیس مورعالقه -

 .خب از اولم همین رو بگو -

اش گلِ صورت من و الهه شکفت. الهه که ظرف شیرینی را به سمتم گرفت، با دست  از صراحت کالم و شیرینی

 :کمی کنارش زدم و گفتم

 .خورم عزیزم نمی -

آرزو و سوده رفت. مابقی مراسم را نفهمیدم چگونه گذراندیم. احساس شادمانی خاصی  سمت سری تکان داد و به
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شد. در آن  ردن در مورد جهلی که رخ داده بود می که به سراغم آمده بود، مانع پردازش اتفاقات آینده و حتی فکر 

کار را انجام داده و حتی اش از چنگال یک دیوصفت بهترین  زمان ترجیح دادم یک دختر شاد باشم که برای رهایی

اش هیچ  شناخت و از خصوصیات اخالقی درستی نمی با دروغ، افرادی را خوشحال کرده بود. دختری که مردش را به

های  دهد؛ یک مرد کم حرف که همانند تمام انسان ست که نشان می کرد این مرد همانی خبری نداشت و گمان می

توانست خوب باشد؛ اما شاید  کرد و حتی می خندید؛ اشتباه می یشد؛ م شد؛ خوشحال می خاکستری، عصبی می

شد که این مرد مرموز که بلد بود خاکستری  شد و متوجه می واقعیت چیز دیگری بود که بعدها با آن آشنا می

 .توانست انسان سفیدی هم باشد باشد، سیاه بودن را هم به خوبی بلد بود؛ اما در کمال ناباوری می

ا به خوبی به یاد دارم که با همان نگاه در مقابل همه جلو آمد و به زیر گوشم تهدید کرد که باید نگاه آخرش ر

اش بخندم و بیشتر حرصش بدهم. نگاهش تیز  نقشه را تهیه کنم و من ل*ب گزیدم تا مبادا به آن لحن دستوری

را تقدیمم کرد. کادویی که اش  ی کادو پیچ شده بود و وحشی؛ اما همه تعبیر عشق کردند هنگامی که جعبه

حال شده  گفتم. من خیلی هم خوش ای عاشقانه. نباید به خودم دروغ می ی دیگری از قراردادمان بود نه هدیه نسخه

دانستم یکی از  حالی عجیبی تمام وجودم را گرفته بود و می بودم از این تصمیم. در عین گیجی و درگیری، خوش

 .پوشید ی عمل می نتقام مادرم که یقیناً با این مرد جامهدالیلش نابودی فرهمندها بود و ا

 گذره؟ تنهایی خوش می -

گی به نیمکت تنهایی عمو و درخت بید مجنون، به سوزش و اشک  با همان لبخند و نگاهی که از شدت خیره

 :پاسخ دادم کشیدم، لبخندی زدم و عادی جایی که انتظار آمدنش را می نشسته بود، به سمت صدا برگشتم و از آن

 .با شما بیشتر -

دستم داد  اش به باال جهیدند. ماگ نسکافه را به های محصور شده در میان ریش جوگندمی صورتش شکفت و گونه

دانست که نو*شی*دنی مورد  از کجا می»ام ازش او پرسیدم که  که با تعجبم به دست گرفتم و با نگاه سوالی

ی نخی مشکی رنگی عوض کرده بود و با یک لیوان چای  با بلوز و شلوار سادههایش را  لباس« ام نسکافه بود؟ عالقه
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ای از چای تلخش نوشید و نگاه هردو نفرمان معطوف بخار برخاسته از  مقابلم روی صندلی جای گرفت. جرعه

های درختان، زمزمه  نوازش نسیم و حرکت شاخه طور خیره و آرام در میان صدای گوش لیوانش شد و او همان

 :کرد

 .کنم یه خوابه شه که من رو بخشیده باشی. هنوز، گیجم و فکر می باورم نمی -

کرد، این گونه با من سخن  شد که سرهنگ سرسختی که سوده روزها برایم از اقتدارش صحبت می باورم نمی

خیره شدم و ریخت. نگاهم را به ماگ میان انگشتانم دادم و به رنگ خاصش  پایم اشک می گفت و آن روز پابه می

 :صادقانه گفتم

 .لحظه حس کنم به خوام حسرت داشتنت رو لحظه خوام داشته باشمت و دیگه نمی خواب نیست بابا. من می -

های  بو را وارد سلول ی خوش ای با میز که آمد، پلک پراندم و به اجبار مقداری از نسکافه صدای برخورد لیوان شیشه

 .د بلعیدموجودم کردم و عطرش را با تمام وجو

 .شه کردم عین مادرت باشی؛ اما فقط مهربونیت شبیه فکر می -

سر بلند کردم و با گیجی به صورتش خیره شدم. دستی به محاسنش کشید و چشمانش را به استخر خالی داد و 

 :سازی کرد شفاف

 !وقت نبخشید بخشید. واال رو هم هیچ مادرت خیلی سخت می -

 !ادر من او را نبخشیده بود؟ مادرم به غیر از من کسی در این دنیا را نداشتواال؟ واال دیگر که بود که م

 :اش دقیق شدم و پرسیدم زده ابرو در هم کشیدم و باگیجی که بیشتر شده بود به صورت غم

 واال کی بود؟ -

 توجه به حضور من و سوالم، با صدایی که از شدت کرد که بی آه کشید و گویا در دنیای دیگری سیر می

 :ای سر داد اش تنم به لرز عجیبی نشست، با خود زمزمه سنگینی

سختی ساخته  هر چی بهش توضیح دادم گوشش بدهکار نبود. واال مقصر نبود! من گند زدم به هر چی که به -
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 .کرد مون می بود. من اون رو اوردم توی این کار. نباید ترک

 :ای که برایم گنگ بود کرد ن و رهاکردنش از گذشتهام، مرا مجبور به صدا زد احساس درد خفیف در س*ی*نه

 !بابا -

ای خورد و گویی تازه با موقعیتش آشنا شده بود که صورتش مبهوت شد و دستپاچه دستی به صورتش کشید.  یکه

 :ای لیوانش را جلو کشید و گفت ی دستپاچه خنده با تک

 .ببخشید باباجان. یهو وارد گذشته شدم -

 :اش به گردش در آمدم و پرسیدم باخته گنگران، در صورت رن

 خوای صحبت کنیم؟ می -

 .ی منفی تکان داد لبخندی تلخ زد و سری به نشانه

زنه به رویاهای قشنگت. بهتره بذاریمش برای یه  هایی رو بیرون میاره که بیشتر گند می زدن گذشته، کرم شخم -

 .موقع دیگه

 تونی به یه سوالم جواب بدی؟ فقط می -

های پهنش را به صندلی آهنی سپرد. تیر  ی شانه ای از چای یخ و تلخش را نوشید و تکیه نگاهم کرد و جرعهتلخ 

 :بار همان نیمکت را نشانه گرفت و پاسخ داد نگاهش این

 .بپرس -

رنگم خیره شدم و با صدایی که ناخواسته لرزشی به خود گرفته بود، سوالی که  ی خوش نفسی گرفتم و به نسکافه

 :ها درگیرش بودم را به زبان آوردم لسا

 از به دنیا اومدن من خوشحال شدی؟ -

زده شده؛ اما  شد متوجه شد به سمتم برگشته و از سوالم بسیار شگفت خشی از سمتش آمد که به راحتی می خش

 .گفت باورش کنم کردن به چشمانش را نداشتم. دوست داشتم حتی اگر دروغ می من توان نگاه
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حالی!  دنیا اومدین من سه شبانه روز خواب و خوراک نداشتم از خوش والیه؟ وقتی تو و سوده بهاین چه س -

 .مادرت برات تعریف نکرده؟ تو دنیای منی

قدر دوست داشتنی و خواستنی بود که دوست داشتم  هایم را احاطه کرد، آن احساس گرمایی که تمام قلب و گونه

و من با تمام وجود گوش بدهم. دنیایش بودم دیگر! چه اهمیتی داشت که ها بشینم و او برایم حرف بزند  ساعت

های زیادی را با نان و  ها در حسرت وجودش سوختم و آتش کشیدم. چه اهمیتی داشت که نداشتمش و شب سال

کردیم. مهم اآلن بود که داشتمش. مهم اآلن بود که به وجودش نیاز داشتم و باید هرکاری  پنیری ساده سر می

 .کردم رای از دست ندادنش میب

سمتش گرداندم و موازی با قامتش بلند کردم. لیوان نیمه  سرعت چشمانم را به با بلند شدنش از روی صندلی، به

 :چنان در انتهایش احساس کنم، گفت شد غم را هم اش را برداشت و با لبخندی که می خورده

 .هیچیش معلوم نیست خوری باباجان. هوای اسفند زود بیا داخل. سرما می -

 :حواس نجوا کرد چشمی آرامی گفتم و او باز هم بی

 .شد فهمید چی توی ذهنشه عین امیرواال که نمی -

سمتش چرخیدم و قامت  سمت ساختمان قدم برداشت. به توجه به ابروهای باال رفته و صورت متعجب من، به و بی

 .رشیدش را تا ورودش به ساختمان، دنبال کردم

چنین ذهن بابا را بهم ریخته بود؟ چرا با آمدن نامش غمی عجیب در چشمانش   چه شخصی بود که ایناین واال

گفت که باید ربطش با مادرم با بفهم. چرا که این مرد  نشست؟ ربطش به مامان چه بود؟ احساسم می می

 .ام داشته باشد توانست کمک شایانی در حل گذشته می

دانست. پس در یک حرکت  نم نقش بست، عمه بود و چیزهایی که از مامان میدر آن لحظه تنها کسی که در ذه

ی موردنظر رساندم و زنگ  سمت ساختمان قدم برداشتم. خودم را به طبقه ناگهانی ماگ را روی میز رها کردم و به
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بود. بار دیگر بودن عمه پنجاه درصد  شب هم گذشته بود و امکان خواب0۰واحد را فشردم. فارغ از این که ساعت از 

ی متعجب کتایون مقابلم نقش بست. شال بافتی که به دورش انداخته بود را  زنگ را فشردم که در باز شد و چهره

 :سرعت جلو آمد. لبخندی به روی صورت نشاندم و پرسیدم مرتب کرد و به

 عمه هست؟ -

 :سری تکان داد و تنش را کنار کشید و گفت

 .بله عزیزم. بفرمایید داخل -

 :نیم نگاهی به راهروی خاموش انداختم و با خجالت پرسیدم

 خواب بودین؟ -

 :بازویم را به سمت خودش کشید و با اخمی ریز تشر زد

 .معلومه که نه! بیا داخل ببینم دخترخوب -

خودم را درون راهرو انداختم. در را بست و بالبخندی که  "ببخشید"و مرا به داخل کشاند که با گفتن یک 

 :مانندی به عمه داشت، گفت بی شباهت

 .سالگرد ازدواج مامان و بابا بود. من و بابا، مامان رو سورپرایز کردیم -

 :چشم گرد کردم و باتعجب پرسیدم

 .جدی؟ پس بدموقع اومدم -

 .ای کرد و سرش را به جلو کشید خنده

 .اش تموم شد نترس! قسمت م*اچ و ب*وسه -

عضالت صورتم شد و خجالتم به کم تنزل مقام یافت. شال سفیدش را روی ی کوتاهی نصیب  اش، خنده از شوخی

 .اش رها کرد و با دست به پذیرایی اشاره کرد شانه

 .بفرما عزیزم. مامان خیلی از دیدنت خوشحال میشه -
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 .ممنونم -

تر گرفت. ای به روی ل*ب مشاهده کردم که لبخندم جانی بیش وارد پذیرایی که شدم، عمه و شوهرش را با خنده

 .زد کرد و باحسرت روزهای گذشته را ورق نمی چنین روزهایی را تجربه می ای کاش مادر من هم این

 :صدای متعجب و پر شور عمه، مرا از حسرتی که تمام وجودم را گرفته بود، بیرون کشاند

 .به! عروس خانم. خوش اومدی عزیزم به -

 :رویی گفت ی نداد و با خوشل*ب باز کردم تا تشکر کنم؛ اما شوهر عمه مجال

 .خوش اومدی دخترم. چرا اونجا وایستادی؟ بیا بشین -

های قرمز با  های سلطنتی شیری رنگ، بادکنک تشکری کردم و به روی تک مبلی که به تاجش همانند تمامی مبل

 :ربانی قرمز آویخته شده بود، جای گرفتم. کتایون مبل کنارم را برای نشستن انتخاب کرد و گفت

 !خوردنه حاال نوبت کیک -

 :رو کرد به من و گفت

 .گفت قسمت گردوییش رو بذاریم برای مهتاج و یواشکی بدیم بهش همین حاال مامان می -

 :اش خنده مهمان من و مابقی شد و عمه با خنده از آ*غ*و*ش شوهرش جدا شد و گفت از گفته

 !ذاشت یام نم خب ارسالنم گردویی دوست داره و چیزی برای بچه -

ام بلند نشود. بهترین بود این زن! زنی که در آن کت و شلوار  دستم را مقابلم دهانم قرار دادم تا صدای خنده

توانست برای  کرد، می رنگ بادمجانی در آ*غ*و*ش همسرش نشسته بود و با ذوق کیک بزرگش را تماشا می خوش

مهمان ناخوانده بودم، با نشاندن لبخند به روی شوهرش بهترین باشد و برای دخترش تک! سعی کردم حاال که 

برید  شان ایجاد نکنم. شوهرعمه با هزاران عشق برای همسرش کیک می شان، خللی در شاد بودن صورتم و همراهی

رقصید و عمه را در ر*ق*ص  نشاند. کتایون با آن شومیز آبی و شلوار جین زخمی می اش می و ب*وسه بر پیشانی

خندید و در میان آن همه خوشی مرا نیز به خنده و شادی نشانده  مه از اعماق وجودش میکرد. ع همراهی می
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فودی که توسط کتایون  زور مجبور به همراهی کرد و در دل از غذای فست بودند. شام، ساندویچ بود و عمه مرا به

ی  عمه و کتایون که به بهانهآماده شده بود، او را تحسین کردم و تا آخر ساندویچ قارچ و مرغم را بلعیدم. شوهر

ها ما را تنها گذاشتند، تازه توانستم زمانی برای هم صحبتی با عمه پیدا کنم. مرا در کنارش  شستن تمامی ظرف

اش را که تا آخر  نشاند و لیوان چایی را مقابلم قرار داد که تشکری کردم و مقداری از چایم را د*اغ نوشیدم. چای

 .رفتم و زبان در کام چرخاندممیل کرد، باآلخره نفسی گ

 !عمه -

اش را به چشمانم دوخت و بامهربانی  پا به روی پا انداخت و انگشتانش را به روی زانو در هم قالب کرد. نگاه تیره

 :پاسخ داد

 جانم؟ -

 .آبی خیره شدم که طرحی محشر از کرمان بود_بافت سفید ی دست زیر انداختم و به فرشینه سربه

 لی ازتون بپرسم؟تونم سوا می -

 چه سوالی عزیزم؟ -

 .به اجبار و از روی احترام نگاهم را در چشمانش دوختم و صراحت را انتخاب کردم

چرخیدن. چرا بابا ما رو رها کرد؟ چرا مامان  ها بود که توی ذهنم عین پروانه می از اول زندگیم خیلی سوال -

کردن؟ چرا پدر نداشتم؟ چرا  ترکش کرده بود و جدا زندگی میگفت با وجود این که  وقت در مورد بابا بد نمی هیچ

 ...همه مرموزه و زارن؟ چرا این خانواده این خانم از من بی خان

 :ی اندکی از هم قرار داشتند، ادامه داد ایش که در فاصله توجه به ابروهای قهوه نفس گرفتم و بی

یف کرده و خیلیام دیگه برام مهم نیستن؛ اما... یه چیزی های دیگه که خیلیاشون رو بابا برام تعر و خیلی سوال -

 .امشب ذهنم رو بهم ریخت

 :صدایش تحلیل رفت و به لحنی خاص پرسید
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 چی؟ -

 :شان رسیدم، ایست کردم و زبان چرخاندم که به تابلوی عکس خانوادگی نگاهم را یک دور گرداندم و همین

 امیرواال کیه؟ -

 

دیدم که  کردم پسرعمه باشد. کسی که عمه در فراغش بود و می که گمان می مردی جوان در قاب قرار داشت

داشتم تا که عمه جوابی  جا نگه شد. نگاهم را همان گرفت و صورتش گلگون می گاهی با او تماس تصویری می

امدار های خاندان ن درست و حسابی برایم آماده کند. در چشمان پسر خیره شدم و به این پی بردم که او هم چشم

 .را به ارث برده

 لرزه؟ شه و دستاش می زنه، صداش زخمی می امیرواال کیه که بابام تا ازش حرف می -

اش برگرداندم و در صورت متعجب او خیره ماندم. پایی که روی  دادن. نگاهم را به جای اصلی بس بود هرچه مهلت

ای غم به  ، چشمانی که رنگی عجیب و هالهشدند تر درهم قفل می زمین ضرب گرفته شده بود، دستانی که محکم

 .خبر بودم ای در راه است و من از آن بی داد که قصه خود گرفته بودند نشان از آن می

 :هایم کشیدم و پرسیدم روی ل*ب زبانم را به

 خواین جواب بدین؟ نمی -

شان، مات شدم و  بودن ه از یخروی دستانش قرار دادم ک پلک زد و سرش را به زیر انداخت. دستم را پیش بردم و به

هایم تکان خوردند تا نامش را به زبان آوردم؛ اما لرزیدن صدایش مانع از چرخیدن  دهانم از تعجب باز ماند. ل*ب

 :بار تعجبم به ناباوری تبدیل شد زبانم شد و با پاسخی که داد، این

 .برادرم. عموت -

پا کردند. عمویی که نامی از  هایی که در سرم غوغا به سوال هایم بیشتر شدند برای ادا کردن کلمات و لرزش ل*ب
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ماند؟ از من که هیچ،  کرد، که بود؟ که باید از من مخفی می شد و صورت همه را مهمان گرد غم می او برده نمی

هایم جاری شد و عمه را  های دیگر. چرا؟ چرای بزرگی در سرم بود که باالخره روی ل*ب شاید از سوده و خیلی

کنان صورت در هم رفته و  دل هایم دوخت و دل اش را به ل*ب های نم گرفته بور به بلند کردن سر کرد. چشممج

 .گیجم را از نظر گذراند

 چرا؟ -

 چی چرا؟ -

روی  گونه به های او به آن سرایت کرده بود را برداشتم و نوازش آب دهانم را فرو دادم و دستم را که سرمای دست

 :به طرفین تکان دادم و پرسیدمصورتم کشیدم. سری 

 کار کرد که شماها حتی اسمشم نمیارین؟ چرا، چرا به من نگفتین؟ مگه، مگه عمو چی -

هم ریختن  اش نشست که خود را لعن و نفرین کردم برای به ای درشت به روی گونه هایش لرزیدند و قطره ل*ب

 :شب قشنگش. تنم را جلو کشیدم و با لحنی شرمنده صدایش زدم

 ...خواستم شما رو ناراحت کنم یا کنم گریه نکنید. من نمی عمه! خواهش می -

 :زده به عقب برگشتم با صدای متعجب شوهرعمه و کتایون، هول

 چی شده؟ -

 :کنان نگاهی به آن دو و سپس عمه انداختم و باشرمندگی گفتم من من

 ...خواستم عمه رو ناراحت من، من واقعا متاسفم. نمی -

 :سمت عمه برگشت، میان کالمم پرید و قاطع پاسخ داد نگاهم به همین که

مون مناسب نبود؛ البته این نظر مامان و بابا بود. مامانم طردش کرد و  زنی رو انتخاب کرد که برای خونواده -

 .برای همیشه از این خونه رفت

. نشستن شوهرعمه و کتایون به دستی به صورتش کشید و آه غلیظی که در اعماق گلویش قرار داشت را رها کرد



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
313 

 

های لرزانش را  داد. ل*ب ی برداشتن نگاهم را نمی ها را احساس کردم؛ اما غم درون صورت عمه اجازه روی مبل

 :ام را ارضا کرد سختی کنترل کرد و نفسی گرفت و تیر خالص را زد و کنجکاوی به

 .دست ما نرسید بهای هم  سال نگذشته بود که خبر آوردن فوت کرده و جنازه یک -

ی نامدار را گرفته بود. این  شد و گرد غم، تمام صورت خانواده این غم، غم فراق بود که در نگاه بابا و عمه یافت می

زیر  ای بگویم و سربه«متاسفم»ها فقط توانستم  ها و غصه دارشان. در ازای آن صحبت های غصه بود دلیل دل

 .بیندازم

کرد و  دن و بعد از اونا، امیرواال به دنیا اومد. ارسالن خیلی روی امیرواال حساب میاردالن و ارسالن دوقلو بو -

 .همه یه جور دیگه دوسش داشتن. بس که خوش قلب و خاص بود

 .ی مرا معطوف خود کرد زده ی تلخی سر داد و چشمان غم خنده

شی و از  قتی عین دودکش میو»گفت  کرد و می خوردم بغلم می کرد. وقتی هم حرص می با من خیلی لج می -

 .«شی ترین خواهر دنیا می زنه بیرون، بانمک هات دود می بینی

 :هایم به تبسمی از هم باز شدند. شوهرعمه نفسی چاق کرد و گفت ل*ب

 .خدابیامرزتش. خودت رو اذیت نکن عزیزم -

 :عمه با لبخند جوابش را داد و گفت

 !ذره شده شه. دلم براش یه همیشه میزنم، حالم بهتر از  وقتی از واال حرف می -

 .ای به روی گونه اش کاشت کتایون لبخندی به صورت مادرش زد و ب*وسه

 !الهی قربونت برم من -

 .نفر با من بلند شد ی عمه را شنیدم و به آرامی برخاستم که نگاه هر سه«خدانکنه»

 !تون کردم ببخشید که مزاحم شدم و ناراحت -

رو شدم. هر چه گفتند بمان و هنوز تا ساعت خواب خیلی  قلبم آمد و با اعتراض هر سه روبهای که از اعماق  جمله
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جا  ی کارم را آوردم و با شرمندگی عمیقی و ذهنی که از پاسخ عمه آرام گرفته بود، تقریباً از آن زمان هست، بهانه

 .گریختم

*** 

 »فصل هشتم«

 

اش  های موردعالقه روی سنگ سفید کشیدم. گل ان خیسم را بهام گرفتم و سر انگشت نم چشمانم را با شال مشکی

روی اسمش ریختم و بوی  روی شانه انداختم. گالب را به اش گرفته بود را به را کنار زدم و پر شالی که باد به بازی

ام بار دیگر خیس شد و قطرات اشک در گالب در هم آمیختند.  های محمدی را به ریه فرستادم. گونه خوش گل

 :ام سر دادم و نامش را ناله کردم ام را باال کشیدم و آهی عمیق از اعماق س*ی*نه ینیب

 شی؟ جا که اذیت نمی مامان! مامان عزیزم! خوبی؟ اون -

های کنار  روی سرامیک هایم را پاک کردم. روی دو زانو به ام بیرون آوردم و اشک دستمالی از درون کیف دستی

ام را مهمان خیسی قبر کردم. در  روی نامش زدم و گونه ای به شدم. ب*وسهمزارش نشستم و به پایین خم 

هایی که مسببش  کرد. کابوس شدم و کابوس رهایم نمی هایی که بدخواب می آغوشش کشیدم؛ همانند تمام شب

 .شد هایی که در ناخوشی نصیب من می سیگارهای سنگین کیان بود و آزار و اذیت

همه آرومی؛ اما... اما من جام خوب نیست مامان. سرم پر شده از سوال! تنم انگاری جات خوبه که این  -

ترسم به خطا  کنم و می کار می دونم دارم چی ام! خیلی! نمی خواد. خسته ست و دلم یه خواب طوالنی می خسته

 .برم

 .حک کردمای اندک با همان چشمان تار شده، سفیدی قبر را در ذهنم  ام را بلند کردم و در فاصله گونه

تونه شریک خوبی برای  شناسم؛ اما می تونم بذارم کیان راحت بچرخه و تو روحت آروم نباشه. پاشا رو نمی نمی -
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گرفتن انتقام تو باشه. تازه! بابا هم دیگه منو دوست داره. منو ب*غ*ل گرفت و گفت هروقت پشیمون بشم پیشمه! 

 گم؟ ؟ درست نمیاگه پاشا خواست اذیتمم بکنه، بابا هست دیگه. نه

ها را از روی قبر بلند کرد و با خود برد که به سرعت کمر  نسیمی که از ابتدای ورودم آرام بود، شدت گرفت و گل

شان. دستمال را به صورتم کشیدم و شال را جلوتر کشیدم و مرتب  راست کردم؛ اما دیر شده بود برای برگرداندن

 .نشستم

 6جا. پاشا گفت که تا ساعت  برگشتم؛ فقط تونستم لباس عوض کنم و بیام اینباید برم عزیزم. از سر کار که  -

جا. با من  جاست. منم دو ساعت مرخصی گرفتم تا هم بیام پیش تو و هم برم اون مرکز خرید بازه و خودشم اون

 کاری نداری؟

ام کشیدم  ی مشکی خاکیها جا گذاشتم و برخاستم. دستی به لباس روی صورت نشاندم و گالب را همان لبخندی به

دارم، بااحتیاط قدم برداشتم و خودم را به  های پاشنه خاطر کفش و خداحافظی کردم. از میان مزارها گذشتم و به

دستم رسیده بود و دیگر اثری از تصادف روز قبل از  ماشین مامان رساندم و دزدگیر را زدم. ماشینی که دیروز به

بود. همان زمانی که آن تلفن لعنتی از سوی یکی از افراد کیان یا شایدم هم یک ام با کیان هم ن زدن ر*اب*طه بهم

مرد خیّر شد و کنترل زمان و مکان را از دست دادم. دستگیره را کشیدم و پشت رول قرار گرفتم. گوشی را از کیفم 

 :ی پاشا را ل*مس کردم که بعد از چند بوق پاسخ داد بیرون آوردم و شماره

 بله مهتاج؟ -

 .ی شلوغی مرکز بود. نفسی گرفت و استارت را فشردم دهنده  ی صدایش همهمه بود و این نشان زمینه پیش

 ای؟ سالم. مغازه -

ابرویی باال « حواسش به مشتری باشد نه آن گوشی وامانده»گفت: اش فردی را خطاب قرار داد که می صدای عصبی

 :سرد پاسخ داد هم که با لحنی متفاوت و خ*ونسرعت تماس را خاتمه بد انداختم و تصمیم گرفتم به



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
316 

 

 .بله. منتظرتم -

 .بینمت پس، می -

 .بینمت می -

تماس را خاتمه دادم و ماشین را به حرکت درآوردم. صدای ضبط را کمی بیشتر از حد معمول کردم و سعی کردم 

که کوتاه نبود را با آهنگ و اش برسانم. مدت زمانی  های تهران به مغازه ترین خیابان خودم را از کم ترافیک

دادن به تماس سوده و آرزو که عجله داشتند برای انتخاب لباس نامزدی و غیره گذراندم و وقتی با حرص و  پاسخ

ی  شان راحت شدم و مقابل مغازه خیال آن مراسم اعصاب خردکن شود، از شرش عصبانیت از سوده خواستم که بی

روی  بان را پایین کشیدم. آرایشم را تمدید کردم و مقداری عطر به ی سایه آینهپاشا رسیدم. ماشین را پارک کردم و 

ام قرار دادم و  ی مشکی ام را درون جیب مانتوی ساده گردنم زدم و شالم را آزادانه به روی شانه رها کردم. گوشی

ی شیک که بهترین  قهی دو طب هایی که موقعیت تجاری خوبی داشت، با آن مغازه پیاده شدم. در یکی از خیابان

روی سنگی شدم و در  توانست گفت امیرپاشا بهترین بود. وارد پیاده نمای خارجی را به خود اختصاص داده بود، می

ای را به داخل هول دادم و وارد شدم که صدای آویز رویاها به صدا درآمد و لبخند مهمان صورتم شد. نگاهی  شیشه

کنندگان با  که هر قسمت با دیزاین و دکور متفاوتی در آمده بود تا مراجعه اجمالی به سراسر سالن شلوغ انداختم

هایی وجود  پله کار کاغذی نبود. انتهای سالن، راه ها آشنا شوند و دیگر نیازی به ژورنال و نمونه انواع برندها و مدل

 .ار داشتندجا قر شد که دفترهای کاری در آن های طالیی رنگ مشخص می داشت که با توجه به پالک

 تون کنم؟ تونم کمک خوش اومدین. می -

هایم را از هم  سمت دختر برگشتم که بالبخند منتظر من بود. ل*ب ای باال گرفتم و به های آینه نگاهم را از شیشه

 :سمتش کشاند فاصله دادم و همین که زبان در دهانم چرخید، صدای امیرپاشا هردونفرمان را به

 .با من کار دارن -

هش را از دختر گرفت و به من خیره شد که در کسری از زمان ابروهایش درهم و صورتش کمی سفت و سخت نگا
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 .شد

 .سالم عزیزم -

 :گرایانه به سرتاپایم انداخت و زمزمه کرد نگاهی کاوش

 .خوش اومدی. بریم دفتر من -

ها  دنبالش قدم تند کردم و از پله تم و بهای باال انداخ ها برداشت. شانه سمت پله هایش را به و پشت کرد به من و قدم

باال رفتم. تنها درِ موجود چوبی را باز کرد و کنار کشید که با تشکری وارد شدم. نگاهی سریع و تند به اتاق بزرگش 

 .سمتش برگشتم. در را بست و پشت میزش قرار گرفت انداختم و به

 :روی میز قالب کرد و پرسید دستانش را به

 شینی؟ نمی -

کردم،  طوری که با نگاهم، دیوارهای خالی از تابلو را تماشا می مقابلش روی مبلِ مشکی رنگ جای گرفتم و همان

 :زمزمه کردم

 !ی قشنگی داری مغازه -

 .ممنونم -

روی شیارهای چوب، درحال حرکت  آویز چوبی چشم گرفتم و به میز مقابلش خیره شدم که انگشتانش به از رخت

 .بودند

 دی؟جایی بو -

 .های اسپرت، جذابیتی تازه را به خود گرفته بودند بار چشمانم، صوتش را هدف گرفتند که در آن لباس این

 طور؟ چه -

 :اش سپرد و خیره در چشمانم، پاسخ داد اش را به پشتی صندلی تکیه

 .ان هات خاکی لباس -
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ی شلوارم را خاک گرفته بود و  از پارچه رنگ هایم چشم دوختم. تنها ردی کم سرعت تغییر موضع دادم و به لباس به

 :من از تیزبینی این مرد متعجب شدم. خاک نشسته برروی ساق پایم را با دست تکان دادم و گفتم

 .الزهرا چشمای تیزی داری! رفته بودم بهشت -

 :کمر صاف کردم که لبخندی زد و پرسید

 چیزی میل داری؟ -

 :ف دستانم را به زیر چانه زدم و با لبخند وقیحی پاسخ دادمهایم را روی زانوانم قرار دادم و ک آرنج

 .شم. فقط یه نو*شی*دنی خنک باشه اگه که سفارش بدی ممنون می -

 :داد، گفت چشمکی زد و حینی که تلفن را کنار گوشش قرار می

 .ناهار باهمیم -

 :ابرویی باال انداختم و زمزمه کردم

 .باکمال میل -

آورد؛ در کمال پررویی و  چنینی به زبان می هایش را این کردم. او درخواست این مرد عادت میباید به این نوع رفتار 

 :غد بازی. سفارش که داد و تلفن را گذاشت، چشمی در حدقه گرداندم و پرسیدم

 بلد نیستی خواهش کنی؟ -

 :ی ل*بش باال رفت و با غدبازی پاسخ داد گوشه

 .فای من توجه کنینه تا زمانی که تو یاد بگیری به حر -

 :ام را رها کردم و خودم را به ابتدای مبل رساندم. به حالت گیجی صورتم را در هم کشیدم و پرسیدم چانه

 کار کردم؟ مگه چی -

اش پاسخ  اش را بلند کرد و به روی میز ضرب گرفت و سرش را پیش کشید. با چشمان نسبتا ریز شده انگشت اشاره

 :داد
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 .انتخاب کردی بازم که این رنگ رو -

به سرعت ذهنم کشیده شد به آن روز در رستوران که گفته بود دیگر این رنگ را برای پوشیدن انتخاب نکنم. روح 

مریض و لجبازم به غلیان افتاد و در سرم به جوالن پرداخت. لبخند شیطانی روی صورتم نقش بست که تنها 

 :ریخته بودند را به بازی گرفتم و گفتم دلیلش صورت پوکر پاشا بود. موهایی که بیرون از شال

 .من این رنگ رو دوست دارم -

زنان مسیر پشت سرم را در پیش گرفت. با احساس گرمایش در  دارش بلند شد و قدم به آرامی از روی صندلی چرخ

دم. ای کوتاه احساس کر اش را در فاصله ام، سرم را به سمتش گرداندم که چشمان کهربایی پشت گر*دن و شانه

کردند، همان  هایی که تمام صورتم را رصد می انگشتی که به بازی با فرهای انتهای موهایم مشغول بود، با آن چشم

 .شان گرفته بودم و در مقابل کیان خودداری کرده بودم ها نادیده تفکراتی را در ذهنم روشن کرد که سال

 .زدن رو بیشتر دوست دارم جور حرف منم این -

گرمی صدایش به سوزش افتادند و آن افکار شوم لعنتی در سرم بیشتر جوالن دادند. من به این مرد هایم از  ل*ب

ام دلیل بر ماندنم شود و راه تفکر را برایم ببندد. من یک دختر  خواستم امیال کنترل شده احتیاج داشتم؛ اما نمی

گاه طعم آ*غ*و*ش واقعی را  ی که هیچها و نیازهایم جنگیده بودم. دختر سال تمام را با خواسته62بودم که 

چون کیان تجربه کند. مردی که سراپا  اش را با مردی هم های زندگی گاه دوست نداشت اولین نچشیده بود و هیچ

هوی و هوس بود؛ اما دست تقدیر مرا در کنار او نشاند. کیان، مرا بوسیده، در آ*غ*و*ش کشیده و حتی نوازش 

رد و حتی دستانش گرمای دیگری داشتند که احساس ناامنی را به وجودم تزریق کرده بود؛ اما چشمان این م

 .کرد نمی

 .موهای زیبایی داری -

ام را منحرف کرد و نگاه گستاخم را از  ی مو، کمی ذهن د*اغ کرده شدن آن تره انگشتش را باال آورد و کشیده

وهای ذاغی افتاد که انتهایشان را رنگ فانتزی آبی خوران باال آمد و نگاهم به م تاب و صورتش دزدیدم. انگشتش پیچ
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ی درون  پیچید و درگیری من با آن مهتاج خفته های آرام و کوتاهش به زیر گوشم می نشانده بودم. صدای نفس

سرعت سرم را به جهت مخالف  کشیدنش، ناخواسته نفس گرفتم و به شد. با رهاشدن موها و عقب ذهنم بیشتر می

 .کرد زده می طور باشد و این مرا هیجان رد بلد بود با من چهبرگرداندم. این م

 .خوام چشمات رو ببینم نگاهت رو ندزد. می -

تر ذهنم برایش دل زد. چشمانم که بار دیگر از  اش را با آن لحن لعنتی به زبان آورد که مهتاج لعنتی باز هم خواسته

دانم  کشیدنم بازتر کرده بود. با همان لحنی که نمی نفسصدایش اطاعت کردند، سرش را فاصله داده و فضا را برای 

 :از چه کسی به ارث برده بود، گفت

 اگه دوست داشته باشی، با هم بریم خرید؟ -

 :اش دوختم و با آرامشی ساختگی پرسیدم ام کردم و چشمانم را به بینی معمولی فحشی جانانه نثار افکار منفی

 خرید برای چی؟ -

 .د که با نگاهم به موزات حرکت انگشتانش حرکت کردمشالم را عقب فرستا

 .برای نامزدی -

 :ام که به سوزش افتاد، رو گرفتم و درخواست کردم شانه

 .شه که مراسم نگیریم؟ من... دوست ندارم. دوست دارم یه عقد ساده داشته باشم می -

و درست باالی ابروی چپش بود. ی ریزی را به خود اختصاص داده  اش خیره شدم که جای بخیه و به پیشانی

ها جسارتی خرج دادم که دلم مطلب  شان نکردم و بعد از مدت انگشتانم بلند شدند برای کاوش آن بخیه و منع

 .کرد می

 با پدرت صحبت کردی؟ -

 :در میان آن گیرودار، ناخواسته و با تعجب پرسیدم
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 این بخیه برای چیه؟ -

ا ببینم و راستی و درستی پاسخش را بسنجم. دستانی که دو طرفم و به چشمانش، چشم دوختم تا واکنشش ر

ام را عقب راندند. در حالی که به بازی با نبض مچم  روی تاج مبل مشت شده بودند، باال آمدند و انگشت یاغی به

 :پرداخت پاسخ داد می

 .یه یادگاری قدیمی -

 از کی؟ -

ی شصتش  دیدنش. زبری خاص انگشت مردانه برای بهترقامتش را صاف کرد که به تبعیت از او گر*دن کشیدم 

 .ی ضربان و غلیان فشار خونم بود تشدید کننده

 .همسرم -

های حسی که  هایم را کنار فرستاد و سیگنال ناخودآگاه احساس عجیبی در وجودم نشست که تمام امیال و دغدغه

شدم که روزی تمام و کمال این مرد  زنی میکرد را خاموش ساخت. من، جایگزین  از انگشتانش به مغزم سرایت می

ای از او در ذهنش مانده بود. لبی که زیر دندان گرفته و  ی او بود و خاطرات گسترده را داشت. زنی که مادر بچه

 :حواس پرسیدم مورد آزار قرار گرفته بود را رها کردم و بی

 خیلی دوسش داشتی؟ -

سرد و پوکرش چیزی فهمید، خود را عقب کشید و  صورت خ*ونشد از  دستش را عقب کشید و در حالی که نمی

چندی بعد در کنارم جای گرفت. دستانش را روی تاج مبل قرار و گ*ردنش را به عقب کشاند و نفس عمیقی 

دانم چرا آن همه کنترل افکار و ذهنم از  سختی چشم دزدیدم. نمی کشید. سیبک گلویش باال و پایین شد و به

سراغم آمد. از زمانی که الهه مرا  ای که او را در مهمانی دیدم به این آشفتگی از همان لحظه دستم رفته بود و

هایم  ظاهر عشقم کرد، بدتر هم شد. الهه از درگیری هایم نسبت به این مرد به تشویق به بروز احساسات و خواسته

گاه همانی نبود که  دم و کیان هم هیچها با آن جنگیده بو باخبر بود. همیشه این کمبود و نیاز را داشتم و مدت
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 .خواستم می

 .آلی بود دونم که نبودنش حالم رو خ*را*ب کرد. هستی... همسر ایده دونم. فقط این رو می نمی -

 :ای پرسیدم اش را هدف گرفتم و با زمزمه چانه

 اسمش هستی بود؟ -

سمتش چرخیدم و پای چپم را به زیر  بهسمت راست که من قرار داشتم، گرداند.  در همان حالت، چشمانش را به

 .ی پهلویم را مبل سپردم پای دیگر خم کرد و تکیه

 .آره -

 :لبخند کمرنگی زدم و صادقانه نجوا کردم

 .حتما آدم خوش قلبی بوده که بعد از اون ازدواج نکردی -

بار احساس  و برای اولینپای غمی که از، از دست دادن همسرش بود، گذاشتم  تر شد و من آن را به صدایش سنگین

 .بودن کسی که مرگش این مرد را به غم نشانده بود سراغم آمد. حسادت از خوب حسادت به

 .دختر داییم بود. یکی دادیم، یکی گرفتیم -

 :سازی کرد صورت گیج و متعجبم را که دید، شفاف

 .شرط داییم برای قبول ازدواج آرزو و هامین، ازدواج من و هستی بود -

روی هم  ای کوتاه چشمانش را به قدر بلند بود که برای لحظه هایم خارج شد، آن بلندی که از میان ل*ب «چی»

 .فشرد

 گفت؟ آرزو که مجرد بود؛ پس پاشا چه می

 :سرعت پرسیدم چشم که باز کرد، به

 آرزو که مجرده. یعنی چی این حرفت؟ -

 .جا پریدم و با دیدن لبخندش، تعجبم بیشتر شد ام زد که متحیر در ی آرامی به نوک بینی با انگشتش ضربه
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 .خیلی واضحه فندقی! اونا تصمیم به طالق گرفتن -

 !اوه -

ای که به  هایم خارج شده بود را تکرار کرد. با تقه ای که از روی عادت از میان ل*ب نگاهش به پایین افتاد و کلمه

ی ورودی که پاشا صادر کرد، در، باز شد و پسر جوانی با  هدر خورد، به عقب چرخیدم و نگاهم را به در دادم. با اجاز

 :زیر گفت فروشی گرفته، وارد شد. سینی را روی میز قرار داد و سربه میوه سینی کاغذی که مشخص بود از آب

 .ببخشید طول کشید. شلوغ بود -

 :کرد گفت اش را مرتب می روی مبل مرتب نشست و درحالی که یقه پاشا به

 .تونید بری زحمت افتادی. اگه مشتری نیست، می جان. ببخشیدکه به ممنون علی -

 .وظیفه بود. چشم -

 .کرکره رو بکشید. ریموت دارم -

 .چشم -

که منتظر تعارف پاشا بمانم، لیوان آب پرتقالی که از عالیقم بود را  سری تکان داد و اتاق را ترک کرد. بدون آن

ی اتاق  سمت تک پنجره ا به جانم تزریق کردم. از روی مبل برخاستم و بهدست گرفتم و خنکای یخ درون لیوان ر به

ی نسبتاً بزرگ سرسبز و شلوغی که  قدم برداشتم و مقابلش ایستادم. نمای زیبایی را به تصویر کشیده بود. کوچه

رستورانی را   ی دیگر. چشمم آن کافه ای تاریک را در خود جای داده بود و یک بوتیک لباس و چندین مغازه کافه

 «!ی ورود دارد. ورود افراد متفرقه ممنوع تنها عشق اجازه» گرفته بود که روی یک تخته نوشته بود:

های پاشا  ام کردم و به پردازش صحبت ای از نو*شی*دنی خنک را وارد معده لبخندی به آن متن زدم و جرعه

 .ی را روی چهارچوب پنجره قرار دادمپرداختم. مابقی محتوای لیوان را الجرعه سر کشیدم و لیوان خال

 پس چرا شما جدا نشدین؟ مگه این رسم با طالق اونا از بین نرفت؟ -

اش بود را  اش فرو رفتم و نفسم برید. عطری که درگیر تاروپود پیراهن آبی نفتی عقب چرخیدم که در س*ی*نه به
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 .برداشت و نگاهش را به پشت سرم دوخت هایم فرستادم و سرم را به آرامی عقب کشیدم. قدمی به عقب به ریه

تونستم  زندگی شوخی نیست مهتاج! من، شوهر هستی بودم و دیگه ازدواج و طالق خواهرم مالک نبود. نمی -

 .ی دخترم رو طور آینده مون رو خ*را*ب کنم و همین زندگی

 دخترت؟ -

 :روی صورت نشاند و پاسخ داد لبخندی کمرنگ به

 !د؛ عین عسلهلیا. خیلی شیرین بو -

 .متأسفم -

 :نگاهی به صورتم انداخت و پرسید

 دوست داری بری به اون کافه؟ -

سمت پنجره چرخیدم و با لبخند  هایش ندارد. به ی صحبت از تغییر موضوع به خوبی فهمیدم که تمایلی برای ادامه

 :پاسخ دادم

 .کنم پیشنهادت رو برای یه شب قبول می -

 .برای ناهار -

 ...اما -

اش را  سمت میز رفت و گوشی و کیف پولی ا عقب کشیدنش، حرف در دهانم ماند و متعجب دنبالش کردم. بهب

 :سمت در می رفت مرا خطاب قرار داد برداشت و حینی که به

 !دن به یکی دیگه اگه عجله نکنی، میزمون رو می -

 .سمتش قدم برداشتم و مقابلش ایستادم سرعت به در را باز کرد که به

 شه؟ پس دیدن نمونه کارها چی می -

اش  ها و بیرون زدن مغازه همراهی با سر به بیرون اشاره کرد که اطاعت کردم. حینی که در پایین رفتن از پله
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 :کردم، پاسخ داد می

 .تونی همه رو نگاه کنی گردیم. بعد از ناهار می برمی -

رو را در  های برقی پایین آمدند. مسیر پیاده کرکرهریموت را زد و همین که بیرون زدیم، دوباره ریموت را زد و 

 :پیش گرفت که پرسیدم

 پیاده بریم؟ -

 .میانبر داره -

اش شدم و او را تا رسیدن به کافه رستوران همراهی کردم. برعکس تصورم، کافه  شانه به با چند قدم دویدن، شانه

ایت شلوغ بود. میز کوچکی را برای نشستن انتخاب نه رستوران شادی بود و در آن هنگام از روز و اوایل هفته، بی

کردیم که امیرپاشا از قبل رزرو کرده بود. هنگامی که چشمان طلبکارم را دید، استایل خاص خودش را برای 

 .اش کشید نشستن گرفت و با انگشت اشاره به زیر بینی

 .گفتم که ناهار رو با هم هستیم -

ها را که دادیم، مدتی نگذشت که میز چیده  به پشتی صندلی سپردم. سفارشام را  چشمی در حدقه گرداندم و تکیه

توجه به مخالفت پاشا  هیچ حرفی مشغول خوردن شدیم. به خوردن یک ساالد سبزیجات اکتفا کردم و بی شد و بی

 .؛ موضوع را خاتمه دادم«میلی ندارم»با گفتن:

 در مورد مراسم حرف بزنیم؟ -

 :ام گرفتم و در چشمانش دوختم و پاسخ دادم ردهنگاهم را از ظرف نیمه خو

 .حتماً  -

 :ی موضوع شدم عقب کشیدم و چنگال را درون ظرف رها کردم و آغازکننده

اومد و منم گفتم از  من با بابا صحبت کردم و گفتم که با نامزدی مخالفم. بابا از دوران عقد خوشش نمی -

ها در  نظر منم این بهتره و اگه تو موافق باشی با خونواده عقد. بههرحال راضی شد با  بالتکلیفی خوشم نمیاد. به
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 .میون بذاریم

اش را سر کشید. لیوان را روی میز قرار داد و  اش رها کرد و مقداری از نوشابه قاشق و چنگالش را در ظرف خالی

 :گفت

 ای؟ من مشکلی ندارم؛ اما... تو مطمئنی که آماده -

 :م و با گیجی پرسیدمسردش محو شد در چشمان خ*ون

 برای چی؟ -

اش ضرب ریزی روی میز گرفته بود، پاسخ  سمت دیگری سوق داد و درحالی که با انگشتان کشیده نگاهش را به

 :داد

 .برای تعهد و تشکیل زندگی مشترک -

شد  نمی ام به ناگهان اسید زیادی را آزاد کرد. زندگی مشترک! باورم ی ترسناکی به تنم وارد شد و معده جرقه

شدم. آیا تعهد به یک ر*اب*طه و هر روز  ام می ی جدی از زندگی دادم و وارد مرحله داشتم تن به این خواسته می

ی او باید  توانستم کنار بیایم؟ این ر*اب*طه طبق خواسته بودن با این مرد، برای من دشوار بود؟ یا می و هرشب

کردم  قدر هم که فکر می پذیرفتمش. شاید بودن با این مرد آن د میطور که قرارمان بود و من بای واقعی باشد؛ همان

 .دادم کردم تا پاسخ این سوال را می سخت و دشوار نبود. باید تجربه می

 :رفته پاسخ دادم ی سوزناکم فشردم و با صدایی تحلیل نفسی گرفتم و انگشتانم را به روی معده

 .دونم نمی -

سرعت نگاهم را کنترل کردم و باال  هایش کشید که به روی ل*ب نش را بهسمتم برگرداند و زبا صورتش را به

 .کشیدم

 .خوبه -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
327 

 

هوا  طوری که نگاهش معطوف حرکات دستش بود، بی ی لیوان کشید و همان اش را به روی لبه سرِ انگشت اشاره

 :پرسید

 کرد؟ اون پسره، اذیتت می -

قداری از کباب درون دیسش را به دندان گرفتم و ترجیح دادم رفته م ام بیشتر شد که با ابروهای درهم سوزش معده

پرسید پاسخ  کرد؟ شاید اگر اوایل ر*اب*طه از من می برای پاسخ دادن به سوالش، زمان بخرم. کیان اذیتم می

اش برایم نمایان شد و صدمات روحی و جسمی که  رفته که شخصیت اصلی دادم که او بهترین بود؛ اما رفته می

آوردم. او بدی را در حقم تمام کرده بود و من حتی  و دیدم، در یک کلمه پاسخش را قاطعانه به زبان میبخاطر ا

ای از گذشته ام را برایش بازگو کردم.  قدر از او صدمه دیدم؛ اما گفتم. ذره شد به این مرد بگویم که چه شرمم می

ود را پایین فرستادم و از دوغم نوشیدم. انگشتانم را ی دردناکم ب محتویات دهانم را بااشتهایی که تنها دلیلش معده

 :ام کشیدم و ل*ب باز کردم وار به روی شکم و معده نوازش

شد. انگاری  شدت آزار دادم و به کارایی رو آوردم که باورم نمی من، مدتی روح و جسمم رو بخاطر کیان به -

ها  ون آزادی رو برام فراهم کرد و من عین احمقی آزادی داشتم. کیان ا ها توی یک قفس حبس بودم و عقده مدت

 .به خودم ضربه زدم

 :ام. صدایش جدی بود و سوالش مرا میان دو راهی قرار داد حاال، مقصد نگاهش من بودم و صورت درهم رفته

 تونم بپرسم چه آزاری؟ می -

 .افتاده بود زیر انداختم از شرمی که مقابلش به جانم رومیزی سفید را به بازی گرفتم و سربه

 ...یه مدت به مهمونیای مسخره و خوردنیای -

ام نشست را با لیوان  افتادم. بغضی که میان تارهای صورتی گرفت هنگامی که به یاد آن روزهای کذایی می نفسم می

 :دوغی که مقابلم گرفت، به پایین فرستادم. تشکری کردم و همین که ل*ب باز کردم تا ادامه بدهم، پرسید

 خوی سفارش بدم؟ ای نمی ز دیگهچی -
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دانست چه زمانی باید خودش را به نشنیدن بزند. نگاهم را بلند کردم و با لبخندی کمرنگ  چه خوب بود که می

 :پاسخ دادم

 .نه. ممنون. بهتره بریم تا منم به کارم برسم -

از پرداخت، بیرون زدیم و به  حساب بیاید. بعد سری تکان داد و دستش را بلند کرد تا گارسون برای آوردن صورت

ی او تقاضای بیشتری داشتند پرداختیم و  ها و برندهای جدیدی که به گفته مغازه برگشتیم. مدتی را میان طرح

هایش واقعا عالی بودند و باتوجه به کیفیت  درنهایت با کمکش، چند مورد بکر را برای پیشنهاد انتخاب کردم. قیمت

اش بود. امیرپاشا هنگام کار خیلی جدی بود و باحوصله به تمام  اش برازنده مغازهترِ محصوالتش، شلوغی  عالی

کرد. درواقع به این نتیجه رسیدم که اگر این شخصیت را در  تک کارها را آنالیز می به داد و تک هایم پاسخ می پرسش

اری او در سطح توانست شریک خوبی برای من باشد. چرا که شخصیت ک زندگی مشترک هم داشته باشد، می

ها و باید و نبایدها را در کنار هم  کرد. شاید دو ساعتی را فارغ از زمان، دغدغه خوبی قرار داشت و مرا خسته نمی

 .های او به انتخاب پرداختیم های من و غدبازی پرانی بودیم و با کمی مزه

 :دست گرفتم و بالبخندم از او تشکر کردم بروشور انتخابی را به

 !خیلی اذیت شدی ممنونم. -

 :کرد، پاسخ داد ام می روی صورت نشاند و کلید برق را زد و حینی که در بیرون رفتن همراهی لبخند کجی به

 .این کار منه و برام خستگی نمیاره -

ام  های خسته هایش نشاند. دستی به زیر چشم روی چشم اش را به ریموت کرکره را زد و عینک آفتابی فرم مشکی

 :تمکشیدم و گف

 بازم ممنون. کاری نداری؟ -

 :اش اشاره کرد و گفت با سر به ماشین پارک شده

 .رسونمت می -
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 .ممنون. ماشین آوردم -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 تحویلش گرفتی؟ -

 .بله -

 .عقب برداشتم دستی برایش تکان دادم و چند قدم به

 .بینمت مراقب خودت باش. می -

 :اسخ داددستش را باال گرفت و پ

 .بینمت می -

 .گرد کردم و سوار ماشین شدم. استارت را فشردم و با تک بوقی او را ترک کردم عقب

*** 

 

کننده  شدت کالفه وهوا به ها و درگیری آب ها، خیابان ی مغازه ی سختی بود. اسفندماه بود و شلوغی همه دو هفته

هایم  شدت به درگیر یک عقد محضری تغییر یافت و به بود. نامزدی که حرفش به میان آمده بود به اصرار من به

های مراسم، از من یک  زمان با درگیری ی یاس، هم مان با امیرپاشا و آغاز پروژه رسیدن همکاری اضافه کرد. به نتیجه

ها را مشغول به کار بودم و تنها چهارساعت برای خواب زمان داشتم. هنگامی  دختر خسته ساخته بود که حتی شب

شدت عقب  مان به کردن ما را از برنامه دست دانستم دست پیشنهاد عقد را دادم، خودم هم شوکه بودم؛ اما می که

هایی در سر  دانستم که نقشه کرد. می انداخت و غیبت نسبتاً طوالنی و عجیب کیان مرا وادار به این وصلت می می

 .ی من بود و بس هایش هم برای اطمینان از گفته نکرد دست کرد. این دست ها را عملی می دارد و دیر یا زود آن

گلی ساده از رزهای سفید بسنده کردم. برای  خرید لباس عقد را به خرید کت و شلوار سفیدی تبدیل و به دسته

ی امیرپاشا با این که  تاج هم تاج طبیعی گل را انتخاب کردم و هرچه که دوست داشتم را به زبان آوردم. خانواده
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ای  های ساده هایی هم که انتخاب کردیم، رینگ ی من احترام گذاشتند. حلقه ست داشتند؛ اما به سلیقهمهمانی دو

چیز را به من سپرده بود  بودند که با اصرار امیرپاشا یک انگشتر تک نگین هم انتخاب کردم. از این که امیرپاشا همه

ام اتفاق بیوفتد، شادمانی عجیب و رضایتی خاص  و دوست نداشت که این عقد، هرچند فرمالیته، از روی نارضایتی

کرد خود را به آخر خریدها برساند و یا حداقل  در وجودم رخنه کرده بود. با حجم کاری که داشت، نهایتاً سعی می

کردم، بودند. اهل  چه که تصور می دخت و آرزو فراتر از آن مان کند. توران مان به خانه، همراهی برای برگشتن

ی من  شدند. حتی انتخاب لباس امیرپاشا را به عهده جا نبودند و در هر چه نظر مرا هم جویا می بی های دخالت

رفت؛ اما  گذاشتند که مورد قبول امیرپاشا هم واقف شد. در کل درست بود که خستگی از روی دوشم باال می

بود و نیمی از خستگی را از  دخت، آرزو، سوده و الهه خیلی هم خوب مان با توران های آخرشبی بستنی خوردن

قول معروف  به« مادر شوهر موقع خرج کردنه» کرد، با گفتن: برد. آرزو، هرکجا که هوس چیزی می مان می تن

زده کرد.  ی خودش مرا شگفت ماندیم. سارا هم به نوبه نصیب نمی کرد؛ البته ما هم بی دخت را سرکیسه می توران

کرد؛ هنگامی  دادم که برایم اخم و تخم می شدم و به مامان حق می ن آشنا میهای خوب این ز روز با اخالق روزبه

کرد و هرچه که تالش  ام را به اصرار خودش تهیه می گفتم. بعضی از کمبودهای جهیزیه که از سارا پیشش بد می

« او نگیرم. خوشی پدر است. پس آن را از این تنها دل» گفت که  داد و می کردم فاکتورهایش را به من نمی می

اش انتخاب  ی یاس که از ماه قبل در دست اجرا بود و تنها درگیری مابقی را هم به عروسی موکول کرد. پروژه

ی  ای که از مرکز پخش امیرپاشا گرفتیم، درحال اتمام مرحله ها بود، با نتیجه دکوراسیون داخلی و کاغذ دیواری

رسید. درست در اوج  ماه به اتمام می ی اول فروردین ا هفتهها باید ت ی آن نهایی قرار گرفته و طبق خواسته

ریزی شده درست در تاریخ  ام بود و سروش هم، دست تنها. با کمک اعضای تیم، باالخره در زمان برنامه درگیری

هایی که برای همه جدای از  کاری روزی تیم بود و اضافه اش تالش شبانه اسفندماه به پایان رسید که نتیجه62

شد از گودی زیر چشمانش  گی، حقوق خوبی هم داشت. نسرین بیشتر از همه در تالش بود و خستگی را میخست

جا بود که نفس راحتی  فهمید. طرح را که روی هتل پیاده کردیم و تمام دکوراسیون را در جای خود نشاندیم، آن
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دانستم طرحی که در ذهنم  رسیم. میخواستیم ب چه که می کشیدم و از لبخند رضایت مدیر هتل، توانستیم به آن

رسید و البته مدیون امیرپاشا هم بودم. چرا که خیلی با نظراتش به کمکم  نقش بسته بود؛ باالخره به نتیجه می

 شتافت و برای بهتر

 .شدن طرح کمک خوبی بود

مرد بود؛ اما  شد گفت یکی دو هفته زمان کمی برای شناخت یک ام شده بود. می امیرپاشا! موضوع اصلی زندگی

کردن  زور تحمیل ست و از به دانستم که مرد متعهدی برای من با آن همه درگیری، نتایج خوبی داشت. حداقل می

تواند لبخندهای زیبایی را به  انگیزش؛ فهمیدم که می کند. البته جدای از آن دستورهای هیجان نظراتش پرهیز می

اش، بلد بود با  های مردانه زدن هایش و نق بعضی بداخالقی عنوان یک مرد، به همسرش هدیه کند و در کنار

هایم و حتی نوع رنگ لباسم،  نظردادن در مورد خریدها از دل رنجورم در بیاورد. گاهی از ایرادهایش از کفش

اصال هرچی خودت » شدم. حتی با دلیل آوردنش و در آخر با قهر گفتن: عصبانی و در بیشتر مواقع ناراحت می

باری هم به قهر پرداختیم و اشک من را در آورد با  هم به عصبانیتم می افزود و در این زمان، یک« بپوش خوای می

 .های اعصاب خردکنش محلی اخم و بی

اسفندماه، من، مهتاج نامدار، در لباسی سفید و میکاپی ساده، در محضری نشسته بودم که 62و حاال، درست در 

سابیدند و در سالن بزرگش، به اصرار  کنارم قرار داشت. باالی سرم قند میی ذهنم در  مرد نیمه شناخته شده

های زیادی دعوت کند؛ اما  های درجه یک حضور داشتند. دوست داشت در این روز مهمان دخت فامیل توران

تور را خاطر من کنار آمد و من هم دلم نیامد از این یکی درخواستش بگذرم و قبول کردم. سوده و آرزو دو طرف  به

گفت که شگون ندارد، دختر طالق  دخت می ی امیرپاشا به توران سابید. زمانی که خاله گرفته بودند و الهه قند می

گرفته باالی سر عروس بایستد، نگذاشتم کسی نظر بدهد و خودم دست آرزو را گرفتم و از او خواهش کردم تا این 

 !غاز این زنان حراف یه های صدمن لطف را در حقم بکند. متنفر بودم از حرف
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توانستم تصور کنم. هنوز هم صدای آن  ترین مردی بود که می نظیرترین و جذاب بابا در آن کت و شلوار مشکی، بی

 .قوت قلبی برایم بود« هر زمان پشیمان شدم، او کنارم هست»گفت: روزش که می

شد، چشم در چشم  گر محرم و همسرم میی دی ی مقابلم خیره شدم که با مردی که کمتر از چند دقیقه در آینه

روی صورتم  دوخت، عجیب به تنش نشسته بود و لبخندی به شدم. کت اسپرتی که به تن داشت و آن شلوار خوش

سمتم که خم کرد، بوی خوش شامپو و افترشیویی که استفاده  تر شد. سرش را به نشاند که با پاسخ گرمش، بزرگ

اش را به زیر گوشم نشاند و صدای گرم و آرامش در سرم  تری بخشید. بینیهایم را رنگ بیش کرده بود، گونه

 :پیچید

 .عروس خانوم چه خوشگل شده -

آورد. این اخالق را  راحتی به زبان می بلد بود کجا و چطور از یک زن تعریف کند و من این را دوست داشتم که به

 :زمزمه کردم ی ل*بم را میان دندان گرفتم و به خوبی از بَر بود. گوشه

 آشتی کردی؟ -

 .اش را به گوشم کشید که فشار دندانم بیشتر شد نامحسوس بینی

 .امروز رو آره -

ای که آرزو گفت  دست گرفتم و سوره که زیرلب زمزمه کردم را نشنید. قرآن را به« پررویی»به آرامی عقب کشید و 

د و شروع به خواندن کلمات عربی کرد. استرس ی سالن با صدای عاقد خوابی را به آرامی زمزمه کردم. همهمه

 :کرد کرد و در گوشم زمزمه می ام با کیان افتادم که مامان مرا آرام می عجیبی به جانم افتاد. به یاد روز نامزدی

 .شونه تون رو توی دل هم می نگران نباش دخترم! مطمئن باش وقتی خطبه خونده بشه، خدا مِهر دوتایی -

ام گرم نشدند و سوزشی در قلبم احساس نکردم.  ؛ چرا که با خواندن خطبه هم دستان یخ کردهاما من آرام نشدم

کردم این مرد خاکستری به مراتب بهتر از کیان بود و  امروز هم همان احساس را داشتم، با این تفاوت که گمان می

ز حمایتش و آغوشش؟! اگر پاشا خواستم از یک مرد؟ به ج توانست از من به خوبی حمایت کند؛ مگر من چه می می
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توانست این استرس را از وجودم  ها را به من ببخشد و مرا در انتقام مادرم یاری کند، می دریغ، این توانست بی می

 .کم کند

آورد، گوش تیز کردم و سوالش را که بیان کرد، نفسی عمیق کشیدم و  با صدای عاقد که بار سوم را به زبان می

بار از تصمیمم مطمئن شوم. چشمانش مستقیماً به صورت ترسانم بود و  نه دوختم تا برای آخریننگاهم را درون آی

 :کرد. ل*ب زد قدر واقعی بود که ترس را کمتر می هایش آن لبخند کنج ل*ب

 !نگران نباش -

 :همین و من سعی کردم به او اعتماد کنم و پاسخم را به آرامی به زبان آوردم

 .روح مادرم، بله ی پدرم و با اجازه -

آلی برای من باشد یا نه!  توانست همسر ایده دانستم می بله دادم به مردی که شناخت کافی از او نداشتم و حتی نمی

قدر عمیق و روشن بود که اشک را مهمان چشمانم کرد  توانست انتقام مادرم را بگیرد یا نه! جای خالی مادرم آن می

گفتند، تشکر کنم. سعی کردم با لبخندی  سانی که این عقد را به من تبریک میطور که باید از ک و نتوانستم آن

ی امیرپاشا بدون تعلل بود و محکم بود. « بله»هایم را بگیرم و تا حدودی موفق شدم.  اجباری جلوی ریزش اشک

 .درست برعکس من نه نمی ترسید و نه تردیدی در صدایش بود

ام را به لرزش انداخت و اشکم را راه انداخت  رویش نشاند، چنان چانه ای به هحلقه را که به انگشتم انداخت و ب*وس

ی نبودن مادرم. مادری که اگر بود، شاید روزی با این مرد با عشق  که گمان همه عشق بود و دلیل من، غصه

ت را با انگشت ام نشس ی اشکی که روی گونه شدم. قطره دادم، دچار تردید نمی کردم و زمانی که بله می زندگی می

 :دانست دردم چیست و این را زمانی فهمیدم که گفت ام را نوازش کرد. می شصتش کنار زد و با دست دیگر گونه

 .ها مادرته دونم دلیل این اشک می -

ام را باال کشیدم و  تر. بینی رنگ فرستاد و سعی داشت آرامم کند و نبود مادرم را کم هایم را تندتند کنار می اشک

 :اش انداختم و زمزمه کردم اش را به انگشت کشیده حلقه
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 .قول بده کاری کنی روحش در آرامش باشه -

 :ام زمزمه کرد زده دستم را میان مشتش فشرد و در صورت غم

 .دم قول می -

و من دل بستم به قولی که این مرد در مقابل خدا، کتابش و من داده بود. صورتم را از اشک زدودم و آ*غ*و*ش 

آقا را پدرانه ب*و*سیدم و مدتی  دخت را با محبت پاسخ دادم و سارا را نیز به آ*غ*و*ش کشیدم. عباس نتورا

ها از آن محروم  ها و لبخندهایشان در آ*غ*و*ش پدرم ایستادم و عطری که سال فارغ از حضور تمامی حضار و نگاه

م هر بالیی به سرم بیاید، بابا سر حرفش دانست که می ام، روانه کردم. این های عصبی سمت سیستم بودم را به

دریغ  گفتم که اگر پاشا هم مرا رها کند، مرد دیگری هست که بی رساند و می ایستد، تردیدم را به هیچ می می

توانستم  ای که روی سرم نشاند را می ناپذیر را برایم بسازد. ب*وسه بازوانش را به دورم فشار دهد و حصاری شکست

ها نداشتمش و این عطش سیری ناپذیر بود. به آرامی عقب  ک پدر برای دخترش تلقی کنم. سالی ی بهترین هدیه

روز تمام در آغوشش بمانم و او هربار  توانستم یک کاش می ای را نفس بکشد. ای کشیدم و اجازه دادم چند لحظه

ا نزدیکم شوند. من باشم، او باشد و تر از قبل، مرا میان بازونش اسیر کند و اجازه ندهد نه کیان و نه امیرپاش محکم

 .های پدرانه دنیایی عقده

 !کنی انگاری من لولوئم جوری بابات رو ب*غ*ل می یه -

سرعت به عقب برگشتم و پدر و او را در خندیدن یاری کردم. دستش را که به دورم انداخت، برقی با ولتاژ پایین  به

م. نگاهم را بلند کردم و در صورتش به گردش در آوردم که به تنم سرایت کرد که مجبور به صامت ایستادن شد

 :زیر انداخت و پرسید سربه

 شه؟ نکنه پشیمون شدی و دلت برای بابات تنگ می -

 :ی دیگری تحویلش دادم و با تعجبی ساختگی پرسیدم خنده

 کنی به بابام؟ حسودی می -
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 :ابرویی باال انداخت و با چشمان ریزش پاسخ داد

 !صددرصد -

 :اش زد و گفت کنان دستی به شانه ابا، خندهب

 .گیری نداشتیم دیگه پسرجان! همین اول کاری داری بین پدر و دختر قرار می -

 :پاشا، بامحبت لبخندی به صورت بابا زد و گفت

 .کنم. مهتاج حق داره که شما رو این همه دوست داشته باشه من جسارت نمی -

ی  شان رفتیم و ادامه دخت به منزل ابا خوش آمد. چندی بعد به دعوت تورانکالمش شیرین بود و به مزاج من و ب

ی درون دستم خیره بودم،  جا سپری کردیم. زمانی که در ماشین پاشا نشسته بودم و به حلقه دورهمی را در آن

 .ادرمحالی و آرامش م احساس ترسی دیگر در من وجود نداشت و مشعوف بودم از برداشتن اولین قدم برای خوش

مان پیوستیم. سروش و  به خانه که رسیدیم، در پذیرایی بزرگ مستقر شدیم و من و پاشا هم به جمع دوستان

ی الهه و  شان را در منزل جایز ندانستند؛ اما با رفتن خانواده سبحان در همان محضر خداحافظی کردند و بودن

الهه، سوده، علیسان، رویا و کیارش، کیانوش  ها را مجبور به ماندن کردم. شدت مخالفت کرده و آن خودش به

شان، کیانوش مجالی نداد و  کردند. با پیوستن ما به جمع جمعی تشکیل داده بودند و با خنده از خود پذیرایی می

 :رو به امیرپاشا گفت

 !به خدا که بعد مهمونی به رویا گفتم مهتاج، چشم امیرپاشا رو گرفته -

 :اش کرد گر مسخره وی مبل قرار داد و با صورتی پوکر و تخریبامیرپاشا دستش را پشت سرم ر

 !اوه! چه کشف بزرگی -

ی کیانوش،  ی چین افتاده ی علیسان بلند شد و قیافه ای که قصد کنترلش داشتم، با بلند شدن صدای خنده خنده

دیدم. سرآشپز  میبه آن شدت بخشید. در تمام مدتی که در هتل یاس حضور داشتم، کیانوش را بیشتر از همه 

شان را  نظیر داشت. مخصوصاً پاستاهایی که حتی اسم راستی که دستپختی محشر و بی جا بود و به افتخاری آن
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کردند و محیطی  دریغ و با اشتیاق کار می دانستم. او و برادرش، برای آن هتل یک شاهکار بودند چرا که بی نمی

 .مان فراهم کرده بودند جذاب را برای ما و تیم

 :صدای مهربان و موزیکال رویا، مرا وادار به گردش گردنم کرد

 زمان به کارای هتل و مراسم برسی؟ بازم تبریک میگم عزیزم. این مدت سختت نبود که هم -

 .ها خودم را به سمت چپ و رویا کشاندم دار آن های خنده توجه به صحبت کمی از امیرپاشا فاصله گرفتم و بی

 .ا! سخت که بود؛ اما خداروشکر به نتیحه رسیدممنونم عزیزم. چر -

 .آره. کارتون رو دیدم و واقعا به دلم نشست -

 جدا؟ -

 .داد ها بود که به من انرژی مضاعفی می بله. رنگای شادی که توی کاغذدیواری -

 !عزیزم -

 :دستم را در دست گرفت و بااشتیاق پرسید

 .امیرپاشا واقعا لیاقت یه زندگی خوب با تو رو داره حالم که امیرپاشا و تو کنار همین. خیلی خوش -

 .از محبتش گرمای زیاد به تنم سرایت کرد و گلِ لبخندم دوبرابر شد

 .ممنونم -

 :سمتم خم شد و بانگرانی زمزمه کرد با ایستادن الهه در پشت سرم، نگاه هردومان بلند شد. به

 !یه چیزی شده -

اش که  کرده اش، خرسند شدم. دست یخ ول به حرف شود و من از این مالحظهرویا ترجیح داد با سوده و بقیه مشغ

 :روی پشتی مبل بود را گرفتم و با نگرانی پرسیدم

 چی شده؟ -
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 :مقدمه پاسخ داد مبل را دور زد و کنارم قرار گرفت. شال حر*یرش را مرتب کرد و بی

 !سبحان بهم گفت که دوسم داره -

پرتی تمام  ها با حواس توجه به حضور آن جمع را به سکوت دعوت کرد و من، بی بلند و متعجبی که گفتم،« چی«

 :و تعجب پرسیدم

گی الهه؟ شما... اصال... ببینم! نکنه شوخی جدیده؟ حتما با سروش دوباره از این شرطای مسخره راه  چی می -

 .انداختن

 :ای باال انداخت و زمزمه کرد صداها به حالت قبل برگشت و او شانه

 .دونم مهتاج. خیلی بهم ریختم نمی -

دانم چرا عصبانیت تمام وجودم را پر کرد و آن  سمتش چرخیدم. نمی هایم کشیدم و کامل به دستی به زیر چشم

 :ها را زدم حرف

خدا اگه بازی راه انداخته باشه خودم حسابش رو  غلط کرده! مگه شوخیه که بیاد همچین کاری کنه؟ به -

 !*ضی روی ع*و رسم. پسر می

 :با ناباوری اسمم را صدا زد

 !مهتاج -

بارید و این به  ی ل*بم را به دندان گرفتم. درماندگی از سر و رویش می ابرو در هم کشیدم و پو*ست گوشه

 .زد عصبانیتم دامن می

 .دونی چقدر برام محترمه جوری نگو! خودت می این -

 :دستش را ناخواسته میان مشتم کشیدم و تشر زدم

کاری بشی؟ حتما فهمیده چندسال  ترمه که باشه! مگه تو توپی که هی از سمت سروش به سبحان پاسمح -
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 .ها رو برداشته پیش قصه چی بوده که یهو تریپ عاشق

 :سرعت عقب کشید و با بهت و تعجب پرسید آیی از درد گفت و دستش را به

 ی چی؟ گی تو؟ قصه چی می -

 .سرعت خودم را به آن کوچه زدم و کالفه میان دو ابرویم را فشردم ادم. بهد خدای من! خدای من! داشتم گاف می

 .ببخشید الهه. یهو بهم ریختم -

 :نگاهم را به صورتش که دوختم، لبخندی زد و گفت

دونم چقدر نگرانمی؛ اما باور کن سبحان همچین آدمی نیست که بیاد این حرفا رو  عیبی نداره قربونت برم. می -

 !نهمحض شوخی بز

 :هوا پرسیدم ناخواسته و بی

 پس سروش چی؟ -

 :نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 .اون که مشغول زندگی خودشه -

 !طالق گرفته -

گفتم و او را میان منجالب  ی لعنتی را می ی احمق. چرا، چرا باید آن جمله ای زبانت الل مهتاج! زبانت الل دختره

باره از صورتش  دای قلبش را به وضوح بشنوم و از رنگی که به یکتوانستم ص کردم. چرا؟ می سروش گرفتار می

 .رفت، ترسیده به سمتش خم شدم

 خوبی الهه؟ -

نزدنش ترسم بیشتر شد و  حرکت مانده بود. از پلک روی صورتم صامت و بی مبهوت ماند و چشمان خوش رنگش به

 .بازویش را فشردم

 !الهه -
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سرعت مقابلش ایستادم و همین که عقب گرد کرد، بازویش را  ست. بهپلک پراند و بی هیچ واکنش دیگری برخا

 :سمت خودم کشیدم و با درماندگی گفتم به

 .خواستم دوباره درگیرش بشی ببخشید... نمی -

 :هایش لرزیدند و ناباور از رازی که از او مخفی کرده بودم، پرسید ل*ب

 ترسیدی به خطا برم که ازم مخفی کردی؟ -

خاطر  ام حبس. با سوالش، تمام حدسیاتم را بر باد داد. این واکنش، به د و نفس در س*ی*نهچشمانم گرد ش

سمتش  درد آورد و قدمی به اش نشست، قلبم را به ی اشکی که روی گونه نگفتن من بود؟ نه طالق سروش؟ قطره

جانم در کنارم  نزدیک شدم که عقب کشید و سرش را به طرفین تکان داد. دستش را کنار کشید که دست بی

 .افتاد

 قدر کثیف شدم که پا بذارم تو زندگی یه مرد متأهل؟ کردی مهتاج؟ فکر کردی این در مورد من چه فکری می -

 :دوخت، مبهوت ماندم و نامش را با بهت و تعجب به زبان آوردم برید و می از این که برای خودش می

 !الهه -

 :اش قلبم را بیشتر سوزاند ی خیسش کشید و با جمله روی گونه دستی به

 .ازت توقع نداشتم -

سرعت خودم را در  تا خواست قدمی دیگر به عقب بردارد، به خودم آمدم و دستش را دوباره به اسارت گرفتم. به

 :آغوشش انداختم و گفتم

 ...دونی که من خواستم اذیت بشی؛ وگرنه خودتم می ببخشید عزیزم. من فقط نمی -

 :ای آرام اما عصبی تشر زد با عصبانیتی که اصال از او توقع نداشتم، با زمزمه خودش را عقب کشید و

ی نفهم، از جدایی اونا بفهمه و  ات این بوده که مبادا الهه همه مدت دغدغه بینم این دروغ نگو! از این که می -

 جوری قضاوتم کردی؟ خوره. تو دیدی که من دل کندم و این هوایی بشه، حالم بهم می



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
340 

 

 .شدم آورش عصبی می های تعجب رفته از حرف هرفت

 گی تو؟ بچه شدی؟ این رفتارها دیگه چیه آخه؟ چی می -

 :ابرویی باال انداخت و با تعجب تکرار کرد

 این رفتارها چیه؟ -

 :ای باال انداخت و گفت تلخندی به رویم زد و شانه

کنی.  اذیت بشم داری بیشتر بهم توهین می خواستی آره بچه شدم! ازت عصبیم و تو فقط با گفتن این که نمی -

 !کردم حداقل تو من رو بفهمی و در موردم همچین فکری نکنی فکر می

 .کنی! بذار توضیح بدم تو داری اشتباه می -

 :ی اخالق خاصش بود، گفت با سرتقی تمام که دقیقا برازنده

 !خوام دیگه ببینمت خوام. اآلن اینقدر بهم ریختم که حتی نمی خوام! توضیح نمی نمی -

سرعت از ساختمان بیرون زد  سمت سید و خاله قدم برداشت. چیزی گفت و به سرعت عقب گرد کرد و به گفت و به

حرکت ماندم. صدای متعجب سوده مرا  چنان مبهوت از رفتاری که از او دیده بودم، در جا صامت و بی و من هم

جوری برخورد کرد؟ چرا ترکم کرد؟ من چه کار  نش بود. چرا اینچنان نگاهم به مسیر رفت خطاب قرار داد و من هم

 قدر بهم ریخت؟ اشتباهی مرتکب شده بودم که این

 !مهتاج -

ام پیچیده شد و صدای امیرپاشا که در زیر گوشم طنین انداخت، مرا از دنیای بهت  دست گرمی که به دور شانه

 .رت او کردی صو ام را روانه فاصله داد و نگاه حیران و سرگشته

 خوبی؟ -

 :ی کوتاه حالم را تشریح دادم در یک کلمه

 .نه -
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 :با فشار دستانش، به روی مبل نشستم و مبهوت زمزمه کردم

 مگه چی گفتم؟ -

مان، حال الهه  اش از موضوع میان خبری سرعت در کنارم قرار گرفت و درحالی که سعی داشت با وجود بی سوده به

 :کند، گفت را توضیح بدهد و مرا آرام

 کنه. تو چی بهش گفتی مگه؟ چی رو قاطی می ست و همه چیزی نیست عزیزم. دیدی که مدتیه بهم ریخته -

دانستم  که می روی هم فشردم و با این سرم را میان دستانم گرفتم و چشمانی که رفتن الهه را باور نداشتند، به

 :و حداقل آرام گرفتنم، پاسخ دادم ی الهه خبر ندارد، برای رفع اتهام از خودم سوده از قصه

 .گفتم... گفتم سروش طالق گرفته -

» تر شدند و من آن لحظه چقدر احتیاج داشتم کسی مرا در آ*غ*و*ش بگیرد و بگوید: دستان امیرپاشا محکم

قدر خوب شد  و چه« ها را گفته الهه تو را ترک نکرده و از روی عصبانیت آن جمله» بگوید که:« چیزی نیست!

ی آرامی به روی  ی فراخش شد. ضربه هنگامی که در آ*غ*و*ش امیرپاشا فرو رفتم و سرم مهمان س*ی*نه

 :ام نشاند و زمزمه کرد شانه

 .ها پیش میاد چیزی نیست. از این دعواها بین دوست -

ست برای توان داد، می چیزی نیست!؟ اتفاقا چیزی بود؛ اما آغوشی که گرم بود و بوی متفاوتی از بوی پدر می

تر شد و از  ام بود، محکم ای آن دو کلمه را در ذهنم بنشاند و مرا وادار به قبولش کند. دستی که روی شانه لحظه

ام شد، احساس رضایتی تمام وجودم را گرفت. حس خوبی بود. آغوشی که برایت باز  درد خفیف که نصیب شانه

شد،  بوی خوشی که از ب*دن و لباسش ساطع میترین دردهایت.  شود و بوی حمایت بدهد. حتی برای کوچک

العاده بودند برای  شد و درد کوچکی که عضالتم را گرفته بود هارمونی خارق تنی که توسط دستانش فشرده می

حال آ*غ*و*ش این غریبه را احساس  ام. تا به منی که سراسر نیاز بودم؛ نیاز به حمایت و وجود یک مرد در زندگی
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چنان در  ها این آ*غ*و*ش را داشته و من هم خوردم که سال ، ناخواسته به هستی غبطه مینکرده بودم و حاال

 .چنگال کیان اسیر بودم

دانستم الهه عصبی که شود و یا حتی اتفاقی غیر منتظره برایش  بغضی که به گلویم نشست را عقب فرستادم. می

د؛ اما توقع این که در آن شب مرا تنها بگذارد، کن هایی پشت سر هم ردیف می وپرت ریزد و چرت بیوفتد، بهم می

ی خودش بهترین شب یک دختر بود، مرا تنها بگذارد و بگوید  نداشتم. توقع نداشتم در شبی که به گفته

 .خواهد مرا ببیند نمی

 .من حرف بدی نزدم -

کردم؟ شاید باید به  ودم دفاع میدانم اصال چرا از خ دانم چرا آن جمله را به زبان آوردم تا امیرپاشا بشنود. نمی نمی

خواستم جلوی فساد را بگیرم. در صورتی که او  ام می کاری دادم. او گمان کرده بود که با این مخفی الهه حق می

 .پاک بود. همانند آب

 .شه درست می -

 .ی ل*بش چشم دوختم گفت و سرم را کمی فاصله داد که چشمانم را باز کردم و به لبخند گوشه

 !نداشتم ازم ناراحت بشه. الهه خیلی برام باارزشه. عین سوده دوست -

 .داری تونی همه رو از خودت راضی نگه دونم؛ ولی همیشه که نمی می -

 :ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم

 .اون همیشه غده! یهو هرچی میاد، روی زبونش میگه -

 :ی کوتاهی کرد و با کالمش، دهانم را بست خنده

 .عین خودت -

باال انداخت. ل*ب برچیدم و همین که « واال»ی  ای به نشانه چشم گرد کردم و مبهوت نامش را صدا زدم که شانه

ام بلند شد. از آ*غ*و*ش امیرپاشا جدا شدم و ار درون جیب  خواستم از خودم دفاع کنم، صدای پیامک گوشی
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 .م را راست و ریس کرد. پیامش را باز کردمکتم، بیرونش آوردم. دیدن اسم الهه به روی صفحه، تمام حال ناخوش

 .ببخشید. یهو بهم ریختم -

 :زده برایش تایپ کردم به سرعت و هیجان

 !عیبی نداره عزیزم. تو ببخشید که زودتر بهت نگفتم. برگرد -

 :خود جلب کرد اش، سوده با کالمش توجه مرا به تا آمدن پیام بعدی

 .خب. الحمداهلل آشتی کردین -

ای فرستادم که لبخندی عمیق زد. کیانوش حالت چندشی به خود  ان بیشتری گرفت و برایش ب*وسهلبخندم ج

 :گرفت و گفت

 .کنن این دخترا چقدر لوسن! زود آشتی می -

 :سمت علیسان برگشت و گفت بعد به

 سال قهر بودیم؟ بار با هم دعوامون شد تا یک یادته یه -

 :ای کرد و پاسخ داد علیسان خنده

 !دیگه رو زدیم . عین سگ همآره -

 :ی همه بلند شد و من پیام جدید الهه را باز کردم خنده

 .زنم. فعال خیال. نه. رویی ندارم پیش شوهرت خیلی زشت شد. بعدا باهات حرف می بی -

 .باشه عزیزم. فعال -

ما ظاهر شدن اسم های کیارش و کیانوش برگردم؛ ا قصد کردم گوشی را به جای اولش برگردانم و به جمع شوخی

ی، قلبم را به تپش انداخت و دستانم را به سرمای سیبری کشاند. پیامش را با اضطراب باز  کیان به روی صفحه

 :کردم

 .مبارک باشه خانم پورسلیم -
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اش  و یک استیکر لبخند و پوزخند انتهای پیام نشانده بود. باالخره خودش را نشان داد و آن پوزخند مسخره

 .ست دانستم عصبانیتی وافر پشتش خوابیده ی تمسخری بود که می دهنده نشان

سمت امیرپاشا گرفتم که صورتش را خم کرد و با چشمانش متن را خواند. سری تکان داد و  ناخواسته گوشی را به

 .سمتم چرخید با صورتی پوکر شده به

 .چیزی نیست. جوابش رو نده -

هایم خوش بگذرانم. بعد از صرف شام،  ا فارغ از تمام دغدغهگوشی را در جیبم سراندم و سعی کردم امشب ر

ی من بودند و امیرپاشا. هنگامی که  تر شد تا این که فقط خانواده رفته همه خداحافظی کردند و سالن خلوت رفته

جا بمانم، استرس عجیبی به جانم نشست که از  دخت از بابا درخواست کرد که یکی، دو روزی را من آن توران

توانستم همسر  دانستم می اشدن با امیرپاشا بود. او شوهرم بود و این ازدواج واقعی و من یک دختری که نمیتنه

خوبی باشم و یا حتی زندگی خوبی را در کنار این مرد سپری کنم یا نه؟! بابا در کمال تعجب موافقت کرد و 

 .هنگامی که رفتند، احساس غربت عجیبی به جانم نشست

خیری گفت و سالن را  هایش دلم را گرم کرد، شب به ز آن که مدتی را در کنارم نشست و با محبتآقاعباس بعد ا

خیر مرا در میان انبوهی از غربت تنها  دخت اتاق امیرپاشا را نشانم داد و با آرزو با گفتن یک شب به ترک کرد. توران

ناشناخته و ترسناک به سراغم آمده بودند. های  جانم افتاده بود و تمامی حس گذاشتند. سالن خلوت و مسکوت به

چه  دانستم آیا آن همان راحتی و حتی، ترسناکی! ترسناک بود ازدواج با مردی که نمی من ازدواج کرده بودم. به

ی  توانست رخ بدهد. از آینده چه که می ترسیدم از آن شدت می دهد است یا...؟ پشیمان نبودم؛ اما به نشان می

 .نامعلومم

 تنها نشستی؟چرا  -

ای به تن داشت و موهای مرطوبش  های ساده عقب برگشتم. لباس هایم آزاد کردم و به سرم را از میان دست

ی سفیدرنگ و شلوار ورزشی  شرت ساده شدت نیازش داشتم. آن تی ی دوشی کوتاه بود که من به دهنده نشان



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
345 

 

متم آمد و در کنارم جای گرفت. بوی شامپویش را س آمد. با لیوان آبی که در دست داشت، به آدیداس هم به او می

اش را به زیر شال فرستاد و به پایین هدایتش کرد.  داد و کراتینه. انگشت اشاره خیلی دوست داشتم. بوی بهار می

 :نگاهی کلی به سراسر صورتم انداخت و پرسید

 ترسیدی؟ -

 :روی هم کشیدم و پرسیدم هایم را به ل*ب

 از چی؟ -

ام نشست، خواب به چشمانم رسوخ کرد و هوس یک تشک نرم و آ*غ*و*ش  ایش که به روی گونهه پشت انگشت

 .گرم را به جانم انداخت

 !چیزی برای ترسیدن وجود نداره. به من اطمینان کن -

کرد.  تر می نشدن داشتند و او با حرکاتش این مقاومت را سخت بازم مقاومت شدیدی برای بسته چشمان نیمه

مان میان هم و کشیده شدنم به باال، هوشیارم ساخت و برق چند ولتی از سرم رد شد. لبخندی  نگشتانشدن ا قالب

 :رفته که تنها قصدش بیدارنکردن اهالی خانه بود، پرسید به صورتم زد و با صدایی آرام و تحلیل

 جا بشینی و فکر کنی؟ خوایی تا صبح این می -

کردم؟ من همسرش  ی آن مرد چه می دانستم در خانه گ بود و نمیگنگ بود؛ همه چیز در آن لحظه برایم گن

ام آورده بودم؟ چرا او را تا اتاق خوابش همراهی کردم؟ و چراهای زیادی  بودم؟ شرعی و رسمی؟ چه به روز زندگی

 .که تا رسید به اتاقش رهایم نکرد

 .شدن در و پیچیدن صدایش در اتاق، ذهن گنگم را به خود آورد بسته

 .تونم تشک بیارم ه با تخت راحت نیستی میاگ -

ی  به عقب برگشتم و چشمانم را به مردی دوختم که دیگر همسرم بود و محرم. نفسی گرفتم و درحالی که قطره

 :کردم، پاسخ دادم افتاد را دنبال می آبی که از روی موهایش به پایین می
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 .نه. خوبه -

اش را دوست نداشتم؛ معذب  اش افتاد. نگاه خیره روی شانه سری تکان داد که آخرین قطره هم رها شد و به

نشست. برای همین ترجیح دادم در اتاق نسبتا بزرگش به کاوش  های عجیبی به جانم می شدم و فکر و خیال می

 :سمت میز آرایشی برداشتم که صدایش بلند شد هایم را به بپردازم. قدم

 .ین وسایل هم نیازت میشهآرزو یه دستی به اتاق کشیده. گفت حتماً ا -

ها و لوازم آرایشی بود که لبخندی به روی صورتم نشاند. روی صندلی قرار گرفتم و زمزمه  منظورش به آن ادکلن

 :کردم

 .ممنون -

ام برای خودنمایی به ر*ق*ص افتادند. دستی به زیرشان  شال را از دور گردنم آزاد کردم که موهای فر شده

تر بود. با ردشدن اندامش از  در آینه خیره شدم. رنگ سفید هم زیبا بود؛ اما مشکی جذاب کشیدم و به تصویر خودم

 :سمتش چرخیدم که به سمت کمد لباسی رفت و گفت پشت سرم، ناخواسته به

 .جاست چند دست لباستم این -

 :کمد را باز کرد و ادامه داد

 .ی تمیز هست خواستی دوش بگیری هم حوله -

های سفید طالیی را دوست  ی اتاقش قدم برداشت. کاغذ دیواری سمت پنجره ال رها کرد و بهکمد را در همان ح

ای بود و آن سادگی به وجودم آرامش تزریق  ی زیبا. اتاق ساده داشتم. حتی آن چراغ خواب طالیی و تخت دونفره

ه آن دیوار خالی داده بود ای خاص ب های مختلف امیرپاشا درست شده بود و جلوه کرد. حتی ساعتی که از عکس می

 :انتهای آسمان نشسته بود، گفت ی حریر را کنار زد و درحالی که به تماشای تاریکی بی هم برایم جذاب بود. پرده

 .تو، مجبور نیستی که کاری رو انجام بدی که دلت باهاش نیست -

ای بود که  من از آیندهدانستم منظورش چه بود؛ اما من برای همسر او شدن ترسی نداشتم. ترس  خوب می
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 .ام و یا حتی راهی که در پیش گرفتم دانستم با آن چه کرده نمی

 .ها بیاریم وجدان تونیم چه بالیی سر اون بی بینی که می کم می مون درسته و کم قدر خودخوری نکن! راه این -

 :اشتم و با اضطراب گفتمهای پهنش گرفتم و به آینه دوختم. تاجم را از روی موهایم برد نگاهم را از شانه

هایی که ممکنه برامون  ترسم از اتفاق قراری ترس هم میاره. می قرارم و این بی دست خودم نیست پاشا! بی -

 .بیوفته

 :دستمال مرطوب را برداشتم و به روی آرایشم کشیدم و ادامه دادم

 .خوام اتفاقی برای تو و خودم بیفته نمی -

 .افته نمی -

روی  هایم بودم. دستانش به هایم را پاک کرده بودم و مشغول ل*ب گرفت، تقریباً آرایش چشم پشت سرم که قرار

میز قرار گرفتند و بازوهایش که در دو طرف صورتم خودنمایی کردند، لرزی به تنم افتاد که تضاد زیبایی با داغی 

 .هایم شد. سرش را پایین کشید و در آینه به چشمانم خیره شدم گونه

 .ذارم کسی بهت آسیب بزنه تم. نمیمن هس -

 :ناخواسته زمزمه کردم

 پس خودت چی؟ -

حرکت قرار گرفته بود. سرش را بیشتر پایین کشید و  هایم بی نگاهش را به دستمال مرطوبی داد که روی ل*ب

ن انداختم تا صدای مهتاج خفته در سرم پیچید. االن نه! االن نه مهتاج! دستم را پایین آوردم و چشمانم را به پایی

 .ام امشب کار دستم ندهد و این مرد را نرنجاند گری مهتاج خفته یاغی

 .چیز برمیایم  اگه تو باشی، با هم از پس همه -

هایم خواهان این صدا و اطمینان و اعتماد نهفته درونش بودند. ل*ب گزیدم تا مبادا صدای ذهنم بلند شود و  گوش

هایش به روی  ت و آتش جهنم به جانم افتاد با قرار گرفتن پو*ست ل*باین خواستن را جار بزند. نفسم گرف
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ام، چشم بستم و تنی که رهایی مطلق را به خود گرفت، به مردی سپردم که خوب بلد بود حرف بزند و حتی  گونه

طلبد  اعتمادم را جلب کند. زمان که از حرکت بایستد و دختری باشد سروپا نیاز به توجه و خواستن، مردی را می

طلبد که یک زن را  های دنیا آزاد سازد؛ مردی را می که بلد باشد با یک زن چگونه برخورد کند و او را از تمام ترس

ی نامعلومی که او را  قراری نکند، مطمئن سازد از آینده هرچند دوست نداشته باشد و نفسش برای آن زن بی

 .رنجاند می

تر را خواستار  هایم را برای دمی عمیق مجاب کردند و بازدمی عمیق نفسی عمیقی که به زیر گوشم رها شد، ریه

هم چسبیده بودند را با لرزشی خفیف از هم گشودم و معطوف مردی کردم که  هایی که گویی به شدند. پلک

که  ها کم بودند. کم بودند کسانی کرد و این دسته از انسان هایش جلب می اعتمادم را با کارها که نه؛ بلکه با حرف

 .بلد باشند با کلمات حس اطمینان و اعتماد را به طرف مقابل ببخشند

عقب کشید و راه را برای کنترل احواالتم باز کرد. تنش را مهمان تشک تخت کرد و صدایش خطاب به من بلند 

 :شد

 .فکر کنم به استراحت نیاز داری -

برطرف کنم. مابقی آرایشم را پاک کردم و با صدایی  سالی که در گلویم رخ داده بود را آب دهانم را بلعیدم تا خشک

 :رفته گفتم تحلیل

 .یه دوش بگیرم، بعد -

سرعت بلند شدم و بعد از برداشتن یک تاپ و شلوار و حوله، خودم را درون حمام اتاقش حبس کردم. زیر دوش  به

آمد بود و واقعیت را برایم  لحظه همانند سکانس برتر یک فیلم، مدام مقابل چشمانم در رفت و گرمای آب، آن

آمدم. با عواقبش و راهی که در پیش داشتم. همان شوک  شفاف ساخت. من ازدواج کرده بودم و باید با آن کنار می

ریز کافی بود تا به من بفهماند که در کجا قرار داشتم و هدفم چه بود! بعد از دوشی مختصر، تنم را خشک کردم و 

اش بود. نگاهم را از صورتش  کردن گوشی ی تخت به پشت دراز کشیده و مشغول چکلباس پوشیده بیرون زدم. رو
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گرفتم و خودم را به میز آرایش رساندم. موهایم را با سشوار خشک کردم و لوسیونی که آرزو برایم انتخاب کرده 

ن بودند و آن رنگ چنا های در معرض دید بدنم زدم و به خودم در آینه خیره شدم. فر موهایم هم بود را به قسمت

ای، دودی که  شد. رنگ ترکیبی نقره زیبایی که از پشت گردنم تا انتهای موهایم نشسته بود، زیباتر از ظهر دیده می

 .آمد شدت زیبا بود و به صورتم می به

 خوایی خودت رو دید بزنی؟ تا صبح می -

سمت المپ اتاق  سر دادم و بلند شدم. بهی کوتاهی  عقب برگشتم. مشغول تایپ بود؛ اما حواسش پیش من. خنده به

 :رفتم و پرسیدم

 خاموشش کنم؟ -

 .البته -

از لفظ جذابی که به کار برد، ابروهایم به باال جهیدند و چشمانم گرد شد. چراغ را خاموش کردم و برق چشمانش 

ن باز هم مقاومت کردم. ی بار دیگر بوییدن این مرد از نزدیک به جانم افتاد و م ای مرا هدف گرفت. وسوسه لحظه

خواست که یقیناً باید با  ی روحم. روحم آرامشی می جنگیدم. با اتفاقی که طبیعی بود و خواسته دانم چرا می نمی

خواب را روشن کردم و با نفسی عمیق و فحشی  های پاکش. چراغ کردم. آرامشی از جنس نوازش این مرد تجربه می

رفتن  ام را که قبل از حمام شت خوابیدم و سرم را به نرمی بالشت سپردم. گوشیجانانه به روح و مهتاج پلیدم، به پ

روی پاتختی قرار داده بودم برداشتم و چک کردم. پیامی دیگر از الهه نبود و این یعنی هنوز هم به فکرکردن نیاز 

مان را کمتر کردم.  فاصلهاش برگرداندم. به پهلو چرخیدم و  جای اصلی صدا قرار دادم و به داشت. گوشی را روی بی

توانست از کیان بهتر هم باشد. کسی که  رخش خیره شدم. مردی که می دستانم را به زیر لپم قرار دادم و به نیم

توانستم احساس  اش باشد. می دانست یک زن را چطور آرام کند و حامی ی بودن با یک زن را داشت و می تجربه

جا بود که من حسرت خوردم. حسرت نداشتن چنین مردی در  د و اینکنم که برای هستی چه انسان شریفی بو
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طور  مان هم همین های خودش همیشه در اولویت بودند. در مورد ر*اب*طه ام. کیان مردی بود که خواسته زندگی

خواست  بود. او دوست داشت من تمام و کمال در اختیارش باشم، در صورتی که من به عنوان یک دختر دلم می

ای که برای گرفتن دستش هم باید با احترام با او  ر محترم باشم که برای او همانند یک ملکه باشم. ملکهقد آن

برخورد کرد؛ اما او فقط خوب بلد بود با کلمات بازی کند و در کلمات مرا فریب بدهد. همیشه از این که او را 

مقابل دیگران عالی بود؛ اما در واقعیت او مرا زار بودم؛ چرا که هر زمان او بود، شخصیت من در  همراهی کنم بی

 .کرد داد و از من یک شخص دیگری را طلب می خواست نشان می چه که می آن

 !خوب نیستی -

شان کنم و ببینم  خواست ل*مس شد. دلم می خارج می  های زیبایی از آن پلک پراندم و جایی خیره شدم که حرف

ام. به پهلویش چرخید و چشمانش را از بند گوشی رها کرد و به  ام گیر کرده آیا واقعی بودند یا در تخیالت کودکی

 .صورت من دوخت

 خوابی؟ -

 :فکر پرسیدم ناخواسته و بی

 هستی رو دوست داشتی؟ -

و این سوال برای بار دوم پرسیده شده بود. نفس گرفت که مجبور به تغییر موقعیت نگاهم شدم. تابویی که سخت 

ام راهی به بیرون پیدا کرد و به  های براقش شکست و باالخره انگشتانم از زیر گونه یدن کهرباییدرگیرش بودم، با د

ای بود که دوست داشتم خستگی این  العاده های سر انگشتانم احساس فوق شدن سوزن ریشش افتاد. سوزن جان ته

 .مدتم را با این احساس شریک شوم تا از تنم خارج شود

مون رو شیرین کنه.  تی برای من هر کاری کرد و کلی عذاب کشید برای این که زندگیدونم مهتاج. هس نمی -

داشتن چه حسیه؛  دونم دوست اش نندازم. نمی منم سعی کردم همیشه براش حامی خوبی باشم و حداقل به گریه

 .داشتنه، من دوسش داشتم اما اگه زنی رو محترم دونستن، دوست
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سرعت دندانم را  زار بودم از این عادت کذایی. به رت کشیده شد و من چقدر بیی ل*بم میان دندان به اسا گوشه

 :عقب کشیدم و با نفسی عمیق زمزمه کردم

 .شه بهش حسودیم می -

 :سازی کردم ابروهایش در هم پیچیده شدند و قبل از آن که فکری متفاوت به ذهنش رسوخ کند، شفاف

مون هم برام  گفت دوسم داره؛ اما توی تنهایی گفت، می د. میجوری برخورد نکر وقت با من این کیان هیچ -

 .شد احترام قائل نمی

 :وار و صادقانه با بغضی ناخواسته ادامه دادم شسختی عقب کشیدم و زمزمه ام را به انگشتان یاغی

 .کس منو دوست نداشت هیچ -

ام مهمان گرمای  نشینی کرد. شانه عقب ام را وادار به زده ی لجوجی که پشت دستم را خیس کرد، نگاه خجالت قطره

 :گرش مرا خطاب قرار داد دستش شد و صدای توبیخ

 !خوام دیگه به اون مرد فکر کنی. تو به من تعلق داری مهتاج نمی -

قدر گیج کننده بود که اشک را در چشمم خشک و بغض را  ی لعنتی آن این جمله« تو به من تعلق داری مهتاج»

چشمان مبهوتم را بلند کردم تا مطمئن شوم صاحب این صدا، همان مردی بود که به عقدش  از گلویم رها ساخت.

 .در آمده بودم. فشار انگشتانش زیاد شد و صورت من در هم

اش رو از دست داد؛ اما تو، مادرت رو داشتی!  مون خونواده هستی فقط من رو داشت. اون با موندنش پای زندگی -

 تونی احساس اونا رو نادیده بگیری؟ سوده رو. چطور میاش و  حتی الهه، خانواده

 :خالصانه پاسخ دادم

 .جوری دوست داشته باشه گاهی وقتا الزمه یه مَرد این -

ی  شد گفت که من عقده حرکت ماند و نگاهش از برق افتاد. حقیقت را گفته بودم. شاید می سکوت کرد. دستش بی

کرد، به دام  وقت رها نمی ای واقعی! اگر بابا مرا هیچ تی ر*اب*طهی آ*غ*و*ش و ح محبت مردانه داشتم. عقده
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ها و خألها  خواست آن عقده کرد. گاهی دلم می زار نمی افتادم و او، بیشتر از این مرا از مردهای اطرافم بی کیان نمی

ساخت. چشم  ار میز های خودم هم بی کرد و مرا از خواسته را با او تجربه کنم؛ اما او در دنیای دیگری سیر می

 .ها بس بود. این حقارت بس بود دادن نداشتم. برای مدت دزدیدم. دیگر تمایلی به ادامه

چشمانم را بستم. خسته « خیر شب به»دستش را کنار زدم و پهلو به پهلو شدم. پتو را به رویم کشیدم و با گفتن 

آوردن به خاطرات بد کیان، ذهنم را درگیر سازم.  ی دردناکم فکر کنم و با روی تر از آنی که به گذشته بودم؛ خسته

ها بدون هیچ  خواست مدت کرد. دلم می خستگی تنم به روحم رسیده بود و خوابی طوالنی و بدون رویا طلب می

 !ای را شاد زندگی کنم. خسته بودم. خیلی هایم فکر کنم و لحظه ترسی از آینده به خودم و خواسته

قدر تازه و ناشناخته بود که  ، گرمایی از پشت سرم احساس کردم که برایم آنهایم که د*اغ شدند پشت پلک

بار در  اش را به تمام تنم دادم. بازویم توسط جسم سنگینی فشرده شد و برای اولین روی ی پیش سرعت اجازه به

برای تحلیل قدر م*ست خواب بودم که دیگر زمانی  آ*غ*و*ش مردی فرو رفتم که ترس را به جانم نیانداخت. آن

هایش موزیکالی  ی شیرینی که در آن فرورفته بودم هم نداشتم. چندی بعد بود که نفس موقعیتم و خلسه

 .هایش در پشت گردنم، رویا را به چشمانم هدیه کردند آلود را برایم ساختند و گرمای نفس خواب

*** 

 

روی موهایم رها کردم و  شال را آزادانه بهشان،  در گیرودار پوشیدن شال بودم که باآلخره با شنیدن صدای خنده

سمت در قدم برداشتم تا  دستی به شومیزی که جای تاپم را گرفته بود کشیدم تا مرتب بایستد. نفسی گرفتم و به

ی همسرم بگذرانم. دستگیره را کشیدم و بیرون زدم. از راهروی کوچک گذشتم و همین  اولین صبح را با خانواده

های میان سالم  شان در سالن بزرگ یا آشپزخانه کار راحتی بود. از پله شد، تشخیص بودنکه صدایشان بیشتر 

شان را در آشپزخانه مشاهده کردم. امیرپاشا نبود و این برایم کمی دشوار  ها و پذیرایی پایین رفتم که جمع اتاق

دم تند کردم تا بیشتر از آن یک شان ق سمت آمد. به ها به سراغم می بود. چرا که استرس عجیبی از تنهایی با آن
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آلود به نظر نرسم. صبح که از خواب بیدار شدم امیرپاشا را ندیدم و حدس زدم که برای صبحانه رفته  پاندای خواب

 باشد و حاال یک ساعت از آن موقع گذشته بود و او در میان جمع نبود. کجا رفته بود یعنی؟

 :د، لبخندی به صورتم پاشید و پرسیددخت که اول از همه مرا شکار کر نگاه توران

 سالم دخترم. خوب خوابیدی؟ -

سمتم برگشتند، وارد آشپزخانه شدم و  هایم نشاندم و همین که آرزو و آقاعباس هم به روی ل*ب لبخندی به

های گرمی شنیدم و با کشیدن صندلی توسط آرزو در کنارش قرار گرفتم. رو به  سرحال به همه سالم دادم. پاسخ

 :دخت که مشغول ریختن چای بود پاسخ دادم رانتو

 .ممنونم. اصال نفهمیدم کی صبح شد -

 .هایم کردم لیوان چای را مقابلم گذاشت که با تشکری در دست گرفتم و بوی خوشش را وارد ریه

 .عیبی نداره عزیزم. خسته شدی این مدت. ما هم تازه بیدار شدیم -

ای نان و پنیر گرفتم و با چایی که شیرین کردم خوردم.  ف زد که لقمهسبد نان را وسط میز قرار داد و تعار

 :اش را که تمام کرد، رو به من گفت آقاعباس صبحانه

 .ی مشتی بزنیم پاچه خواییم یه کله زیاد نخور عروس! می -

 :سرعت چای را کنار زدم و با چشمانی براق پرسیدم پاچه که آمد، به اسم کله

 پاچه داریم؟ کله -

 :لبخند سری تکان داد و گفت با

 .امیرپاشا رو فرستادیم بگیره. اآلناست برسه -

 :با صدای آرزو، سر گرداندم

 دوست داری؟ -

 :تکان دادم و گفتم« بله»ی  سری به نشانه
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ی آقا  کرد تا دوتایی بریم مغازه ها کار من و مامانم همین بود. من رو ساعت پنج صبح بیدار می خیلی. جمعه -

 .پاچه بگیریم و برگردیم اون سر شهر یه دست کلهرحمان 

 :اویی بلند کشید و پرسید

 یعنی فقط همون مغازه رو قبول داشتن؟ -

 :خندیدم و استدالل مامان را به زبان آوردم

 .ده های این مغازه بو نمی پاچه گفت کله می -

 .و واقعا یاد آن روزها بخیر» ش بخیریاد»گفتم هایش افتادم. باید می گیری خندید و من به یاد مامان و بهانه

 :سمتش چرخیدم سرعت به با صدای امیرپاشا که از پشت سرم آمد، به

 .دن ها هم بو نمی اتفاقاً این -

ی کوتاهی سر دادم و نگاهم را به قد و باالیش دادم. این مرد اسپرت پوشیده، همانی بود که دیشب آغوشش  خنده

دخت قرار داد و در کنارم قرار گرفت که  جانم نشاند. ظرف را مقابل توران بی آرام را بهدریغ برایم باز کرد و خوا را بی

 :رویی پاسخ داد و پرسید سرعت با خوش لبخندی به صورتش زدم و سالم دادم. به

 کی بیدار شدی؟ -

 :نمایی تحویلش دادم و گفتم لبخند دندان

 .همین اآلن -

 .سمتم خم شد ام انداخت و کمی به دستش را روی صندلی

 !تری تو که از من خرس -

 :اش کردم و گفتم ی شانه ام بار دیگر بلند شد و با حرص مشتی حواله خنده

 .خرس خودتی! من فقط خسته بودم -

 :اش داد و با تمسخر گفت چینی به بینی
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 کندن؟ آخی! نکنه همکار فرهاد شدی و زدی تو کار کوه -

سمتش  بسی که آقاعباس اعالم کرد، به کمش فرود بیاید؛ اما با آتشام عجیب دوست داشت در ش دست مشت شده

 .برگشتیم

 !عروسم رو اذیت نکن امیر -

 :ی پیروزی برای امیرپاشا باال و پایین کردم که اخمی مصنوعی روی صورت نشاند و گفت ابرویی به نشانه

 نیومده طرفدارش شدین بابا؟ -

 :ظرفی طال مقابلش باشد، به آن خیره شد و پاسخ دادی پر و پیمانش را جلو کشید و گویی  کاسه

 .ی مار داره! نیومده دل همه رو برده عروسم مهره -

شان نگاهی انداختم و پشت چشمی نازک کردم. با  نسبتا بلندی کشیدند که با فخر به صورت« اُ »آرزو و امیرپاشا 

های سنگک درون  یاق مشغول تیلیدکردن ناندخت کردم و با اشت ای مقابلم، تشکری از توران قرار گرفتن کاسه

های  خوردن گذشت و همه از حرص دخت می های آرزو و توران سر گذاشتن کاسه شدم. در مابقی صبحانه، با سربه

شد و چشمانش  اش سرخ می های گوشتی خورد، لپ افتادند. هنگامی که حرص می دخت به خنده می زیبای توران

کرد تا صورت زیبایش را به این شکل بنشانند.  کردنش می ه همه را وادار به اذیتتر. همین جذابیتش بود ک درشت

ی  ها خانواده دادند مرا بار دیگر به این باور نشاند که آن شان و راحتی که از خود نشان می احساس صمیمیت میان

توجه به  را شستیم و بیهای صبحانه  دیگر من بودند و دیگر خجالت و یا حتی غریبگی کافی بود. من و آرزو ظرف

 .ی پذیرایی کوچک کردیم دخت، آشپرخانه را مرتب و او را روانه تعارفات توران

 .حالم خیلی خوش -

عقب برگشتم. پارچ شربت لیموناد را روی سینی قرار داد و خطاب  با صدای آرزو، سینی را روی کانتر قرار دادم و به

 :به من ادامه داد

 .ین دفعه پاسوز من نشدهخوشحالم که امیرپاشا ا -
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های لیموی تازه درون  طوری که نگاه هر دو نفرمان درگیر حلقه یکی پر کرد و همان های درون سینی را یکی لیوان

 :ها بود، گفت لیوان

 ...ی ازدواج تا حدودی خبر داری. نمیگم هستی زن بدی بود؛ اما خب دونم از قضیه می -

 :سر بلند کرد و با لبخند ادامه داد

 .ای تو یه چیز دیگه -

شناختند که  ها چقدر مرا می سینی را بلند کرد و مرا با دنیایی بهت تنها گذاشت. من یک چیز دیگر بودم؟ مگر آن

هم  دخت. انگار گِل این خانواده با مهربانی به کردند؟ از آقا عباس گرفته تا آرزو و توران این همه در حقم لطف می

 .خود آمدم و ظرف تنقالت را برداشتم و به دنبالش رفتم سرعت به ز دیدم پنهان شد، بهآمده بود. همین که آرزو ا

روی میز، در کنار امیرپاشا جای گرفتم. لیوانی لیموناد  وارد پذیرایی کوچک شدم و بعد از قرار دادن ظرف به

هایم لوچ  ر هم شد و ل*باش صورتم د اش را سر کشیدم. از ترشی دستم داد که با تشکر گرفتم و الجرعه نیمی به

 :ی امیرپاشا را به دنبال داشت. لیوان را به جای اولش برگرداندم و پرسیدم که خنده

 ری سر کار؟ نمی -

اش با صورتم خیره  سمتم خم کرد. باتعجب به فاصله ی راستش را به دستش را به روی تاج مبل قرار داد و شانه

 :شدم که به آرامی پرسید

 و نفره، وقت داری؟برای یه قرار د -

 :طبعی پرسیدم های خارجی افتادم که لبخندی روی صورتم نشست و با شوخ های سریال به یاد درخواست

 خوای قرار بذاریم؟ من و تو؟ می -

 .ی ل*بش به باال کشیده شد و لبخندی جذاب از خود ساختند گوشه

 !تونم از یکی دیگه درخواست کنم اگه رد کنی می -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
357 

 

ی ریزی تحویلش دادم تا خیاالت خام در سرش جوالن  کردن من باال انداخت که خنده عصبانی و ابرویی برای

 .ام دادم اش زدم و چینی به بینی ام را به روی نوک بینی ندهند. انگشت اشاره

 تونه تو رو تحمل کنه؟ مگه کسی می -

 :ام صورتش در هم شد و با چشمانی ریزشده و حرصی پرسید از پررویی

 بودم خیلی ز*ب*ون درازی؟گفته  -

 :نما پاسخ دادم روی شانه مایل کردم و با لبخندی دندان گردنم را به

 .نگفته بودی -

 میرم برای اخالقی که قلقش دست خودمه؟ پس اینو گفته بودم که می -

 :شده، پاسخ دادم هایی فشرده ابروهایم را در هم کشیدم و با ل*ب

 .گفته بودی -

سرعت به حالت عادی برگشته بود،  اش بیشتر. نفسی گرفت و با صورتی که به فاصله تر شد و لبخندش عمیق

 :سمتم چرخید به

 .بپوش بریم بیرون -

 کجا؟ -

 :باتخسی پاسخ داد

 .بیرون -

چشمی در حدقه گرداندم و برخاستم. با عذرخواهی کوتاهی سالن را ترک کردم و خودم را به اتاق رساندم. از میان 

های عیدم را کنار گذاشتم و رگال دیگری را بیرون کشیدم.  که به تازگی خریده بودم، لباسدو دست لباسی 

ای  شد. پیراهن پارچه های سفید در حریر گلبهی بسیار زیبا دیده می ی نسبتا کوتاهی که با شکوفه مانتوی بهاره

ی  نشاند. شلوار راسته خود می رسید و حریر لباس را به زیبایی به روی هایم می سفیدی زیرش پوشیدم که تا ران
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 .رساند کرد و شال سفیدش صورتم را به نشاطی عجیب می دست را تکمیل می گلبهی آن تیپ یک

هایم را با بوی خوش عجین  صورتم را با آرایشی خوب و ساده جلوه بخشیدم و با ادکلنی که روی میز بود، لباس

بود را به روی هم کشیدم که صدای در بلند شد. نگاهم را  هایم تیره ام که برعکس لباس های رژ زده کردم. ل*ب

سمت در گرداندم که در با تیکی آرام باز شد و در کمال ناباوری امیرپاشا و آرزو با هم وارد شدند. ابرویی باال  به

 .انداختم و با سر به گوشی درون دست آرزو اشاره کردم

 .صورتی قرار دادی ریزی کرد و انگشتش را پشت قاب فالمینگوی  خنده

 دونی امروز چه روزیه؟ می -

 :طبعی پاسخ دادم ای کردم و با شوخ خنده

 .اسفندماه62طبق تقویم شمسی،  -

 :پاشا پشت سرش آرزو قرار گرفت و پرسید

 این روز چیزی رو به یادت نمیاره؟ -

تر فرستادم. با  م و شالم را عقبمقابل آینه ایستادم و موهای فری که دو طرفم آزادانه رها شده بودند را مرتب کرد

 :سمتش برگشتم و پرسیدم لبخندی بزرگ به

 !چرا! این که دو روز دیگه عیده -

 :شده، پرسیدم هایی لوچ ی بلندی سر داد و پاشا با تاسف سری تکان داد که با ل*ب آرزو خنده

 نکنه امسال سال کبیسه نیست؟ -

هوا خواست و مرا متعجب کرد از واکنشش. پاشا جلوتر آمد و مقابلم  دار نبود که صدای آرزو به قدر خنده سوالم آن

 :ایستاد که دستی به موهایم کشیدم و پرسیدم

 چرا این دختر همچین شده؟ نکنه توی لیمونادا چیزی ریخته بودین؟ -

 :ی آرزو بلند شد و گفت و به حالت تمسخر دستم را مقابل دهانم گرفتم و ها کردم که باز خنده
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 !اش این دیگه خیلی پرتهداد -

 :پاشا سری تکان داد و آرزو را خطاب قرار داد

 .شانس منه دیگه -

اش شوکی  هایم از هم فاصله گرفتند، با جمله کار دستی به کمر زدم و همین که ل*ب ابرو در هم کشیدم و طلب

 :عظیم به وجودم سرایت کرد

 .تولدت مبارک -

باره با جیغی خفیف  گاه سرشار از پرسشم را میان هر دو گرداندم و به یکباز و متعجب، ن با دهانی تقریبا نیمه

 :پرسیدم

 تولدمه؟ -

سرعت حفظ  داد که به صدای پاشا، نشان از تعجب بسیار مسخره و به دور از باورش می ی نامحسوس و بی خنده

 :ظاهر کردم و مبهوت رو به دوربین آرزو گفتم

 من چقدر خنگم! چرا یادم نبود؟ -

 :زو خندید و پاسخ دادآر

 .خودت دلیلش رو گفتی -

 :چینی به ابروهایم دادم و ل*ب زدم

 !بدجنس -

های کارتونی در حال برق زدند بودند، نگاهی  ای باال انداختم و با چشمانی که شک نداشتم همانند شخصیت شانه

 :گذرا به صورت هر دو انداختم و پرسیدم

 کادوی من کو؟ -

 :پاشا پاسخ داد
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 .ی آخر ی مرحلهتو -

 .ام پیوسته بودند شک نداشتم ابرویی دیگر در باال چشمانم قرار نداشت و به موهای فر شده

 .مگه بازیه؟ من توی عمرم فقط یه بازی انجام دادم، اونم کِلَش بود که بس اَتک خوردم، پاکش کردم -

اش را باال آورد و یک نقشه نشان  وشیاش فشرد. گ ی س*ی*نه ام را اسیر کرد و به قفسه خندید و با دستش شانه

 .داد

 .جا تا کادوت رو بدیم باید با ما بیایی این -

زدیم. از هیجان  ها سر می با تعجب نقشه را دنبال کردم. چندین مکان در یک منطقه قرار داشت که باید به آن

وشحال کنند، صورتم گلگون شد شان قصد داشتند مرا خ آمد و این که خواهر و برادر، با آن حرکت بسیار خوشم می

و در یک عمل کامل غیرارادی خودم را در میان دستان پاشا جای دادم و با دستانم قالبی سفت و سخت برای 

 .گ*ردنش درست کردم

 .خیلی ممنونم پاشا! خیلی -

 پای شد به شد و نه می زد که نه زیاد دیده می ای لبخند می صورتش حالت خاصی داشت. همیشه به گونه

کردند. این  شد و چشمانش خنده را فاش می ای که صدایی بلند نمی خندید؛ به گونه اش گذاشت. می احساسی بی

قدمش را کشف کنم. حرکت ریز  به انگیز بود تا قدم انگیز بود. همانند همان نقشه برایم هیجان مرد، عجیب و هیجان

 :رم اکووار پیچیدانگشتانش برای حفظ حرمتم، پشت کمرم آغاز شد و صدایش در س

 دونستی؟ رسه. می خنده، آسمونم به گرد پاش نمی تره؟ ماه وقتی می ها قشنگ چه جوریه که ماه، صبح -

اش را  زد که آن کلمات خوفناک برای من در کنار هم چیده شده بودند تا بازی گفت. چشمانش داد می مرا می

هایشان زنان و دختران را فریب  وب بلد بودند با حرفهای خوبی بودند. خیلی خ خوبی اجرا کند. مردها حراف به

دهند و موجود کوچک یاغی را در شکمت هول بدهند و تنت را به ولوله بیاندازند؛ اما او خوب بلد بود تعهد را 

توانست مرد زندگی  راستی می طور بود. عاشق نبود؛ اما متعهد بود و مرد زندگی. به هجی کند. او با هستی هم همان
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 هم شود؟من 

ی گ*ردنش را هدف قرار داده  رنگ عجیبش گرفتم و در حالی که رگ بیرون زده ام را از چشمان خوش نگاه خیره

 :بودم، زمزمه کردم

 اگه یه پادشاه باعث این لبخند باشه چی؟ -

هایم  یهشان دست برداشتند. ر رفت، از تکرار عمل هایی که در کمرم فرو می انگشتانش از ر*ق*ص افتادند و سوزن

شد،  برای گرفتن نفسی عمیق، واکنش نشان دادند و صدای آرزو به آن سکوتی که داشت بیش از حد آزاردهنده می

 :پایان داد

 داره دیر میشه! با همین لباسا میای امیرپاشا؟ -

هایم در  اش کشیدم و به آرزو چشم دوختم؛ اما گوش به آرامی عقب کشیدم و نفسی عمیق در ادکلن همیشگی

 .آ*غ*و*ش پاشا باقی ماندند

 .تونیم بریم آره. می -

ی امیرپاشا لبخندی بزرگ زد و با سر به بیرون اشاره کرد. سعی کردم با لبخندی به بزرگی خودش  آرزو به گفته

های روشن و  هایش همان لباس پاسخ را بدهم و تا حدودی موفق شدم. خبری از گوشی زیبایش نبود و لباس

اش چطور توانست از این زن بگذرد؟ اتاق را با عطر  راستی پسر دایی آمدند. به ه او بیش از حد میجذابی بودند که ب

دخت و آقاعباس، به همراه آرز و پاشا به پارکینگ رفته و سوار  عجیب پاشا ترک کردم و بعد از خداحافظی از توران

ام  شروع به نواختن کرد. زبان ایتالیاییزمان موزیک خارجی  ماشین زیبایش شدیم. مسیری را در پیش گرفت و هم

کار و سنگینش بسیار جذاب بود. شیشه را پایین کشیدم و با  ی مرد با آن لحن طلب خوب نبود؛ اما صدای خواننده

هایی که از پُر باری خم شده بودند،  ی بید مجنون اشتیاقی عجیب دستم را بیرون بردم و به بازی با باد و شاخه

واننده به فریاد تبدیل شد و چشمان من با لبخند بسته شدند. صدای رعد، میان صدای عصبی پرداختم. صدای خ

ای دادم که کف دستم نشست و  خواننده بلند شد که لبخندم جان بیشتر گرفت و حواسم را به تک قطره
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توجه به  و بی های آسمان چشم باز کردم اش تمام حواسم را به خود جلب کرده بود. با شدت گرفتن تازیانه خیسی

مان یکی بود؛ گاهی سرد،  کرد، به آسمان اسفند ماه خیره شدم. اخالق صدای خواننده که موزیکی دیگر را اَدا می

زدیم به  ها گند می مان هم با خودمان مشخص نبود و خیلی وقت بینی نشده. حتی تکلیف گاهی گرم و گاهی پیش

آمد.  کردند. بوی تازگی می ند و لذتی وافر را به من منتقل میشد تصورات بقیه. قطرات از انگشتانم سرازیر می

اش را با خوبی به پایان برساند؛ اما من هنوز در ابتدای اسفندماه بودم.  خواست قصه اسفند در حال اتمام بود و می

تن یک تغییر یافت و انگشتان من همانند نواخ« سهراب پاکزاد»اوج درگیری و آغاز تصمیماتم. موزیک به صدای 

 .پیانو به ر*ق*ص پرداختند

 ها! بارون دوست داری؟ بانوی قصه - »

اش گذاشتم و به دود  تر کرد. سرم را روی شانه مرا در آغوشش بیشتر فشرد و پتوی نازکی را به دورمان محکم

 .زد، چشم دوختم ام بیرون می زده سیگاری که میان انگشتان الک

 .ست، خوشم نمیاد از چیزی که مال همهنه. بارون رو همه دوست دارن و من  -

سرش را خم کرد و نگاه تیزش را به چشمانم دوخت که پک دیگری از سیگارم گرفتم و در صورت اخمویش دود 

 :های کبودش قرار داد و در همان حال پرسید کردم. سیگار را از میان انگشتانم بیرون کشید و میان ل*ب

 این یه تهدیده؟ -

 «!م و از آغوشش جدا شدم و بالکن ویالی شمال را ترک کردم. به مقصدی نامعلومپوزخند صداداری زد

کردم؛ نباید کیان را  سرعت پارازیت انداخت و سری برای افکار شومم تکان دادم. من نباید به او فکر می ذهنم به

ایی که در فیلم ه کردم. پاشا، متعلق به این ذهن بود و من از همان کودکی از خیانت وارد ذهن متعهدم می

زار بودم. در حقیقت، باران را در کنار کیان دوست نداشتم. من، چیزهای دوست  داد بی های مامان رخ می ترکی

های مفسد و عیاش دوست نداشتم. آدمی عین کیان که روزی خودم را به او فروخته بودم و  داشتنی را در کنار آدم

 .همانند او شده بودم
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 :تیز شدند و حواسم پی قسمتی از آهنگ رفت هام با رعدی دیگر، گوش

 خوام نباره باره، می یه چیزی بعد رفتنت گمه... بارون واسه اولین »

 «....سوزم از تب، چقدر امـ تو رو بیشتر از این به یادم نیاره... دارم می

گر به حرکت  نمایشاش را روی صفحه  سمت ضبط و امیرپاشا برگشتم که انگشت اشاره با تغییر ناگهانی آهنگ، به

های بزرگش، ناخودآگاه اخمی هم  سمت صورتش سوق یافت و با دیدن اخم ی من به گیرانه در آورد و نگاه مچ

مهمان صورت من شد. حتما این آهنگ او را به یاد هستی انداخته بود. یعنی این مرد با هستی در باران قدم زده 

بازی کرده؟ حال خوشم با  ها دیوانه لند خنده بودند و میان ماشینبود؟ یا دویده بودند و فارغ از خیس شدن بلندب

های او و حدسیاتم، به ناخوشی تبدیل شد و صورتم از داغی به سردی ابتدای اسفندماه رسید. انگشتانم را به  اخم

باری شان را گرفتم. دستمال مچاله شده را با اخم میان انگشتانم فشردم و  داخل کشاندم و با دستمالی خیسی

رحمی تمام شدت گرفته  دیگر به صورتش نگریستم که نگاهم را شکار کرد. رو گرفتم و به باران خیره شدم که با بی

کرد. آرزویی که از ابتدای مسیر سکوت را ترجیح  زدن به شاخ و برگ درختان خالی می بود و عصبانیتش را با تازیانه

شکست و توجه پاشا را جلب کرد. با ورودمان به پارکینگ  سکوت را« داداش رد نکنیا!:»داده بود، با گفتن 

ام به گند نکشانم. ماشین را پارک کرده و پاشا و  شان را با بدخلقی هایم را باز کنم و لطف مجتمعی، سعی کردم اخم

 ی مورد نظر رفتن، یاری کردم. با کنار رفتن درهای آسانسور و دیدن آرزو را در سوار آشانسورشدن و به طبقه

خورم کنار زده شد و لبخند به صورتم برگشت. با هیجان جیغ خفیفی کشیدم  فضای شاد مقابلم، تمام تصورات دل

سرعت  انگیز و خالی از مردم کشاندم. با اشتیاقی وافر به وسایل بازی خیره شدم و به و به داخل فضای هیجان

ای که بیرون از  ، رفتم. با اشتیاق به جمجهسمت دستگاهی که من و الهه آن را اعصاب خردکن نامیده بودیم به

حفره بود دست کشیدم که با جیغی خفیف پنهان شد و من ترسیده از حرکتش، جیغی کشیدم و عقب پریدم. 

مانندی « بوم»نفر نبود. با تعجب و ترسیده به عقب برگشتم که صدای  ای که بلند شد، یقینا برای یک صدای خنده

هایی که  ای ایستاد. دستم را با بهت روی قلبم گذاشتم و به کاغذ رنگی ش برای لحظهایجاد شد و قلب من در جای
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ی کوتاهی سر  را به زبان آوردند خیره شدم. خنده« تولدت مبارک»صدا  ها که یک آمدند و صورت بچه پایین می

 :دادم و نفسی عمیقی برای برطرف کردن اضطراب قلبم کشیدم و زمزمه کردم

 !ها دیوونه -

ها و وسایل کودکانه  یسان، کیانوش، کیارش، رویا، سوده و الهه در تاریکی سرزمین بازی فرو رفته بودند و با فشفهعل

ها به  کوبید و کنایه اش سنم را در سرم می خنده را به آخرین حدش رسانده بودند. کیانوش با مسخرگی و لودگی

ی سی و دو سالگی، با سنش هیچ تطابقی نداشت. جمع  زد و جالب بود که این مرد در آستانه سورپرایز پاشا می

شان چطور با هم مانده  های متفاوت نشست. برایم جالب بود که با اخالق دل می شان عجیب به ی دوستانه چهارنفره

های خاص  طبعی متناسبش، کیارش با کم حرفی و منطقی بودنش، علیسان با بداخالقی بودند. کیانوش با شوخ

کردند؟ کیانوش را با ذوقی  دیگر را با دل و جان دنبال می ا شخصیتی مرموز چه داشتند که یکخودش و پاشا ب

انداختم که سالن منفجر  کردم و برای هر گل چنان جیغ و دادی راه می بعدی همراهی می عجیب در فوتبال سه

کرد.  پایت شیطنت می پابه خنداند و شد از خنده و حتی اعتراض. کیانوش معرکه بود برای یک دوست بودن. می می

شد. گاهی کارمان به دعوا و کوری  کردم و او با نفرت به من خیره می زدم حرکت رونالدو را تکرار می هر گلی که می

افتاد. بازی اعصاب خردکن را با الهه و سوده  مان می افتاد، کیارش میان کشی راه می کشید و همین که گیس می

چنینی و  های این ی بازی دانست که من کشته مرده دانم پاشا از کجا می ل شدم. نمیشان او انجام دادم و در جمع

دهد و به  دانستم که پاشا، همانی نیست که نشان می های سرپوشیده بودم؟ او خیلی مرموز بود و من نمی پارک

من ایجاد خواهد دهد و انفجاری عظیم در  زودی پاشای واقعی، امیرپاشا، پادشاه پادشاهان خودش را نشان می

 .کرد

ام در زیرگوش پاشا پیچید، با هزار ضرب و زور  های باورنکردنی ی وسایل پذیرایی کردم و قهقهه وقتی خوب از همه

ی مجردی امیرپاشا بود. در یک برج در  جا جدا کردند و به مکان بعدی برای تولد، نقل مکان کردیم. خانه مرا از آن

 .ی پدرش همان نزدیکی خانه
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ی نسبتاً بزرگ برج را از نظر  شد. هنگامی که با کنجکاوی تمام خانه ی ما می ی خودش خانه ای که به گفته  هخان

قدر در انتخاب دکور و چیدمان با سلیقه بود. درست  گذراندم، هزاران بار زیر ل*ب زمزمه کردم که این مرد چه می

ای به رنگ  کرد. آشپزخانه زده می بود، مرا حیرت برعکس مردانی که من دیده بودم. نظم خاصی که در آشپزخانه

دست سفید و کاکائویی بود. من این رنگ را دوست داشتم؛ این رنگ  کرم کاکائویی و نمای داخلی خانه که یک

نشاند؛ اما امیرپاشا قول داد که دیزاین خانه را  کرد و آرامش عجیبی به تنم می همیشه اشتهایم را دوچندان می

های دیگر در سرم برای طراحی و دکور به نقش در آوردم. کیکی که  سپارد و من نقشه ان به من میم برای عروسی

ی تلخ درون کیک و موزهای  مردم برای قهوه ی سوده بود، بیشتر از دیزان و دکور اشتهایم را باز کرد. من می سلیقه

ه بود و من تازه دلیل صبح زود چیز از قبل آماده شد ی لعنتی! همه اش. مخصوصا آن شکالت آب شده تازه

میل من درست کرده  چی را باب جا آمده بود و همه پاچه به آن فهمیدم. پس قبل از گرفتن کله بیدارشدن پاشا را می

جیغ دخترها فوت کردم. تبریکات همه را با  ی روی کیک را همانند کودکان، با ذوق و جیغ های ساده بود. شمع

 .داد. بوی زندگی مدتی در آ*غ*و*ش علیسان ماندم. بوی پدرم را میجان و دل پاسخ دادم و حتی 

 :ی کیک را با حسرت درون یخچال قرار دادم و حقیقتی تلخ را برای خودم واگویه کردم باقیمانده

 زار بودم؛ اما این که قرار بود مدتی را خوش بگذرانم و با گاه روز تولدم را دوست نداشتم. از تولد و کادو بی هیچ -

دادم تا گمان کنند برای  ام را بروز می شان را دوست داشتم و خوشحالی دوستان پاشا باشم را دوست داشتم. جمع

زده در چشمان من  دانست که اشک حلقه آن تولد کذایی خیلی خوشحالم؛ اما تنها الهه با آن لبخند غمگینش می

ته بود که مهتاج هدیه و تولد دوست ندارد و با پاشا حالی. برای همین از قبل به همه گف نشان از درد بود، نه خوش

ای کوچک برایم  ام نیازش داشتم؛ اما باز هم هدیه های زندگی تفریح را پیشنهاد دادند. چیزی که برای قبل از طوفان

 .اش تدارک دیده بود و من با دیدن آن گردنبند ظریف ماه، سرمست شدم از توجه و مهربانی

 گن شمایی؟ی زیبایی که می الهه-

ی او و الهه  سمتش برگشتم و نگاه مبهوتم را میان فاصله ی کیانوش که به گوشم رسید، متعجب به صدای اغواکننده
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به گردش در آوردم. دستش در کنار الهه به جزیره قفل شده بود و سر الهه با عقب کشیدن سعی در ایجاد فاصله 

 شد؟ داشت. کیانوش و الهه؟ ترکیب جالبی می

سوزی درست کنم. کتری را آب کردم و روی گ*از  شان نشوم، ترجیح دادم چای ل*ب که مزاحم  آنبرای 

ای عظیم که  ی دیگری روشن شد. شعله ای زد و شعله هایش را فشردم که جرقه ای قرار دادم. یکی از دکمه شیشه

رفت برای نجات  سمت آتش می حواس به رحم و دستی که بی های مادر، آتش بی اتفاقی شوم را به یادم آورد. جیغ

مهر و آتش؛  شد و کیان وحشی مقابل چشمانم نمایان. مامان، بزرگ تر می اش. حرارت نزدیک و نزدیک مادر خیالی

تر  های آتش خیره شده بودم و دستم را نزدیک ها به شعله همه و همه بودند و در این میان، من، همانند مسخ شده

تر و  ها اکو شد و چشمانم د*اغ هرسه نفر بلند شد و داغی بیش از پیش. خندههای بلند  کردم. صدای خنده می

رفت و صداها بلندتر  دستم لرزان. قلبم به تپش افتاده بود و مغزم برای لحظاتی به خواب رفته بود. دستم جلوتر می

سمتش که جانم به  دم بهام را میان آتش یافتم. دست بر شد. ایستاد؛ باالخره مقابل آتش ایستاد و مادر خیالی می

 .ها قطع شد. جیغ بلند مادرم در سرم پیچید و چشمانم به آتش کشیده شدند درد نشست و خنده

 !مهتاج -

ی الهه و عقب کشیده شدن تنم، مغزم را به کار انداخت و درد بیشتری را در تنم پخش کرد. آخ  جیغ هشدارگونه

ام را به حالت عادی کشاند و درد را با تمام وجود  میخ شدههایم خارج شد، چشمان  پر دردی که از میان ل*ب

سوخت،  ام می احساس کردم. کمری که به ضرب به یخچال برخورد کرده بود و دستی که برای نجات مادرخیالی

هایم مانع بلند  سرعت عقب رانده شدند و با به دندان گرفتن ل*ب اشک را مهمان چشمانم کرد که با صدای پاشا به

 .عفم شدمشدن ض

 چی شده؟ -

شد ردی از نگرانی را  سرعت وارد آشپزخانه شد و با صورتی که می ی ترسیده به پاشا دوختم که به نگاهم را از الهه

در میان چشمان کهربایی خاصش دید، خودش را به من رساند. دست بزرگ و گرمش که زیر دستم قرار گرفت، 
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ام را از صورت پر اخمش گرفتم و به انگشتانم  ت. چشمان تار شدهقلبم از درد مچاله شد و صورتم به داغی نشس

اش با احتیاط روی خطوط  کردند و سرخی نسبتا زیادش در چشم بود. انگشت سبابه تعارف گزگز می دوختم که بی

 :اش زیر گوشم سیلی زد سرخ کف دستم نشست و صدای نگران و در کمال تعجب، عصبی

 کار کردی تو؟ چی -

مرد نگرانم شده بود. یک مرد که بلد بود نگران دختری درمانده و رنج کشیده شود. درد، جایش را به  باآلخره یک

سرخوشی کوفتی عجیبی داد. از این که به تنم آسیبی رسیده بود و او خشمگین شده بود، در کمال تعجب 

 .کردم احساس رضایت می

و ل*ذت بردن یک بیماری بود؛ اما من برای این ی خوبی نیست. درد کشیدن  دانستم که این رضایت نشانه می

شد من باز هم درد  طور نگران و عصبی می دادم. اگر او همیشه آن اش با این مرد جان می بیماری و تجربه

کشیدم تا کسی نگرانم شود. تا مردی خشمگین شود از دردهایم. چشمانش که بلند شد، تاری چشمان من از  می

تر از آن آتشی بودند که حرارتش  اش خالصی یافته بود. انگشتانش سوزان ای لحظهبین رفته و کمرم از درد 

توانستم از شدت خستگی از آن  قدر نزدیکم بود که می انگشتانم را به آن سرخی نشاند. ای کاش این مرد آن

 .داد را برایش زمزمه کنم های لعنتی، آهنگی که در سرم جوالن می کابوس

 هامو م، ب*غ*ل کن خستگیبه آ*غ*و*ش تو محتاج »

 «یه جوری باورم کن تا بفهمی قلب تنهامو

اش،  وارش به مادر بچه هایش از جنس نگاه های عطش ای کاش این مرد را با عشق انتخاب کرده بودم و نگاه

ام کوتاه بود؛ اما حداقل  بودم و هرچند عمر خوشبختی« هستی»خواست من  هستی، بود. این روزها چقدر دلم می

شد و نه تنها جسمم را بلکه روحم را  گاهم می دی را در کنارم داشتم که با وجود این که عاشقم نبود؛ اما تکیهمر

 زدم؟ نیز نگهبان بود. چقدر دیگر باید در بیداری هم کابوس می دیدم و دم نمی

 من از کابوس و شب دور رو به صبح و ب*وسه نزدیکم »
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 «ه از غمبه من قدرت بده از عشق، توانم کم شد

 خیلی درد داره؟ -

زدن پماد به دستم بود و با دقت تمام باند سفیدی را در  سمتش کشیده شد که مشغول با سوال علیسان، نگاهم به

کرد و من متوجه نشدم؟ یعنی درد  داشته بود. عمو علی کی آمده بود؟ علی چطور انگشتانم را نوازش می دست نگه

قدر درد داشته  شد روح انسان آن مم را به راحتی فراموش کردم؟ یعنی میقدر عمیق بود که درد جس روحم آن

قدر دلم  ای اهمیت نداشته باشد؟ آخ که چه باشد که دیگر دردهای دنیوی را احساس نکند؟ و یا حتی برایش ذره

هایم  سوخت. بیشتر از دستی که توسط آتش اجاق گ*از سوخته بود، قلبم در آتش حسرت برای خودم می

های گران  هایش بوی ادکلن سوخت. حسرت یک مرد داشتن. حسرت تمام و کمال برای مردی بودن که لباس می

زنانه ندهد و یا حتی ماشین لوکس و درآمد چندصدمیلیونی نداشته باشد. پاشا مرد معمولی بود. درآمدی نسبتا 

ه در تمام این مدت کوتاهی که توانستم قسم بخورم ک کرد و می های رنگارنگ عوض نمی باالیی داشت و ماشین

گفت و برای مرگ  آمد محترمانه سخن می داد. نام همسر سابقش که می بار هم بوی زنان دیگر را نمی دیدمش، یک

در ذهن همسرش « هستی»خورد. شاید زنی دیگر جای من بود، از بودن  ها می زنی که شاید عاشق نبود، غصه

بودن را داشتم، عصبانیتی به ارمغان  عجیب بود و آرزوی هستی شد؛ اما برای من که این مرد خشمگین می

کرد و با  آورد. من سراپا حسرت بودم. حسرت داشتن مردی همانند پاشا که برای یک درد کوچکم اخم می نمی

 .انداخت اش لرزه به اندامم می های پر پشت مردانه اخم

هایم را با خیسی زبان تر کردم  ه بود را باز کنم. ل*بآب دهانم را فرو دادم تا راه نفسی که باال آمدنش سخت شد

 :اش چه بود، پاسخ دادم دانم دلیل سنگینی و با صدایی که نمی

 .نه -

 .باند را بست و با لبخندی مهربان سر بلند کرد

 .خاطر حرارت سوزشش رو باید تا شب تحمل کنی؛ اما فردا خوب میشه چیزی نیست عزیزم. به -
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 .م را به باال سوق دادم تا لبخندی الیق او تحویلش بدهمهای های ل*ب گوشه

 .ممنون -

 :ای عقب کشید ام نشاند و با زمزمه روی پیشانی ای به ب*وسه

 .حواس پرتِ لوس -

های اولیه را به جای اولش برگرداند. از آشپزخانه که بیرون زد،  ی کمک ی تلخی زدم که عقب کشید و جعبه خنده

سمت پاشا  هایشان زدم و به ها را دیدم که در پذیرایی نشسته بودند. لبخندی به صورت بچههای نگران  تازه نگاه

ی ل*بم را به دندان گرفتم و برای  سوزاند این تن خسته را. گوشه چنان اخم داشت و چشمانش می برگشتم که هم

 :هایش را از هم فاصله بدهم، گفتم این که اخم

 .نظر میای با اخم خیلی زشت به -

سمتم برداشت که با  شمانش ریزتر شدند و موجود لعنتی در شکمم وول خورد و زیر نافم تیر کشید. قدمی بهچ

 .چسباندن پاهایم به زمین خود را در مقابلش صاف و صامت نگه داشتم

 نظر میام؟ عصبی چی؟ عصبی هم به -

در سینی خود را سرگرم کند، ها  کرد با درست کردن چای و چیدن استکان ای که سعی می زیرچشمی به الهه

های داغش  اش یافتم. نفس ای اندک از صورت عصبی نگاهی انداختم و سر بلند کردم که ناگهان خودم را در فاصله

 .هایم را هدف قرار دادند و چشمانش با آن اخم زیبا و درعین حال ترسناک به روی چشمانم نشستند گونه

 .، مجازات بدی در انتظارتهبار دیگه به خودت آسیب برسونی اگه یه -

باز به دهانی خیره شدم که تهدید عجیبی از آن خارج شده بود و  ای خوردم و با لرزشی خفیف و دهانی نیمه یکه

بویش را با خود همراه ساخته بود. موجود لعنتی از شکمم به زبانم رسید و با لحنی که بسیار آرام  بوی سیگار خوش

 :روی هم مُهر و موم ساخت  هایش را به ر این مرد کرد که ل*بای با و ظریف شده بود کنایه

 .شناسمش، مهم باشه کنم درد کشیدن یا نکشیدن من برای مردی که تنها چندماهه می فکر نمی -
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وقفه و پشت سر هم  هایم بی اش پرداخته بود، پلک های گونه ای که به بازی با استخوان از دیدن فک منقبض شده

ام به سمتش، نفسم برید و  شدن ناگهانی و ناخودآگاه قدمی به عقب برداشتم که با کشیدهشان گرفت  ر*ق*ص

اش گرداندم که با  ام را سراسر صورت حرصی ای شده اش اصابت کردم. چشمان قورباغه مبهوت و پر درد به شانه

اش، کمر راست کردم  ی مردانه های کشیده انداختن در گودی کمرم و اسیر شدن گوشت تنم در میان انگشت چنگ

 .صدایی از هم باز شدن هایم به آخی پر درد بی و ل*ب

 .تو زن منی -

های لرزان بیرون فرستادم و با بدنی که از شدت درد، منقبض شده بود،  ام را از میان همان ل*ب نفس بریده شده

 :نالیدم

 .آره. توی شناسنامه -

کرد و عضو مستقلی بود برای خودش  و وجود من تبعیت نمیگفت که زبان من از افکار  گفت؛ همیشه می الهه می

ام  کرد و این را زمانی به درستی متوجه شدم که بینی پاشا به روی بینی ی خدا دردسر درست می که همیشه

مان بود،  ای عادی را برای کسی که احتمال افتادن نگاهش به سمت کرد صح*نه نشست و در حالی که سعی می

 :هایش نشاند و پرسید رصی روی ل*ببسازد، لبخند پرح

 ای هم میشه که من و تو حتما امتحانش کنیم!؟ مگه جور دیگه -

توانستن برای یک زن، یک دختر و حتی کودک خطرناک  قلبم فرو ریخت و تازه به یاد آوردم که مردها چقدر می

طری که ممکن بود از سوی او باشند؛ اما آن واکنشی که در شکمم به وجود آمد و پوستی که دانه دانه شد، خ

آورد و من، مهتاج، دختری  کننده به زبان می برسد را به هیچ رساند. او خطرناک نبود؛ اما به شدت کلمات را دیوانه

ی لعنتی را به خوبی  کردن تمام دردها و فریادهایش، این اشاره که منتظر یک اشاره از مرد مقابلش بود برای خالی

وقاحت و کثیفی حالتی به غیر از نخواستن را در تنم احساس کردم که گرچه خوشایند  احساس کردم و در کمال

 .ام نبود ی لعنتی بود؛ اما جزء نقشه
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ها و  ام نشست، همانند آبی زالل تمام بدی نیشخندی که تحویلم داد برایم خوشایند نبود؛ اما داغی که روی گونه

د و با صدایی که در کمال تعجب دیگر نه عصبانی بود و نه دردها را با خود شست و برد. صورتش را عقب کشی

 :حتی معمولی زمزمه کرد

خواد مدام عین چی تو  صنم منی و همسرم. دلم نمی گفته بودم این ازدواج نه فیلمیه نه الکی! تو دیگه شاه -

 .ای گوشم بخونی که این عقد الکیه و شناسنامه

ی جوش رساند، تهدید و کلمات  رد و صورت مبهوت مرا به نقطهاش که شاهکار قبلش را ل*مس ک انگشت اشاره

 :ای اندک از گوشم نواخته شدند اغواگرش در فاصله

 !تونم بد و ع*و*ضی باشم وگرنه بهت نشون میدم که من چقدر می -

ن لحظه شاید این کلمات تا قبل از بیرون آمدن از د*ه*ان او معنای خود را داشتند؛ اما از ای«! ع*و*ضی»و « بد»

ای که کنار کشیدن و  شان بودم. انبوه هوای تازه انگیزترین کلماتی بودند که منتظر رخ دادن به بعد، برای من هیجان

 :هایم آمد، الهه را متعجب به سمتم برگرداند و با چشمانی گرد و ابروهایی باال پریده پرسید رفتنش به سراغ ریه

 خوبی؟ -

بلعید و گرما و آتش درونم را به بیرون  تاب و بدون فرصت هوا را می ه بیام قرار دادم ک دستم را روی ریه

 .فرستاد می

 چرا سرخی تو؟ -

روی هم کنترل کرد و  هایش به اش را با فشردن ل*ب هایم. خنده با خنده گفت و من ل*ب گزیدم از واکنش گونه

 :بعد از مدتی کوتاه گفت

 !رفتیم. واال به خدا منم دلم خواست ذاشتید موقعی ما تون رو می عشقوالنس بازی -

 :چشم گرد کردم و مبهوت نامش را ه زبان آوردم

 !الهه -
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 :رفت باخنده گفت سمت سینی برگشت و حینی که از آشپزخانه بیرون می سرعت به به

 !دین منظورم از این عشقا بود منحرفِ بی -

را سر جایش برگرداندم و به پذیرایی نقل مکان ی کوتاهی سر دادم و با چندین نفس عمیق حال و احواالتم  خنده

 .کردم. روی مبل تک نفره جای گرفتم و الهه سینی را روی میز قرار داد

ام را به مبل سپردم. علی و کیانوش  دستم داد که با تشکر دریافت کردم و تکیه مانده را برداشت و به چای باقی

های شرورشان معلوم بود که در  خندیدند و از قیافه داد می اش نشان می ریزریز به محتوایی که کیانوش از گوشی

کردن یا دید زدن شخصی بودند. مقداری از چای د*اغ را مزه مزه کردم و روی میز قرارش دادم و با  حال مسخره

 :شان یک فحش روانه کردم چشمان ریز به سمت

 !االرض مفسدای فی -

روی هم  هایش به اش را با فشردن ل*ب کرد خنده ه سعی میبا صورتی خندان سر بلند کردند و علی درحالی ک

 :ی علی چپ زد و کیانوش با خنده گفت کنترل کند، خود را به کوچه

های عاشق چنگ تو چنگ، عملی  تونیم عین شما پرنده مون بر میاد نمی ببخشید ما فقط همینش از دست -

 .انجام بدیم

شعور.  ی کیانوش بی ی جمع و تیکه رنگ باختم از صدای خنده و با چشم و ابرو به من و پاشا اشاره کرد که

ای باال انداخت و  سمت پاشا که در کنار آرزو نشسته بود برگشتم. شانه روی هم فشردم و به هایم را با حرص به ل*ب

 :گفت

 .منو با ز*ب*ون نحس این در نندار! شما از پس هم بر میایین -

 :تر از سابق ل*ب زدم ن مبهوتی قهقه مانند جمع بلند شد و م خنده

 !ع*و*ضی -
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سمت  چشمکی به سمتم روانه کرد و دستانش را به روی تاج مبل رها ساخت. اخمی به روی صورت نشاندم و به

 :کیانوش ع*و*ضی برگشتم و گفتم

 !که تو هم پسر پیغمبری و چشم و گوش بسته نه این -

پیروزم برایش خط و نشان کشیدم. چشمی ریز کرد و  بار من با چشمان سرعت از بین رفت و این لبخندش به

 :گفت

 .مار بزنه زبونت رو -

 :کند با لبخند گفت الهه در حالی که پرتقالی برای خودش پوس می

 !ز*ب*ون این خودش ماره -

 :با دستی که باندپیچی نشده بود و سالم، نیشگون ریزی از بازویش گرفتم و گفتم

 !ترخوبیام چشمات رو کور کنه دخ -

 :هایش رها کرد و با صورت در هم گفت آیی گفت و بشقابش را روی ران

 .کنم چرا وحشی میشی خب؟ دارم ازت تعریف می -

 .تعریفات بخوره تو سر داداشت -

هایش  کرد و الهه او را همانند برادری واقعی دوست داشت. ل*ب ها در ایتالیا زندگی می پسر سیدمصطفی که سال

 :برچید و گفت را به حالت نمایشی

 !ی من داداش بیچاره -

سمتم هجوم آورد. با ترس عقب  زدن الکی رو گرفتم که جیغ خیفی کشید و به خود گرفتم و با عق حالت چندشی به

سمت تنها در موجود در  کشیدم و یک پا که هیچ، دوتا که هیچ، همانند چهارپایان پا به فرار گذاشتم و حینی که به

 :م داد زدمرفت انتهای سالن می

 !خدا غلط کردم به -
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روی در نشست و من با صورتی خندان عقب  سرعت در را قفل کردم که لگدش به خودم را درون اتاق انداختم و به

 .کشیدم

 !تو که میای بیرون -

 :طبعی گفتم خندیدم و سرم را روی در قرار دادم و با شوخ

 !نه. تو بیا داخل عزیزم -

 !زنمت یخدا این بار م مهتاج ب -

 .به علی بگو یه آمپول هاری برات بزنه -

 :جیغ خفیفی کشید و با صدایی پرحرص داد زد

 !جای دستت زبونت سوخته بود کاش به -

 :آمد، دهانم باز ماند و از تک و تا افتادم ی بچه ها می با صدای پاشا که از میان خنده

 !آخ گفتی -

شدن  و اخمالو به عقب برگشتم. به به! مکان بهتری برای مخفیکار  شان که بلند شد، ل*ب برچیدم و طلب خنده

 جز توالت نبود؟

ام، گزگزش بیشتر شده بود و به یاد حرف مامان افتادم که همیشه  با ناگهانی بستن در با دست نسبتاً سوخته

خداروشکر گفت. باز  شاید راست می« تر از خود آب د*اغ و... است. سوختگی حرارت و بخار دردناک» گفت: می

سوختگی نبود و کمی حرارت پوستم را به سرخی نشانده بود. درد و سوزشی هم نداشت و الهه به موقع رسیده 

 .بود

 !بیا بیرون -

 :قدمی عقب برداشتم و در یک عمل شیطانی کیانوش را صدا زدم

 !کیانوش -
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 :صدای ضعیفش آمد

 جان؟ -

 :اش داشتم، گفتم موج خندهکردن  سری تکان دادم و با صدایی که سعی در پنهان

 !رو از من دور کن پسر پیغمبر 0بیا این آفرودیت -

 :لگد الهه با حرص و عصبانیت روی در نشست

 !خبرت بیاد مهتاج الهی -

داشت، مرا مجبور به بازکردن در کرد و با  های بلندش که با حرص برمی ی بلندی سر دادم و صدای قدم خنده

ندانه خودم را بیرون انداختم و به جایگاهم برگشتم که با صورت پرحرص کیانوش و نما و پیروزم لبخندی دندان

رو شدم. با ابروهایی باال آمده روی مبلم جای گرفتم و نفسی عمیق کشیدم.  چشمان ریز الهه و گیجی بقیه روبه

 :اش غرید سمتم خم شد و از میان دندان های کلید شده الهه به

 !بینی مهتاج خیر نمی -

نگریست. چایم را  چنان با حرص صورت سرخوش مرا می ی ریزمان بلند شد و او هم اش خنده لحن خاله پیرزنیاز 

باز لبخندی کج تحویل دادم.  از روی میز برداشتم و با لبخند مشغول نوشیدن شدم و به صورت کیانوشِ زبان

 :اش را به مبل داد و با تهدید گفت تکیه

 !هیه جا که سوتی میدی باالخر -

 :ابرویی باال انداختم و مابقی چایم را الجرعه سر کشیدم و با تهدید پرسیدم

 کیه که جرات داشته باشه منو دست بندازه؟ -

 

 *ی زیبایی و عشق در یونان باستان آفرودیت: الهه *:0پ.ن
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 :ی سوده، آرزو و رویا بلند شد که پشت چشمی نازک کردم و زمزمه کردم کشیده« اوه»

 !واال -

 :سمتم خم شد و با چشمکی پرسید ا بهروی

 قضیه چیه؟ -

 :تا ل*ب باز کردم، کیانوش مداخله کرد

 .اِ رویا! یه سوءتفاهمه-

 :ای کردم و گفتم خنده

 .آره سوءتفاهمه -

های همسرش  خیال شدند. کیارش در حالی که دستش را به دور شانه شان زدم که بی و لبخندی برای باورکردن

 :تیز به کیانوش انداخت و گفت انداخت و نگاهی می

 .درست از آب در میاد« مخفف کیانوش»ی کیا  ی سوءتفاهمات درباره اساساً همه -

های  ی بلند همه شد. با پیشنهاد سوده برای گرفتن عکس ای برای خنده علی پقی به زیر خنده زد و این اجازه

های  رفت و مدتی را با خنده مشغول گرفتن عکسی الهه و کیانوش فاصله گ دار، جو از قصه متنوع و گاهی خنده

شد، شدیم. ناهار را سفارش دادیم و همگی به دور هم خوردیم. بازی  جذابی که با دوربین سوده گرفته می

انگیز شده بود و هنگامی که علیسان اسم کیانوش در قسمت حیوان  ی اسم و فامیل چقدر آن روز هیجان کودکانه

حالی  توانستند قلب زنی را لبالب خوش دارشان، پی بردم که مردها گاهی می وهای خندهنوشته بود و بزن و در ر

مان جدا شدند و بعد نوبت کیانوش رسید.  کنند؛ البته اگر بخواهند. رفته رفته، رویا و کیارش اول از همه از جمع

ی سروش و سبحان حرف  هالهه و سوده باهم رفتند و من به الهه متذکر شدم که بعد با هم مفصل در مورد قص

 :بزنیم. علی و آرزو برای کمک ماندند و بهم ریختگی خانه را که جمع کردیم، آرزو قصد رفتن کرد که گفتم

 ری؟ ریم دیگه! کجا می با ما می -
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 :لبخندی زد و گفت

 .یه جایی کار دارم عزیزم. باید برم دیگه -

 .خب اآلن میریم -

 .ابرویی باال انداخت

 .مونیدشما فعال ب -

 :کرد گفت و مانتویش را روی شومیز سفیدش پوشید که علی در حالی که کتش را به تن می

 !ریم. با من بیا منم دارم می -

 :آرزو لبخند خجولی زد و تعارف کرد

 .نه ممنون. مزاحم نمیشم -

ند، بی هیچ جای حرفی باقی نگذاشت. خداحافظی که کرد« نیستی»علی ابروهایش را در هم کشید و با گفتن: 

انداختم، پاشا را خطاب قرار  آویز می حرفی از خانه بیرون زدند. در را بستم و درحالی که شال و مانتویم را به رخت

 :دادم

 جوری بودن؟ اینا چرا این -

ای  ی اول پیراهن سفیدش را باز کرد و تنش را به روی مبل رها ساخت. شانه پا به پذیرایی گذاشتم که دو دکمه

 :نداخت و بهترین پاسخ را دادباال ا

 .از خودشون بپرس -

 .سمت کیفم که روی تک مبل رها شده بود، رفتم ابرویی باال انداختم و به

 !ممنون واقعاً  -

سرش را به پشتی مبل تکیه داد و پاهای کشیده و بلندش را به زیر میز کشاند و نفس عمیقی سر داد. چشمانش را 

 :روی هم فشرد و گفت به
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 .کنم هش میخوا -

مردک پررو! چشمی ناز کردم و از درون کیفم، وسایل آرایشی اندکی را بیرون آوردم و به تجدید پرداختم. دستی 

 .چنان با چشمان بسته در همان حالت مانده بود به زیر موهایم کشیدم و مقابلش قرار گرفتم که هم

 ریم؟ نمی -

 :تر برد و پاسخ داد سرش را عقب

 .نه -

 چرا؟ -

 .اش درهم شد سخی نداد و ابروهای من از تخسیپا

 .سوال پرسیدم -

 :نفسی گرفت و پاسخ داد

 .جوابی نداشت -

سمت تلویزیون خاموش رفتم. روی مبل سه نفره دراز کشیدم و تلویزیون را روشن  ای کشیدم و به هوف کالفه

انگیز و اکشن بود. با اشتیاق  هیجانکردم. از شانس خوبم، سینمایی آمریکایی در حال پخش بود که از همان اول 

های مردانه بود را باز کردم تا کمی از  ی ابتدایی لباسم که شبیه لباس دست سالمم را زیر سر گذاشتم و دو دکمه

ی مبل رها کردم و صدای تلویزیون را زیادتر کردم. تمام حواسم را به  گرمای سالن کم شود. موهایم را روی دسته

که با قرارگرفتن دیواری سیاه و سفید در مقابل دیدم، متعجب چشم بلند کردم و به صورت پاشا تماشای فیلم دادم 

کرنی به سمتم پرتاب کرد که روی هوا گرفتمش و به حرکاتش خیره شدم. روی مبل کنارم  ی پاپ دادم. بسته

 :نشست و گفت

 .باید حرف بزنیم -
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 :بل نشستم و پرسیدمکرن را روی مبل رها کردم و با نارضایتی روی م پاپ

 شه بعد از فیلم؟ می -

 :نگاهی سرد به سراپایم انداخت و پاسخ داد

 .تکرارش رو ببین -

 :با لجبازی تمام روی مبل دراز کشیدم و نق زدم

 !خوام نمی -

 :ای مرا مجبور به اطاعت و نشستن کرد گر خیره شدم که با صدای بم و گرفته ی نمایش و به صفحه

 !اج نامدارام مهت من جدی -

ام را به روی صورت نشاندم. انگشتانم را در هم قفل کردم و  های در هم شده با حرص پاهایم را جفت کردم و اخم

روی پا انداخت و  هایش را آغاز کند. با نگاهی گذرا براندازم کرد و پا به کار به صورتش خیره شدم تا حرف طلب

 .دستانش را روی مبل رها کرد

 کشیدی، چی شد؟ ید میای که با نقشه -

 :ابروهایم را باال فرستادم و با تعجب پرسیدم

 گی؟ تو که جدی نمی -

 :نه اخم کرد و نه حتی عصبی شد؛ اما لحن بم و گیرایش جدیت را نشانم داد

 نظر شوخی میاد؟ کجای حرفای من به -

 :هایم را به روی هم فشردم و بعد از مدتی باز کردم و گفتم چشم

 .اون خونه رو از بر نیستم پاشا من که تمام -

 !بهت گفتم تا جایی که یادته -

 ...معماری نخوندم که -
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 .سمتم خم شد، مرا مجبور به عقب نشینی کرد مشتی که روی مبل نشست و تنی که به

 !اینقدر سفسطه نباف دختر -

 :دایی که دیگر بلند نبود، گفتمهایم کشیدم و با ص روی ل*ب زد؛ اما تاثیرگذار و محکم. زبانم را به آرام حرف می

 .تا جایی که تونستم رو کشیدم -

 .ای رفت و برای بار اول حرص را درون چشمانش دیدم چشم غره

 !همون بار اول -

 :اخمی کردم و زیر ل*ب زمرمه کردم

 !هاپوی وحشی -

دم. مقابلم ایستاد و روی مبل عقب کشی اش به معنای کامل یخ کردم و ترسیده خودم را به با برخاستن ناگهانی

ی مبل کز کردم. صورتش را جلو آورد  سمتم خم شد که ناگهانی با دیدن چشمانش جیغی کشیدم و تنم را گوشه به

 :و تهدیدوار گفت

 .بینی در مورد کیان و اون پدر عوضیش با من شوخی نکن! وگرنه بد می -

 :ی بازش گرفتم و با اخم زمزمه کردم ام را از یقعه نگاه یاغی

 خیلی خب بابا! مگه چی گفتم؟ -

 :ی عریانی که لباس از رویش کنار رفته بود زد و غرید روی شانه اش را محکم به دندان سایید و انگشت اشاره

م رو  تونم چشمای باز بچه طور به دستای کثیف اونا کشته شده؛ اما من نمی شاید تو یادت رفته که مادرت چه -

خیابون پخش شده بود، فراموش کنم. شاید تو بتونی کیان و تجاوزهاش به که مغز کوچیکش روی آسفالتای 

دونی  تونم داغی که اون پدر عوضیش روی دلم نشوند رو فراموش کنم. تو می روحت رو فراموش کنی؛ اما من نمی

 های دخترم رو کنار هم گذاشتم تا توی کاور گذاشته بشن؟ من با چه بدبختی تیکه

ای  کشیدن و نفس عمیقش به گریه فرو رفت و بغضی که در گلویم نشسته بود، با عقب ام تیغی که در س*ی*نه
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روی صورتم قرار  سرعت خیس شد. دستانم را به هقم به هوا خواست و صورتم به تبدیل شد و در کمال ناباوری هق

سرعت  با صدایی که بههق بیرون فرستادم و دستانم را عقب کشیدم.  ام را با هق های بریده دادم و زجه زدم. نفس

 :گرفته شده بود، داد زدم

 شدم؟ مردم و زنده می فهمی هر بار از ترس تجاوزهای کیان توی مستی می دونی از زندگی من؟ می تو چی می -

فرستاد قرار دادم و به مرد خشمگینی که  ای که بریده بریده صدایم را باال می ی س*ی*نه دستم را روی قفسه

 :د توپیدممقابلم ایستاده بو

کنی نداشتن امنیت، یعنی  دونی وقتی فهمیدم مادرم رو اون آتیش زده، چه حالی شدم؟ اصال درک می می -

چی؟ این که هر شب منتظر مردی باشی که ممکنه بهت ت*ج*اوز کنه، یعنی چی؟ لجن بودن چی؟ من یه دختر 

 .خورد عیاش کثیف شده بودم که حالم از خودمم بهم می

 :هایم زدم و جیغ کشیدم روی ران های نحیفم را به هق زدم و مشت

ی  ات رو برای من نذار! من تنها کسی که داشتم رو از دست دادم و هرروز شکنجه پس منت مرگ زن و بچه -

 .ی حرفاش دروغ بود کرد و همه روحی و جسمی شدم اونم توی ب*غ*ل مردی که ادعای عاشقی می

سمتم هجوم آورد و مقابلم  سمت دیگری گرداند. به ناگهان با عصبانیت بهنگاه سرخش را با نفسی عمیق و عصبی 

 :هایم قرار داد و با فکی منقبض و نگاهی آتشی، زمزمه کرد روی دو زانو نشست. دستان بزرگش را روی مشت

 .متاسفم -

مانندم پاسخ  سمت دیگری سوق دادم و فریادش را با جان و دل با کلمات زهر نیشخند عصبی زدم و صورتم را به

 :دادم

زد،  کرد و یا بهم سیلی می گفت. هر بار که می خواست بهم دست* د*رازی کنه، تهدید می کیانم همین رو می -

 .ی همین گفت متاسفه! هر دوتون لنگه می

 :سرعت کنار زدم و ادامه دادم دستانش را به
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 !پست فطرتای گرگ صفت -

 !خفه شو -

ام حبس کرد. با  ه هوا خواست، قلبم را از جای کند و نفس را در س*ی*نهام ب متری دادی که در چند میلی

پرید، به صورتی خیره شدم که مطمئن بودم در  ی اشکش خشک شده بود و از ترس می چشمان درشتی که چشمه

ام. خودم را در آ*غ*و*ش  دیدم. مشتی که در کنارم نشست همراه شد با جیغ ترسیده های ترسناکم هم نمی خواب

زنان قامت راست  اش شدم. نفس کشیدم و پاهایی که در میان پاهایش قرار داشت را به دل گرفتم و با بغض خیره

سمتم خم شد و با  کرد، به اش، ترس را بیشتر و بیشتر می های بیرون زده ای که رگ کرد و با دستان مشت شده

 :همان صدای بلند و چشمان خونی در صورتم فریاد کشید

 !اون حیوون کثیف یکی ندون من رو با -

ام که میان انگشتان  ام هم به آن اضافه شد. چانه ی ترسیده سرعت به کارشان ادامه دادند و سکسکه قطرات اشک به

ام نمایان شد که هر لحظه به همراه هر سکسکه و  کشیده و فشار دستش قرار گرفت، دردی میان س*ی*نه

روی پوستم  های داغش را به روی هم فشرد و در حالی که نفس یش را بهها شد. دندان صدایم بیشتر می ی بی گریه

تر از هر فریاد خشمگینی بود، تاکید  بودنش ترسناک کرد، با صدایی که دیگر بلند نبود؛ اما رسا و محکم رها می

 :کرد

 فهمیدی چی گفتم؟ یا حرف حالیت نمیشه؟ -

بار ترس که هیچ، مطمئناً  ترساند؛ اما این از همان اول مرا میبودنش هم  ناباور به مرد خشمگینی خیره شدم که آرام

بار هم نوازشم نکرد تا  شد مردی که دیشب مرا در آ*غ*و*ش کشیده بود و یک کردم. باورم نمی ای را رد می سکته

ی  قفسهکشید. درد که از  مبادا بترسم و بلرزم، حاال این گونه مقابلم همانند گرگ که هیچ، شیری زخمی فریاد می

جلو کشید که چشمانم از درد، ریز  ام را به تر شد و چانه روی زبانم جاری شد و آخم در آمد، وحشی ام به س*ی*نه

 .شدند
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مرد، بمونم و با یه چشم گفتن، تموم  هات می بذار همون امیرپاشای لعنتی که واسه ز*ب*ون بازیات و بدخلقی -

 .شدن منو کن این سگ اخالق

 :آوردم گاه به زبان نمی کاش هیچ ام کالمی جاری کرد که ای د و آن زبان لعنتیهایم لرزیدن ل*ب

 ...خوب شد... خوب شد... هستی مُرد... و -

 :بریده ادامه دادم ام، بریده های چفت شده نفسی گرفتم و از میان دندان

 !این... آشغال بودن... تو رو... ندید -

شد که تا شکستنش تنها چند  فکی که چنان فشاری را متحمل می هایش را به وضوح احساس کردم و پریدن پلک

های سرخ آتشینی که مردمک چشمش را احاطه کرد بیشتر شدند و دریای خونی را تشکیل  ثانیه مانده بود. رگ

حال در تمام عمرم ندیده بودم. من لعنتی دست روی موردی گذاشته بودم که یقیناً نقطه ضعف و  دادند که تا به

نشاندم. از ترس، زبانم بند  کاش زبان به کام گرفته بودم و برای سوزاندنش آن زخم را بر تنش نمی بود. ایجوشش 

هایم دیگر جرأت ریختن نداشتند. به معنای کامل، مدتی که در صورتم خم شده بود را مُرده بودم  آمده بود و اشک

انگشتانش در کمال ناباوری کم شدند و در کسری از  کردند. فشار ترین حد خود فعالیت می ام در کم و عالئم حیاتی

جان در میان دو چشمم در گردش بود، با صدای بم  ی چشمانش عادی شدند و با نگاهی که خنثی و بی زمان اندازه

 :و محکمی پرسید

 کنی؟ جوری فکر می تو... این-

 :مالی کنم بودم را ماستهایم دوباره به لرزش افتادند و به من و من افتادم تا گندی که زده  ل*ب

 ...خواستم... یعنی من... من... متأسفم. نمی -

همراه با نفسی عمیق، انگشتانش را رها کرد و تنش را به عقب کشاند. عضالت صورتم با برگشتن به حالت 

 .شان، ترق صدا دادند و ناخودآگاه نفسی از روی آسودگی رها کردم عادی

کرن  ی پاپ کرد. بسته ی من همچنان حرکاتش را دنبال می کرد و نگاه ترسیده روی مبل رها خودش را در کنارم به
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سختی  اش را به مبل سپرد. آب دهانم را به را از روی میز برداشت و صدای تلویزیون را به باالترین حد رساند و تکیه

 .هم را به تصویر مقابلم دادمروی مبل چهار زانو نشستم و نگا فرو دادم و پاهایم را از حصار دستانم آزاد کردم. به

جوره درستش کنم. من او را با کسی که فرزندش را کشته  توانستم هیچ گند زده بودم؛ بد هم گند زده بودم و نمی

ام د*ه*ان باز کردم و گند  بود، یکی دانسته بودم و آن واکنش کامال طبیعی بود؛ اما من از جسارت و غرور لعنتی

مان قرار داد و  کرن باز شده را میان ی پاپ زیر چشمی حرکاتش را دنبال کردم که بسته زدم به آرامشی که داشتیم.

در خونسردترین حالت ممکن به مقابلش چشم دوخت. عذاب وجدان لعنتی، گریبانم را گرفته و طاقم را طاق کرده 

 :شده بودم، زمزمه کردمام خیره  بود. برای همین به آرامی به سمتش چرخیدم و درحالی که به انگشتان قفل شده

 .عصبی بودم. یه چیزی پروندم -

حرکت مانده بود و نگاهش معطوف  اما صدایی از سمتش نیامد و من، به اجبار سر بلند کردم. دستش روی بسته بی

سمتش کشیدم که  روی مبل به ی ل*بم را با حرص به دندان گرفتم و تنم را به حرکات بازیگر جوان بود. گوشه

 :به کمترین حد رسید. نوچ حرصی کردم و صدایش زدم مان فاصله

 پاشا؟ -

 :جوابی که نداد، با اخم پرسیدم

 یعنی قهری؟ -

ابروهایش درهم کشیده شدند و در یک حرکت آنی برای آن که از دلش در بیاورم، به سمتش خم شدم که مصادف 

قی چند صد ولتی از مقابل چشمان گرد سمتم و باز شدن دهانش برای پاسخ به سوالم. بر شد با چرخیدن سرش به

شد و حرکت  ام عبور کرد و مو به تنم سیخ شد از آن اتصال شیرین. گرمایی که در تمام وجودم پخش می شده

گاه آن چنان احساسش نکرده بودم.  ناخودآگاه بدنم به سمتش، هیجانی وافر را برایم رقم زده بود که مطمئناً هیچ

روی قلبش قرار گرفتند تا درد را کمتر کنم.  جویی به نشستند، دستان من نیز برای دل روی گردنم انگشتانش که به

سراغم آمده بودند پر کشیدند و تپش قلبی به سراغم آمد که یقیناً  سرش را که عقب کشید، تمام احساساتی که به
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دم که آن چنان وحشیانه هایم ریخته بو کرد. گویی یک بسته فلفل قرمز را به روی ل*ب به زیر دستش احساس می

سوختند و نفسم را تندتر از حد معمول ساخته بودند. سر انگشتانش به آرامی به پایین خزیدند و نفسی که تا  می

هایم بیرون پرید  ام برید و صدای ریزی از میان دندان ی س*ی*نه آمد، در قفسه وقفه باال می ی پیش بی چند ثانیه

های آغشته به عطر دهانش را به دندان گرفتم. انگشتانش را جدا  انداختم و ل*ب که به سرعت و با شرم سر به زیر

کردم اتفاق  هایم کشیدم و درحالی که سعی می کرد و راه را برای نفس کشیدن من هموار. زبانم را به روی ل*ب

 :ی پیش را عادی جلوه بدهم، با صدایی که خیلی ظریف و لرزان بود، گفتم چند لحظه

 ...ستم اون حرفا رو بزنم. منو ببخش! من... من یاد کیان افتادم و... واقعا کار اشتباهی کردم کهخوا نمی -

 :کرده ادامه دادم کالفه دستی به صورتم کشیدم و د*اغ

 .بیا این لحظه رو فراموش کنیم -

ای که از  وسهسرعت پشیمان شدم و شرمسار از آن ب* و به آرامی نگاهم را بلند کردم که با دیدن چشمانش به

 :ها چرخید و مشتش را پر کرد و گفت کرن دستم در رفته بود، به حالت قبل برگشتم. دستش میان پاپ

 .کنم سعی می -

کردم. همین که کالمی به  دانستم؛ وگرنه چند درشت دیگر بارش می ع*و*ضی لعنتی! حیف که خود را مقصر می

جای اولم برگشتم و  ا بپذیرد. نفسی از روی راحتی کشیدم و بهام ر کرد عذرخواهی زبان آورده بود، یعنی سعی می

سمت تلویزیون چرخیدم. نگاهم به تلویزیون بود؛ اما با هر حرکت او،  بار دیگر پاهایم را در آ*غ*و*ش کشیدم و به

نیازهایم  ای از انگیز بودند. باالخره ذره اش چقدر برای من وسوسه کردم و آن انگشتان لعنتی زیر چشمی دنبالش می

ترین حالت ممکن، یک زن را آرام کند. پاشا شوهرم  توسط مردی پاسخ داده شده بود که بلد بود در عین خشمگین

کردم را با او  گفتم و درد و رنجی که با کیان احساس می هایم با او سخن می شد اگر از خواسته بود؛ پس چطور می

شد تا از او بخواهم که مرا همانند هستی در آ*غ*و*ش بگیرد و  احساس نکنم؛ اما... اما آن شرم کوفتی مانع می

ها  ها موهایم را نوازش کند یا حتی در انتخاب لباس کمکم کند و بگوید برایش بخوانم و برقصم. همین! همین شب
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گاه در کنار کیان احساس نکردم. خدای من! یک مشکل دیگر به مشکالتم  برای من دنیایی ارزش داشتند که هیچ

 .ضافه شده بودا

آن سکوت « ریم خونه می»نگاهی دیگر به سمتش انداختم که با پایان یافتن فیلم، از جای برخاست و تنها با گفتن:

چنین  اش کرد. توقع داشتم آخرین ساعات تولدم بهتر از آن باشد؛ اما این لعنتی را شکست و مرا مجبور به همراهی

 .تگذشت و افسوس که خود کرده را تدبیر نیس

*** 

 »فصل نهم«

 »آغاز دردسرها«

نفره نبود. در کنار پدر بودم و  مان دونفره یا تک انگیزتر از سابق گذشت. دیگر سفره اوایل عید امسال برایم هیجان

شد و در میان صدای دعای مخصوصی که از تلویریون پخش  وقفه بلند می های جمع بی ام. خنده تمام خانواده

شد که آرزوی سالمتی داشتند و هزاران آرزوی دیگر؛ اما من تنها یک آرزو  شنیده میهای برخی  شد، زمزمه می

رسیدن انتقام مادرم بود و بس. چند روز اول را به دید و بازدیدها گذشت. البته من به غیر  کردم. آن هم به سرانجام

های  یح دادم همانند قبل انسانخانم نرفتم و ترج ی نامدار، سراغ هیچ یک از اقوام دیگر پدر و خان از خانواده

خانم رفتم و همان روز هم برای یک شبانه روز در کنار  دارم. یک روز به دیدن خاله کمتری را در اطرافم نگه

دخت و آرزو ماندم و بار دیگر محبت آقاعباس را با دل و جان دریافت کردم؛ اما پاشا همانی بود که در روز  توران

اند و دیگر تماسی با من نداشت. روز دیگری را به دیدن دوستان امیرپاشا گذراندم و او را مان رس تولدم مرا به خانه

ی اول از تعطیالت  ی باصفای سید مصطفی. درست در آخرین روزهای هفته همراهی کردم و در آخر الهه و خانه

ی اهالی  شغول بودم. همههای سوده م کار و تنها به خواندن رمانی از کتاب بود که روی تختم نشسته بودم و بی

حوصله در  ی سارا رفته و از قضا شام هم دعوت بودند و من، یک زن نیمه متأهل، تنها و بی خانه به دیدن خانواده
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نوشیدم. کتابی که از روی تخیالت نویسنده نوشته شده بود و از  خواندم و چایم را می باری کتاب می سکوت مرگ

گرفت. کجای دنیا مردی به خوبی شخصیت مرد رمان بود که بیاید و زنی را  خطش عقم می به عشق زیادی در خط

ی منحوسش او را یک تنه عاشق باشد؟ کجای دنیا مردی بود که برای  توجه به گذشته از باتالق نجات دهد و بی

ی که های ای ای شدیم. عقده ی ما یک مشت عقده خدا که همه فشانی کند؟ به رسیدن به یک دختر این چنین جان

مان شاد باشیم. کجای دنیا دختری به شادی  آوریم تا حداقل با تخیالت هایی در می آرزوهایمان را در قالب نوشته

رفت؟ بس بود! هر چه دیدن و  اش می دختر رمان بود؟ دختری که از فریاهادی مرد سرمست شده و قربان صدقه

ی حال بهم  ها را در لحظات عاشقانه ضرب بستم و آن نزدن بس بود. کتاب را به خواندن حماقت آن زن و مرد و دم

های بهاری آزادانه وارد  سمت پنجره قدم برداشتم. نسیم شان تنها گذاشتم. کتاب را روی پاتختی گذاشتم و به زن

هایی که به ر*ق*ص با باد پرداخته  دادند. پرده شدند و حداقل کمی از حال خرابم را تسکین می اتاق تاریکم می

شان بستم و به دیوار مجاور پنجره تکیه دادم. آسمان صاف بود و حتی یک ستاره  های نمدی را با نگهدارنده بودند

ای نگاهم را به پایین سوق  های کودکانه شد. ماه تنها بود؛ به تنهایی من و دردهایم. با صدای خنده هم دیده نمی

شان و  شناختم سمت ساختمان قدم برداشتند. نمی دادم که مهمان عمه با همسر و فرزندش وارد باغ شدند و به

های کودک و مادرش، به آسمان خیره شدم. دیدنش حال نامعلومم را خ*را*ب کرد و دلم را  توجه به خنده بی

روی  هایم هجوم بردم. به ای کشیدم و در یک تصمیم آنی به سمت کمد لباس چنگ انداخت. نفس عمیق و خسته

روی موهایم رها کردم و با برداشتن  خی آبی به تن کردم و جینم را پوشیدم. شالی بهام، مانتوی ن شرت ساده تی

تر از خانه، شادی مردمی بود  گوشی، کیف پول و سوئیچ از اتاق بیرون زدم. خانه مسکوت و ترسناک بود! ترسناک

م از هر چه تعطیلی بود و عید زار شد رفته بی داد. شاید روز اول عید من هم خوشحال بودم؛ اما رفته که مرا آزار می

گذاشتند آن حجم از درد به افکارم هجوم آوردند و مرا  های اسفندماهی که نمی نوروز بود. دلم لک زد برای خستگی

 .به افکار شومی برسانند

یین ی آسانسور را زدم و تا پا هایم را از جا کفشی بیرون کشیدم و دکمه از خانه بیرون زدم و در را قفل کردم. کفش
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ی اول رساندم و از ساختمان بیرون زدم. ریموت در و  شان شدم. خودم را به طبقه آمدنش مشغول به پا کردن

زمان زدم و پشت رول قرار گرفتم. وسایلم را روی صندلی رها کردم و با سرعت از آن ویالی کذایی و  ماشین را هم

آور، ماشین به مقصدی  کردم و در سکوت عذاب طی میهای نسبتاً شلوغ را با کالفگی  ترسناک بیرون زدم. خیابان

هایم را  ی پخش را فشردم و از تنهایی، بغض کوفتی گریبان گلویم را سفت چسبید. انگشت راندم. دکمه نامعلوم می

شان ذوق  کردم که چقدر برای دیدن ام نمی های مانیکور شده فشردم و توجهی به ناخن رحمانه به فرمان می بی

هایم لرزیدند و   ام لغزید و غمی از آهنگ به وجودم سرازیر شد، ل*ب ی اشکی که روی گونه اولین قطرهداشتم. با 

 .هقم در فضای سنگین ماشین پیچید صدای هق

 دونم اصال گناهم چیه؟ نمی -«

 کسم قدر تو این زندگی بی که این

 رم این جاده رو که از طرف می

 .رسم دوباره به درد خودم می

 تنها مدارا کنم شه چقدر می

 برم یه روزی از این زندگی می

 دونم از حس کی رد شدم نمی

 »خورم که دائم دارم چوبشو می

 »آرزو-احمد آرمان«

ها و شلوغی  ی ماشین های کالفه کننده کردند و صدای من به بوق وقفه صورتم را ل*مس می قطرات اشک بی

کنان مسیرم را تغییر دادم. این  فین هایم کشیدم و فین نهعصر اضافه شده بود. پشت دستم را روی گو خیابان ولی

ی مردم  کرد؟ تنهایی که درد همه چه حال مزخرفی بود که در آن شب به سراغم آمده بود و هیچ جوره رهایم نمی
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 .کردم به دردی که از کودکی بیخ خِرم را چسبیده بود ها عادت نمی این شهر بود. پس چرا من همانند آن

کنار خیابان پارک کردم و سرم را به فرمان تکیه دادم. هق زدم و مسبب این حالم را لعنت فرستادم که ماشین را 

هایم نشست که دلیلش را خودم  ام که بلند شد، پوزخندی روی ل*ب کسی نبود غیر از خودم. صدای گوشی

م سه روز! توجهی به فرد پشت دانستم. چه مدت بود که صدایش را نشنیده بودم؟ شاید چهار روز تمام. شاید ه می

خط نکردم و سرم را به صندلی تکیه دادم. صورتم را از اشک پاک کردم که دوباره صدای گوشی بلند شد. کالفه و 

عصبی به چنگ زدمش که با دیدن اسم کیان، مبهوت و ترسان به حروف انگلیسی و آن استیکر شیطان کنارش 

و تن من با آن ریتم گرفته بود. ترس برای چه بود؟ ترس نداشت؟  لرزید خیره شدم. گوشی میان انگشتانم می

مردی که مدتی مرا به حال خودم رها کرد، حاال تماس گرفته بود که چه؟ این تماس ناگهانی ترس نداشت؟ از 

 هایم به دستش بود چه؟ ترین مافیای کشور بود نباید ترسید؟ از مردی که تمام نقطه ضعف کسی که پدرش بزرگ

آور و  صدا قرار دادم و همانند یک شیء چندش سرعت گوشی را روی بی ام به کرده که قطع شد، با انگشتان یخ تماس

سرعت به اطراف گرداندم و با احتیاط تمام خیابان را از  حال بهم زن گوشی را روی صندلی پرت کردم. نگاهم را به

سرعت ماشین را از جای کندم و با نهایت سرعتی  فکر به نظر گذراندم که مبادا آن جا باشد و مرا دیده باشد. با این

راهم  شان به های آزاردهنده توجه به صدای فریاد رانندگان و بوق پیچی را انتخاب کردم و بی در شد، مسیر پیچ که می

نم را سرعت ماشین را خاموش کردم و ضبط را خفه کردم. انگشتان لرزا ای پیچیدم و به ادامه دادم. در آخر در کوچه

هایی که برای عید داده بود  ی خلوت گرداندم. هنوز هم پیامک ام را سراسر کوچه در هم قفل کردم و نگاه ترسیده

سوزاند؛ اما امشب با یادآوری بالیی که بر سر مادرم آورده بودند، دوباره ترس را مهمان دلم کرده و قالب  دلم را می

بودم که مستحق آن همه ترس و درد باشم. چرا کسی صدای خدا که من دختر شجاعی ن تهی کرده بودم. به

شنید؟ چرا کسی را برای مدد نداشتم؟ پس پاشای ع*و*ضی کجا بود؟ او که قول  هایم را نمی ها و ترسیدن لرزیدن

 !داده بود، کمکم کند

و با جیغی  همین که نور چراغ ماشینی از خم کوچه گذشت، در یک عمل کامال غیرارادی به سوئیچ چنگ انداختم
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ی نیمه  شان به من نرسد. خودم را دوان دوان به انتهای کوچه خفیف بیرون پریدم تا اگر افراد کیان بودند، دست

زنان دستم را روی  نشینی کرده بود، پنهان شدم. نفس ای که از سطح کوچه عقب های خانه روشن رساندم و در پله

ام  شان سعی در بلند نشدن صدای گریه هایی که با فشردن ی دردناکم قرار دادم و با ل*ب ی س*ی*نه قفسه

خیال از کنارم رد شد و وارد  ی چشم به ماشین خیره شدم که بی سمت کوچه خم شدم. از گوشه داشتم، کمی به

سمت ماشین دویدم  ها پایین آمدم و به سرعت از پله تنها فرعی موجود در آن کوچه شد. نفسی عمیق سر دادم و به

ی سوده کنم؛ اما با  ی ترسناک برگردم و خودم را مهمان چای و کتاب مسخره زودتر به همان خانهتا هرچه 

کوب شدم. روح از تنم جدا شد وقتی حضور فردی دیگر را  ای خورده و در جا میخ ای در مقابلم، یکه قرارگرفتن سایه

پناه که در دست  چون گنجشگی بی تر از هر زمانی دیدم. قلبم هم در پشت سرم احساس کردم و کوچه را خلوت

کرد  ام می ی س*ی*نه ها و قفسه شد و دردی را مهمان استخوان شدن بود، فشرده می ای چموش در حال له گربه

روی آسفالت مشت کرده و سرم  پناه و درمانده روی زمین به پشت افتادم. دستانم را به که روح از تنم جدا شد و بی

توانستم از یاد ببرم.  آشنا بلند کردم. لبخند کریهی که روی صورت داشت را هرگز نمی را برای بهتر دیدن آن ابهت

اش رها کرده  های مستانه خودش بود؛ کسی که فندک به زیر بنزین زده و مادرم را میان انبوهی از آتش با خنده

هقم که بلند  بود. هق داد که درست دیدم. خود نامردش اش نشان می ی ل*ب و چانه ی گوشه بود. آن زخم زننده

ذوق افتاده بودند را  سرعت پشت دستم را مقابل دهانم قرار دادم و پاهایی که از فرط ترس و دویدن به ذوق  شد، به

 :در شکم جمع کردم و نالیدم

 خواین؟ از من چی می -

خواستن کردم،  شدن بازو و تنم به باال، همان که قصد جیغ کشیدن و کمک لبخندش را وسعت بخشید و با کشیده

دستی دیگر مقابل دهانم قرار گرفت و وحشیانه تنم را با دستان کثیفش ل*مس کرد. جیغ کشیدم و خودم را به 

تر شد و دست دیگرش به دور شکمم پیچید. جیغ بلندی کشیدم و با  چپ و راست تکان دادم که دستش محکم

توانست از دست  ه زبان آوردم؛ خدا! فقط خدا میتوانستم روی کمکش حساب کنم را ب گریه نام تنها کسی که می
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 .آن متجاوز و آن قاتل مرا نجات دهد

های کلید  ریختند و هرلحظه از شدت ترس در حال مردن بودم که قاتل جلو آمد و با دندان وقفه می هایم بی اشک

 :ای غرید شده

 مون کنن؟ خوایی فرهمندها تیکه تیکه کنی حرومزاده؟ می کار می چی -

 :ی مرد از پشت سرم آمد ای منحوس و منزجرکنندهصد

 !حیفه واسه اون پیری و پسرش -

 .ن*ا*موسی نکن مردک! بنداز دستت رو تو رو سننه ع*و*ضی؟ بی -

ای کشیدم و رو گرفتم. در کسری از زمان احساس آزادی تمام  مشتش که در کنار گوشم فرود آمد، جیغ ترسیده

ها رها شدم که از شدت ضربه، دستانم به سوزش افتادند و زانوانم تیر  روی آسفالتتنم را در برگرفت و باز هم به 

 :عقب برگشتم که مرد لگدی به پشت متجاوز زد و تشر زد پیچید به توجه به دردی که در جسمم می کشیدند. بی

 .پدر و مادر! تا به آقاکیان همه چیو نگفتم برو سر کوچه کشیک بده بی -

ند. مرد از جای برخاست و با سرعت خودش را به کوچه رساند. به آرامی سعی کردم تنم را به کیان! خدا لعنتش ک

روی آسفالت بکشم و با کمک دیوار برخیزم؛ اما با چنگی که به گلویم افتاد، نفس بریدم و مبهوت به صورت مقابلم 

 .شردنگریستم. مقابلم روی یکی از زانوهایش نشست و با دستش گلویم را به آرامی ف

 .آقا منتظرته -

 :دندان به روی هم ساییدم و سعی کردم داد بزنم؛ اما صدایم بیشتر از یک زمزمه از دهانم خارج نشد

 !خورده. هردوتون باهم خوردین *** -

ی راستم کرد. آخی از درد سر دادم و  پشت دستش که روی صورتم نشست، سوزش عجیبی را مهمان چشم و گونه

روی گلویم  کشید به سمتش خم شدم. فشار دستش به سری که از شدت سیلی سوت می با چشمان تار شده و

هق مرا بلندتر  هایم را در دستش فرو کردم که خم به ابرو نیاورد و هق بیشتر شد و درد من بیشتر. هق زدم و ناخن
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را تکان  هایم توانستم ل*ب سوخت و طرف راست صورتم ل*مس شده بود. حتی نمی شدت می کرد. گلویم به

 .بدهم

کاری نکن همون جوری از شر مادرت خالص شدیم، از شر تو یکی هم خالص شیم. خودتو چی فرض کردی  -

 پرونی؟ که واسه من جفتک می

هایم در گلو خفه  هایم بیشتر سرازیر شد و ناله ام نشستند، اشک روی چانه انگشتانش به باال خزیدند و همین که به

 .شدند

 !ی منو به *** نکشه ن خوشگل رو که اعصاب نداشتهپس ببند اون ده -

ی کوچکی که در کنارم قرار داشت رساندم تا بلند  ی باغچه سرعت سرم را باال و پایین کردم و انگشتانم را به لبه به

ام را باال کشیدم و در یک حرکت آنی مشتم  هایش را در هم کشید و با سر اشاره کرد که بلند شوم. بینی شوم. اخم

سمتش گرفتم و محتویات دستم را در صورتش ریختم که صدای دادش در سرم پیچید و برای من قوتی برای  را به

توجه به  سرعت برخاستم و بی زد که به فرار شد. دستانش را روی صورت گذاشته بود و مرد دیگر را صدا می

و با تمام توان برای نجات از دست  ی فرعی کردم سمت همان کوچه دردهایم، با گریه و ترس شروع به دویدن به

ی  سمت ابتدای کوچه که به پشت سر نگاه کنم از خم کوچه گذشتم و به ها به پاهایم قوت بخشیدم. بدون آن آن

زدند. مدام در  وقفه فریاد می رسید که بی دیگر دویدم تا خود را به خیابان شلوغ برسانم. صدایشان از دوردست می

 .استم تا مبادا در دام آن پلیدها بیوفتمخو ذهنم از خدا کمک می

کشتند. خودش تهدید کرد بالیی که به سر مادرم آورده بود را به سر  افتادم مرا می شان می خدایا! اگر به دست»

داد. دستان پلید آن یکی که مطمئناً مرا  من هم خواهد آورد. او رحم نداشت. حداقل که صورتش این را نشان می

عفتی را به دوش بکشم. خداوندا! یا در مرگم را برسان یا نجاتم بده. مهتاج  توانستم آن بی میکرد. ن زجرکش می

 «.تر از هر زمانی بود که فقط به تو احتیاج دارد تنها درمانده

ی دیگر انداختم و  با نگاهی کوتاه به عقب و رسیدن به خم کوچه، نفسی عمیق کشیدم و مسیرم را در یک کوچه
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زنان و ترسیده به دری تکیه داده بودم  ت نوری رفتم که گویی راه نجاتم بود و تا به خود آمدم، نفسسم سرعت به به

ی مقابلم خیره شده بودم. تنم را بیشتر به در تکیه دادم که صدای فریادهایشان از  و به افراد مبهوت و گاها ترسیده

 .پشت در شنیده شد

 !؟ ها؟ سیا با توامی ع*وضی مگه نگفتم حواست باشه حروم*زاده -

 :زنان داد زد نفس« سیا»صدای خودش بود. قاتلِ بددهن! صدای مرد دیگر یا همان 

 !میگی چه غلطی بکنم؟ گفتی برم سر کوچه! گند کاری خودتو به گر*دن من ننداز -

ش کشیک های جلویی رو بگرد، منم کنار ماشین خفه شو ببینم تا دندونات رو نریختم توی دهنت! تو برو کوچه -

 .میدم

 .خیلی خب وحشی -

 !ببند -

ام را  هایشان که آمد، نفسی عمیق کشیدم و لنگان لنگان به سمت جمعیت رفتم. نگاه خیس و درمانده صدای قدم

هایم لرزیدند و جلوتر  به پیرترین افراد آن خانه دوختم که روی تخت چوبی زیر درخت تکیه داده بودند. ل*ب

 .رفتم

 . ...من... من -

ریزه  داد که روی زمین مملو از سنگ ها اجازه نمی های مبهوت آن کشید؛ اما نگاه کرد و تیر می مام تنم درد میت

 :شان را خطاب قرار دادم دارم تمام هایم کشیدم و با همان صدای خش بنشینم و زار بزنم. پشت دستم را روی گونه

 ...تش... راستشاجازه وارد بشم... راس خواستم بی خوام. نمی معذرت می -

 :هایی لرزان ادامه دادم راحتی بروز دادم و با ل*ب بغضم را به

 ...دو تا مرد مزاحمم شدن و من مجبور شدم که -
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سمتم قدم برداشت. چادرش را  سرعت برخاست و به ی روی حیاط نشسته بود، به هایی که روی فرشینه یکی از زن

 .م چرخی زدزیر ب*غ*ل محکم کرد و با نگرانی در صورت به

 .خوبی دخترم؟ انگاری زخمی هم شدی -

هق  اش را میان انگشتانم گرفتم و با هق ی چادرش گل صورتی سری باال و پایین کردم و با بدبختی تمام گوشه

 :گفتم

 .به خدا نه دزدم نه فراری! بذارید زنگ بزنم شوهرم بیاد دنبالم -

 :متعجب چشم گرد کرد و پرسید

 شوهرت؟ -

 .ام را باال آوردم و پایین کردم و انگشت انگشتریسری باال 

 .ان. تمام وسایلم توی ماشینم هستن دونم هنوز توی کوچه تونم برم بیرون. می نمی -

 :بار دیگر به چادرش چنگ انداختم و با گریه گفتم

 .جا بمونم تو رو خدا باور کنید. بذارید چند دقیقه این -

 .قب برگشتبا هول و وال سری تکان داد و به ع

 !فاطمه! مامان! یه آب قند بیار. بدو -

 :ای که خودش قرار داشت نشاندم و گفت بازویم را میان انگشتانش گرفت و به روی فرشینه

 .جا بمون تا شوهرت میاد دنبالت نترس دخترم! همین -

 :و زمزمه کردماش خیره شدم  ام را باال گرفتم. قدرشناسانه به چشمان عسلی هایم را زدودم و بینی اشک

 .خیلی ممنونم -

 .ی آرامی به روی بازویم نشاند روی صورتم زد و ضربه لبخندی اطمینان بخش به

 !خیلی خب دیگه، گریه بسه -
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ها  شان شده بودم و به زور از آن زیر انداختم. همانند دزدها وارد خانه سری تکان دادم و نگاه شرمسارم را به

شد که خدا آن باغچه را برای نجاتم در  این نهایت پررویی بود. خدای من! باورم نمی خواستم که مرا نگه دارند و می

ارزشش استفاده کنم. بعد هم دری که  کوچه قرار داده بود و من در آخرین لحظات توانستم از خاک مثال بی

سمتش چرخیدم و  ، بهناخواسته باز مانده بود و الباقی. پس خدا هنوز هم مرا فراموش نکرده بود. با آمدن فاطمه

لیوان آب را با تشکر گرفتم. به اصرار زن، نیمی از محتوای خنک و شیرینش را پایین فرستادم و مدتی را به 

شان پرداخته بودند. یک مرد  ام را میان حضار گرداندم که به فعالیت سابق سکوتی اجباری گذراندم. نگاه شرمنده

گذاشت. یک زن جوان و  های آماده شده را درون قابلمه می جوجهکرد و پسر جوانی  میانسال کباب درست می

 .دویدند ها میان حیاط باصفایشان می کردند و بچه هایی را آماده می دختر بشقاب

 .کار کردن شون کنه! ببین با صورتت چی خدا لعنت -

 :ید و پرسیدسمت زن برگشتم. صورتش را بیشتر درهم کش نگاه مبهوتم را از مابقی افراد گرفتم و به

 خوای به پلیس زنگ بزنیم؟ می -

 :دارم گفتم سری به طرفین تکان دادم و با صدای خش

 .نه. ممنون میشم اگه یه تلفن بدید که به همسرم خبر بدم -

 :با اکراه سری تکان داد و رو به پسر جوانی که کنار باربیکو بود گفت

 .پیمان جان گوشیت رو یه لحظه بیار مادر -

سمتم روانه کرد که خجول سر به زیر انداختم. چندی  لند کرد و قابلمه را روی تخت قرار داد و نگاهی بهپسر سر ب

سمتم گرفته شده بود را با تشکری زیرلبی گرفتم و  بعد جلو آمد و گوشی را به دست مادرش سپرد. گوشی که به

 .ی پاشا را که به خوبی حفظ شده بودم، گرفتم شماره

ام را  های قالی را به بازی گرفتم و بینی ی قرمز دوختم. ریشه شم قرار دادم و نگاهم را به فرشینهگوشی را کنار گو

 :باال کشیدم. باالخره بعد از چند بوق صدایش در گوشم پیچید
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 بله؟ -

دانم چه داشت که حتی  دانم. نمی ی لعنتی چه داشت که بغضم را باال آورد و دلم را سوزاند؟ نمی آن بله

گاه رها کرده  تکیه تر از قبل شدم با او. اویی که قول داده بودم هوایم را داشته باشد و چند روزی مرا بی ینچرک دل

 .بود

 بفرمایید؟ -

سختی فرو فرستادم و درحالی که  صدایش خش داشت و گیرایی مردان پخته را در خود جای داده بود. بغضم را به

 :یم بودم، صدایش زدمها در جدال سختی میان ریختن و نریختن اشک

 !پاشا -

 :ای بعد مبهوت و متعجب نامم را به زبان آورد مکث کوتاهی کرد و ثانیه

 !مهتاج -

راحتی بشکند و  کرد، به همین کافی بود تا مهتاجی که در مقابل بقیه سرکوب شده بود و غرورش را حفظ می

ک و لرزانم را به روی هم فشردم و هق های دردنا اش در آن سوی خط به وضوح شنیده شود. ل*ب صدای گریه

 :اش در سرم پیچید زدم که صدای عصبی و هول شده

 !کنی؟ مهتاج کجایی تو؟ چرا گریه می -

 :شد، گفتم ام می هق زدم و با همان بغضی که بیخ گلویم چسبیده بود و مانع حرکت راحت تارهای صوتی

 .مخواستن اذیتم کنن پاشا! بیا دنبال دو نفر بودن. می -

 چی؟ -

 :وقفه شروع به صحبت کرد تر کرد که بی هایم افزود و بغضم را بزرگ شدت اشک دادی که زد، به

 کجایی تو؟ آدرس بده ببینم. ببینم تو خوبی؟ گریه برای چیه؟ -

 .دستی به صورتم کشیدم و بغضم را به همراه آب دهانم فرو فرستادم
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 .دونم کجام! بذار... بذار بپرسم خوبم. نمی -

 مگه کجایی تو؟ لعنتی! کجایی؟ -

 :سختی کنترل کردم و نفسی گرفتم و گفتم ام را به های بریده شده زد و تن من دوباره به لرزه افتاد. نفس داد می

 .شون فرار کردم و به یه خونه پناه آوردم دونم. فقط از دست نمی -

 :ن، پرسیدمقبل از آن که سوال دیگری بپرسد، سر بلند کردم و رو به خانم جوا

 کنید؟ خوام. آدرس رو لطف می عذر می -

اش مرا پشیمان  ی آخر صدای عصبی و کنترل شده گفت را برای پاشا تکرار کردم که در لحظه مو می هرچه موبه

 :کرد از زنگ زدن

 کردی تو؟ کار می جا چی اون -

بردم و تویی که شوهرم بودی هیچ  های ناشناخته پناه توانستم بگویم از تنهایی به آن کوچه و خیابان کاش می

خور و رنجیده گوشی را  گردی رسیده بود. دل دانستی همسرت در این هنگام از شب و فشار روحی به شب نمی

ها  هایم نداشتم و دیگر غروری که جلوی آن غریبه پایین آوردم و تماس را خاتمه دادم. دیگر کنترلی روی اشک

نبود. مهم من بودم که هیچ ارزشی برای اطرافیانم نداشتم. با آن ازدواج  ریخت هم برایم مهم روی زمین می به

 .فهمیدم چقدر احمق و خر بودم که درخواست پاشا را قبول کردم چیز را بدتر کرده بودم و حاال می کوفتی همه

 خوبی دخترم؟ -

م بغضم را راحت بیرون ام را به صورت نگرانش دوختم. تما گوشی را روی فرش قرار دادم و چشمان د*اغ کرده

قدر غلیظ و  های دردناکم بیرون آمد، آن فرستاده بودم و حاال، بهتر می توانستم نفس بکشم. آهی که از میان ل*ب

غیرارادی بود که دل خودم را سوزاند چه رسد به زنی که مقابلم نشسته بود. دستش به روی پاهایم نشست و 

 .صورتش را جلوتر کشید

 بیارم صورتت رو تمیز کنی؟وسایل پانسمان  -
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دانستم چه وضع اسفناک و انگلی گرفته بودم که این زن مدام اصرار به کمک داشت؛ اما باز ممانعت کردم و  نمی

 :گفتم

 .ریم پیش عموم نه ممنون. االن با همسرم می -

 :صدا زمزمه کرد ابرویی باال انداخت و بی

 عموت؟ -

 :زار کوفت و زهرماری به وسط نیاید، پاسخ دادمبرای آن که دیگر اسم پلیس و دکتر و ه

 .عموم دکتره. پدرمم پلیسه. همسرم که اومد، دیگه به شما زحمت نمیدم -

 :اش داد و تشر زد چینی به بینی

اش رو نجات بده. ما کی  چه زحمتی دخترجان؟ این خواست خدا بوده که در این خونه باز مونده باشه و بنده -

 واست خدا خم به ابرو بیاریم؟باشم که در مقابل خ

زد برای تشرهای مادرانه و  دخت! با آمدن اسمش هم دلم لک می کرد. عین توران چقدر خوب صحبت می

دانم چه مدت بود که دیگر او هم  اش. لبخندی به صورت زن زدم و زیر لبی تشکر کردم. نمی های زنانه توصیه

کار خود مشغول بودند. بعد از مدتی شرمندگی و اضافی بودن،  بهزد و بقیه هم گویی اتفاقی نیوفتاده  حرفی نمی

ای کشیدم و در جایم ایستادم.  باآلخره زنگ خانه به صدا در آمد که ناخودآگاه با یادآوری آن دو مرد، هین ترسیده

 :زن جوان کنارم قرار گرفت و گفت

 .نترس دخترم! حتما شوهرته -

 :که بازویم را فشرد و تکرار کردسمتش سوق دادم  ام را به نگاه ترسیده

 .نگران نباش -

سمت در رفت. مدت زمانی که مشغول صحبت با فرد  سرعت اطاعت امر کرد و به سمت پسرش برگشت که به به

پشت در بود، برایم هزاران استرس و ترس را به همراه داشت که دوباره لرزش بدنم شروع شد و تنم به سردی 
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ی نگران پاشا میان چهارچوب نمایان شد، گویی دنیا را دو دستی در  باز کرد و چهرهنشست. در را که چهار طاق 

سرعت به سمتش قدم برداشتم و خودم را در آغوشش رها کردم. دستانش به دورم  تشتی طال تقدیمم کردند که به

ود را به امنیت دادم به زیر گریه زدم و خ توجه به شرمی که باید در آن جمع به خرج می حلقه شدند و من بی

گفت که، امنیت را تنها در پس بازوان  اش سپردم. من با ازدواجم شاید اشتباه کرده بودم؛ اما احساساتم می مردانه

هایم  آمد و برایم از کودکی ها به اتاقم می کردم؛ حتی بیشتر از پدری که داشتم و شب این مرد عصبی پیدا می

 .گفت می

 .جام چیزی نیست! من این -

 :اش نالیدم ی س*ی*نه هقی ریز در میان قفسه هایم فشردم و با هق طرف پیراهن سیاهش را میان مشتدو 

 .خیلی ترسیدم -

 !تر از این حرفایی ترس؟ تو قوی -

هقم  دلم نشست و به مزاجم خوش آمد که هق رعدی عظیم به جانم افتاد و ضعف را از تنم ربود. کالمش عجیب به

دنم را به عقب کشیدم. نگاهش را در سراسر صورتم گرداند و همراه با اخمی غلیظ، زمزمه را در گلو خفه کردم و ب

 :کرد

 ها این بال رو سرت آوردن؟ اون -

 .سرعت به قرمزی نشستند های چشمش به ی بله تکان دادم که رگ نشانه سری به

 .اگه دستاشون رو قطع نکردم، امیرپاشا نیستم -

بود؛ اما برای من خوشایندتر از هر کالمی بود. نگاهی به پشت سرم انداخت  اک میاش ترسن شاید تهدید عملی شده

شنیدم و تشکرهای امیرپاشا را  اش رفت. صدایشان را نمی سمتی هدایت کرد و به سمت پیمان و خانواده و تنم را به

اش را  انستم فامیلیشان برداشتم و همین که به زن جوان رسیدم، تو سمت دادم. قدمی به به درستی تشخیص نمی

 :از زبان پاشا بشنوم
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 .ای روی من حساب کنید خانم جلیلی بازم ممنونم. هر زمان به کمکی نیاز داشتید، توی هر زمینه -

 :خانم جلیلی لبخندی مهربان زد و با دستش بازوی مرا نوازش کرد و گفت

 .ش باشهتون به نفرمایید پسرم. کاری که نکردیم. دخترم خیلی ترسیده، حواس -

 :دستش را عقب کشید و با اخمی غلیظ ادامه داد

 .خدا لعنت کنه این گرگ صفتا رو که ن*ا*موس سرشون نمیشه -

 :قدمی دیگر نزدیکش شدم و با محبت او را در آ*غ*و*ش کشیدم و گفتم

 .کنم خیلی به من لطف کردین. هیچ وقت فراموش نمی -

 :سرم را عقب کشیدم و او پاسخ داد

 .ف خدا بودهاین لط -

لبخندی به صورتش زدم و کنار کشیدم که با تشکری دیگر از سوی پاشا و دادن کارت ویزیتش، خانه را ترک 

سرعت روی صندلی  پاشا، نامحسوس اطراف را نگاهی انداخت و در را برایم باز کرد که به  کردیم. قبل از سوار شدنم،

شدیم،  ها رد می هایش دودی بود و اگر از کوچه روشکر، شیشهجای گرفتم. در را بست و پشت رول قرار گرفت. خدا

ی نجات دور شد. از سر کوچه که  حرکت در آورد و با تک بوقی از آن خانه دیدند. ماشین را به ها مرا نمی آن آشغال

شلوارم های فرضی  سرعت سر به زیر انداختم و خودم را با زخم رد شد، با دیدن هر دو نفرشان در کنار ماشینم، به

ها در سرم پیچید، سر بلند کردم و نگاهی  ی ماشین های آزاردهنده سرگرم کردم. ماشین که دور شد و صدای بوق

رو پارک شد. به آرامی به سمت  به اطرافم انداختم که خود را مقابل پارک دیدم و ماشینی که در کنار پیاده

اش خیره شدم. دستی میان  به صورت عصبی امیرپاشا برگشتم که مشت محکمی روی فرمان زد و من مبهوت

ی سمت خودش را تا آخر پایین کشید. دستم را به سمتش بردم و به آرامی به  اش کشید و شیشه موهای مشکی

کرد  سمتم برگرداند و با صدایی که سعی می ی لطیف لباسش رساندم. نفسی گرفت و چشمان سرخش را به پارچه

 :آرام به نظر بیاید، پرسید
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 شون؟ شناختی می -

 :بازویش را فشردم و صدایش زدم

 پاشا؟ -

 :ای به زبان آورد که اصالً توقع شنیدنش را نداشتم هایش لرزیدند و کلمه پلک

 جانم؟ -

 .لبخندی به صورتش زدم و سعی کردم به آرامش دعوتش کنم

 کنم. باشه؟ کنم خودت رو اذیت نکن! همه چی رو برات تعریف می خواهش می -

 :ه سرتاپایم انداخت و نگران پرسیدنگاهی ب

 آسیب که ندیدی؟ -

هایم میان دندان به اسارت  مالحظه به روی اندامم کشید که نفسم برید و ل*ب سمتم آورد و بی دستانش را به

هایش شدت گرفت و  سرعت آزادشان کردم. اخم ای سر دادم و به هایم، ناله کشیده شدند. با سوختن فجیع ل*ب

 .حس شده بود چنان بی ام قرار داد که هم روی گونه کشید و به دستش را باال

 چه بالیی سرت ةوردن اون کثافطا؟ -

 .سمتش خم شدم دستم را پایین انداختم و به

 .نگران نباش! اصال مزاحمتی در کار نبود -

فته. خودش با تغییری که در صورتش ایجاد شد، فهمیدم که کل قضیه را در ذهنش چیده و تصمیماتش را هم گر

زیر ل*ب زمزمه « لعنتی»را عقب کشید و همین که ل*ب باز کرد تا کالمی به زبان بیاورد، با خیره شدن در آینه 

سرعت به عقب برگشتم که با دیدن  سرعت ماشین را از جای کند و مسیر نامعلومی را در پیش گرفت. به کرد و به

 .دمای کشیدم و به سمتش چرخی افراد کیان، هین ترسیده
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 از کجا پیدامون کردن؟ -

 :روی ابروهایش نشاند و غرید اخمی به

 .منو تعقیب کردن -

های بین شهری  مان به جاده ترسیده در خودم مچاله شدم و نگاهم را به مقابلم دوختم که تابلوها نشان از نزدیکی

 .داد می

 ری پاشا؟ کجا می -

هوا بلند کرد. مسیر  سرعت پیچید و صدای مهیب اگزوز را به ی عقب انداخت و از دور برگردان، به نگاهی به آینه

 :اش، خودم را در آ*غ*و*ش کشیدم و او پاسخ داد پایانی را در پیش گرفت که از خلوتی و تاریکی بی

 .ریم یه جای امن می -

 :سمتم انداخت و تشر زد نیم نگاهی به

 !ترسی؟ وقتی من کنارتم؛ چرا می -

 :هوا پرسیدم سرعت خوردمش و با نگرانی نگاهی به عقب انداختم. بی م آورد که بهدوباره بغض به گلویم هجو

 اگه بالیی سرت بیارن، چی؟ -

سرعت سر جایم نشستم  ی نسبتاً زیادی از ما قرار داشتند و همین که یکی از افراد از پنجره بیرون آمد، به در فاصله

 :و تقریباً ترسیده و با فریاد گفتم

 !ندازی کنهخواد تیرا می -

 :نگاهی به عقب انداخت و فریاد کشید

 !داشبورد رو باز کن -

ی ماشین، جیغ بلندی کشیدم و به سرعت داشبورد را باز کردم که با دیدن اسلحه،  با برخورد اولین گلوله به بدنه

راه  زرگسمت امیرپاشا برگشتم. در حالی که کنترل ماشین را که با سرعت صد، در ب نفسم برید و مبهوت به
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 :سمتم خم شد و اسلحه را به دست گرفت و با صدای بلند پرسید پیچید، در دست داشت، به می

 تونی شلیک کنی؟ می -

 ...من... من -

ی ب*غ*ل و شکستن آینه، همراه با جیغ دیگری به سمتش خیز برداشتم و به  با برخورد تیری دیگر به آینه

 :بازویش چنگ انداختم که تکرار کرد

 تونی؟ می -

کرد. این بار یک فرد  مالحظه شلیک می شد و مرد بی شان هر لحظه بیشتر می نگاهی به عقب انداختم که سرعت

از پنجره، با آن که بلد « سیا»ی  شان بود و سه نفر در ماشین حضور داشتند. با بیرون آمدن دوباره جدید همراه

شتانش بیرون کشیدم. شیشه را پایین کشیدم و همین سمتش برگشتم و اسلحه را به سرعت از میان انگ نبودم به

ی پنجره گرفتم و سرم را بیرون  ی ماشین خورد، عصبی فریادی کشیدم و دستم را به لبه که شلیکی دیگر به بدنه

شدنم به عقب و پیچیدن  شان نشانه گرفتم و دست لرزانم را روی ماشه فشردم که با پرت آوردم. اسلحه را به سمت

ام را سر دادم و زیر  ی بلند و ترسیده سرعت درون ماشین خزیدم. گریه ش در سرم، چشم بستم و بهصدای مهیب

 :ل*ب به ناسزا به کیان پرداختم

 !خدا لعنتت کنه کیان -

سرعت از میان انگشتانم کشیده شد و چشمان من تا آخرین حدشان باز شدند. صدای  هق زدم که اسلحه به

ی دو  ن مسیر صاف را به مارپیچی شده تغییر داده بود. درختان سر به فلک کشیدهشد و ماشی ها زیاد می شلیک

انداخت. فرمانی که  ای شروع به باریدن کرده بود، رعب و وحشتی عجیب را به تنم می طرف و باران بهاری که لحظه

کردم، بیشتر از هر  با داد امیرپاشا به من سپرده شد و منی که مسخ شده و در کمال ناباوری او را همکاری می

اش ماشین پشتی را هدف گرفت،  های پیاپی ترساند. سرش که بیرون از پنجره رفت و شلیک چیزی مرا می

ی پیش خبری نبود. حاال فقط بهت و ناباوری تمام وجودم  هایم خشک شده بودند و دیگر از ترس چند لحظه اشک
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های تنومند جاده برخورد  کردم که با درخت و سعی می دادم را در بر گرفته بود. ماشین را در مسیرش حرکت می

 .نکنم

سرعت رها کردم و  با پشت فرمان نشستن امیرپاشا و پیچیدن صدای مهیبی که از پشت سر بلند شد، فرمان را به

ی مقابل چشمانم، دستم را روی دهانم قرار دادم و تمام حرکات  ام را به عقب برگرداندم. با دیدن صح*نه تنه نیم

ی تنومندش اصابت کرد. ماشین، تا  ی درخت را هدف قرار گرفت و به ضرب به تنه ماشین را دنبال کردم که تنه

هایم  نزدیکی راننده مچاله شد و نفس من برید از دیدن تصویر مقابلم. با بلندشدن دود و آتش از زیر ماشین، ل*ب

 :تکان خوردند و مبهوت زمزمه کردم

 کار کردی پاشا؟ چی -

هایم فشردم و همین که قصد برگشتن کردم، هر سه نفر را دیدم که به سختی خود را از  لی را میان مشتصند

روی زمین رها شدند. با انفجار ماشین،  ماشین بیرون کشیدند و با حاالتی نامتعادل و زخمی دورتر از واقعه به

سرعت  وی صندلی نشستم و چشمانم را بههایم قرار دادم و با جیغی بلند به ر دستانم را به سرعت به روی گوش

ی مقابلم را نبینم و دلم برای قاتل مادرم به رحم نیاید. موجی خفیف از انفجار ماشین را لرزاند و  بستم تا صح*نه

هایم کشیدم و خودم را درون صندلی چرمی ماشین فرو  سرعت ماشین بیش از پیش شد. سرم را میان دست

 .کردم

چنان سریع و باورنکردنی در حال رخ دادن بود که هزاران سوال را درون ذهنم  تفاقات آنشد. تمام ا باورم نمی

درستی  رقصید، مرا به انداخته و بدون جواب رها شده بود. آن انفجار لعنتی و آتشی که در میان باران تند می

اد. چرا من به این روز افتاده د ام را نمی روی وجدان سرکوب شده ی پیش کرد و اجازه های امیرپاشا ترغیب می وعده

ای که از ناکجاآباد پیدا  بودم؟ چرا عذاب وجدانم را در گورستانی دوردست به خاک سپرده بودم و حتی برای اسلحه

آمد  های مادرم به یادم می گشتم؟ هزاران چراهای دیگر؛ اما وقتی جیغ پرسیدم؟ چرا به عقب برنمی شد، سوالی نمی

شدن هیچ احدی برایم اهمیت نداشت. انگاری مهتاج واقعی را  شدم و دیگر کشته دیگری میهایش، انسان  و التماس
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 .به تازگی یافته بودم

شدند را  سرعت رد می های بخار گرفته و درختان ترسناکی که به ام شیشه چشمانم را باز کردم که نگاه ترسیده

شان، نفسی عمیق و آسوده از  م انداختم که با ندیدننگاهی دیگر به پشت سر شکار کرد. آب دهانم را فرو دادم و نیم

زدند و  اش برق می های باران به روی لباس تیره سمت پاشا برگشتم که قطره هایم خارج شد. به آرامی به میان ل*ب

خوش نوازش قطرات باران به جذابیتی وافر  حالتش دست های پهنش را خیس کرده بودند. موهای تیره و خوش شانه

داد که عصبانی  رخش نشان می کرد و نیم سرعت رانندگی می اش چسبیده بودند. به به پیشانی بلند مردانه رسیده و

ی گر*دن و فک تحت فشارش مشخص بود. انگشتانش مانند ماری  های ب*ر*جسته بود و این عصبانیت از رگ

یط بحرانی اعتراف کردم که چقدر این بار و در کمال ناباوری در آن شرا دور فرمان پیچیده بود و من برای چندین به

 انگیز بودند و مردانه! یعنی بلد بودند به خوبی نوازش کنند و زنی را دیوانه؟ ها وسوسه دست

 .رسیم به یه جای امن یکم تحمل کنی، می -

ورت اش رساندم. قلبم فرو ریخت و با دیدن ص های سفید شده هایش باال کشیدم و به ل*ب ام را از رگ نگاه شیفته

 .اش، تنم به ترسی عجیب رسید رنگ رفته و عرق کرده

 !پاشا -

ای از تکاپو افتاد با  سمتم چرخید و من روح و جانم برای لحظه سرعت به قدر هویدا بود که به لرزش درون صدایم آن

 .سمت جاده برگشت و لرزش صدایم به تن سردم اضافه شد دیدن سفیدی عجیب صورتش. به

 خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ -

 :هایم تشر زد خوردن و نگاه نگرانم را سراسر بدنش گرداندم که ابروهایش را در هم کشید و به وول

 .بشین! کمربندتم ببند -

ی گ*ردنش قرار  های ب*ر*جسته پشتم را به چرم صندلی سپردم و با نگرانی دستم را پیش بردم و به روی رگ

 .دادم
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 خوبی؟ -

ام به بازی در آمده بود، موجودی را  نیامد. ضربانی که زیر انگشت اشاره و میانهپرسیدم و باز پاسخی از سویش 

درون قلبم فرستاد که به چنگ با عضالتم پرداخت. دیوانه شده بودم. مطمئناً دیوانه شده بودم که در آن شرایط و 

هایش کردم. عطر  رگ هایم را مهمان ی لغزنده به سمتش خم شد و داغی ل*ب در آن حالت با سرعت باال و جاده

ی  اش در فاصله ام که نشست و نفس خوشبوی سیگاری نظیری که مهمان گ*ردنش کرده بود، به زیر بینی بی

های آن موجود اهریمنی خاتمه یافت و احساسی شیرین  ها و چنگ انداختن زدن دل هایم رها شد، دل اندکی از گونه

های شیراز را درونم زنده کرد. صدایش تشر نبود؛ درد  رنارنجچون بوییدن اولین خرمالوهای نارس و حتی بها هم

 :بارید نبود؛ حتی بلند نبود؛ اما درماندگی از سر و رویش می

 !خوبم عزیزم. خوبم -

طور غلیظ  ترسیدم این خوبم دروغ باشد و من بار دیگر کسی را از دست بدهم. عزیزمی که آن آخ که من چقدر می

 .ام دوستش داشتم ی احساسات زنانه ایش بیرون آمد را دوست داشتم؛ با همهه و غیرارادی از میان ل*ب

ترسیدم؟ مردی که شوهرم بود؛ اما عاشقم نبود و حتی مرا به درستی  من برای از دست دادن این مرد می

ا من فرو بود ت گاهی بود که برای دردهایم انتخاب کرده بودم و باید خوب می ترسیدم. او تکیه شناخت. آری. می نمی

روی هم فشردم و  هایش. چشمانم را به ی رگ وقفه انگیزش سپردم و ضربان بی ام را به عطر دل نپاشم. پیشانی

 :ام را اسیر بازویش کردم که به آرامی تشر زد دستان یخ کرده

 !مهتاج -

طی که قلبم خواست در آن شرای کرد. دلم می نفسی عمیق کشیدم و مدهوش شدم از بوی تلفیقی که دیوانه می

لرزید، کنار بایستد و برای ساعتی آغوشش را به  کوبید و از ترس، تمام تنم می اش می وار به دیوار استخوانی دیوانه

شد. به آرامی عقب کشیدم و ذهن و بدنی که به مراتب  من قرض بدهد و مرا آرام کند؛ اما تشرش مانع آن رویا می

روی صندلی قرار دادم و کمربندم را بستم. نگاهم را به  فته بود را بهتر شده و آرامشی خاص را به خود گر آرام
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ای سراسر درخت بود  مان جاده کردند دوختم. مسیر مقابل وقفه به چپ و راست حرکت می هایی که بی کن پاک برف

ر یک رخش رسید که با پیچیدنش د رفته کم شد و نگاه متعجب من به نیم با روشنایی بسیار اندک. سرعتش رفته

 :وار پرسیدم جاده فرعی خاکی و وهم انگیز، در خود فرو رفتم و زمزمه

 جا... کجاست؟ این... این -

 :کرد، پاسخ داد صورت درهم کشید و در حالی که با سرعتی خیلی کم رانندگی می

 .یه جای امن -

و ترسناک اطراف  کردم چشمانم به فضای تاریک سمتش سوق دادم و در حالی که سعی می خودم را بیشتر به

شد که  ام پیچید و در کمال تعجب هر لحظه بیشتر می نیوفتد، در خودم جمع شدم. بوی سار و زُخمی در زیر بینی

 :به آرامی سر بلند کردم و پرسیدم

 بوی چیه؟ -

ی نسبتاً  ای دیگر و روشنایی جاده چنان در هم بود و نگاهش به مقابل. با پیچیدنش در جاده صورتش هم

تانی، مبهوت ماندم و به کوهی که در سمت چپ و جنگل انبوهی که در سمت راست بود، خیره شدم. شدت کوهس

ای پر پیچ و خم بود و  مان جاده شد. مقابل تر می باران بیشتر از هرلحظه شده و سرعت ماشین آرام و آرام

سرعت  ن بوی خ*ون تازه بهشد و با پیچید سرمان همان جاده. بوی گوشت فاسد لحظه به لحظه بیشتر می پشت

هایم منجمد شد  اش، خ*ون در رگ های کشیده های قرمزی بر روی انگشت سمت پاشا چرخیدم که با دیدن رگه به

روی ران  و جیغ خفیفی از میان گلوی دردناکم بلند شد. انگشتان کبود دست چپش را از دور فرمان آزاد کرد و به

هایم از شدت بهت و درماندگی  ام قرار دادند و چشم ی س*ی*نه روی قفسه پایش قرار داد. گویا سنگی عظیم را به

سمتش بردم و همین که خیسی  شدت روی ویبره قرار گرفته بود را با ترس و لرز به به سوزش افتادند. دستی که به

 .و لجزی خ*ون به سرانگشتانم رسید، نفس بریدم و داغی عجیبی به صورتم هجوم آورد

 زخمی شدی؟تو... تو...  -
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 :ام گرفتم و با خود واگویه کردم انگشتانم را مقابل چشمان تار شده

 !زدم نباید بهت زنگ می -

 :روی هم فشردم و داد زدم سرعت مشت کردم و چشمانم را به دستم را به

 !برگرد -

 :وقتی پاسخی از سمتش نشنیدم، چشم باز کردم و در صورتش براق شدم

 .د بریم بیمارستانبرگرد! تو زخمی شدی. بای -

خود  هایی که رنگ، به نگاهی به صورتم انداخت که با دیدن پلک زیرینی که به سرخی نشسته بود و ل*ب نیم

ای سر داد و در  هایم ساخت. نوچ کالفه ی گونه نداشتند، باالخره آن داغی و سوزش کار خود را کرد و اشک را روانه

 :و صالبت سابق را داشته باشد؛ تشر زد چنان گرما کرد، صدایش هم حالی که سعی می

 .گریه نکن مهتاج! قوی باش دخترجون -

ام بلند نشود و او را آزرده خاطر نکند. آب دهانم را به سختی از  روی دهانم قرار دادم تا صدای گریه مشتم را به

 :میان کویری که در گلویم تشکیل شده بود، پایین فرستادم و لرزان و ترسیده گفتم

 !زخمی شدی تو -

 :نگاهش را به جاده دوخت و با اطمینان مرا خطاب قرار داد

 !دم کنم. قول می جا زخمم رو پانسمان می رسیم به یه جای امن. اون االن می -

کردم و چه بد که این  هایم احساس می روی ل*ب ی خ*ون را به ام را باال کشیدم و دستم را پایین آوردم. مزه بینی

گرفت؟ چه کسی  گناه هلیا را می آمد چه؟ چه کسی انتقام خ*ون بی سرش می بود. اگر بالیی به خ*ون، خ*ون پاشا

 داد؟ کرد و چه کسی دستان بزرگش را برای نوازش به من قرض می به من کمک می

 مطمئنی خوبی؟ -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
409 

 

 :جانی سر داد و پاسخ داد ی آرام و بی خنده

 خوبم. چندبار بگم عزیزم؟ -

کرد.  ین کلمه را این همه تکرار و ذهن مرا برای لحظاتی از تمام اتفاقات اطراف دور میامشب چرا ا«! عزیزم»

ی  های تیره اش رگه دستش رساندم که به روی ران پایش مشت شده بود و از میان انگشتان کشیده نگاهم را به

چشم دوختم که با دیدن سرعت سر بلند کردم و به صورتش  خ*ون بیرون زده بود. با ایستادن ناگهانی ماشین، به

سمتم گرداند و با  راحتی بیرون فرستادم. صورتش را به ام را به چشمان باز و هوشیارش، نفس حبس شده و ترسیده

ام را کامل به  تنه های خیسم کشیدم و نیم روی گونه بند، سرش را جلوتر آورد. پشت دستانم را به لبخندی نیم

هایم  بویش پو*ست ل*ب های خوش انداخت و درحالی که گرمای نفس سمتش گرداندم. نگاهی به سراسر صورتم

 :کرد، زمزمه کرد هایم را د*اغ می را به بازی گرفته بود و گونه

 .قرار نبود این همه ضعیف باشی -

ام شد، لبخندش به اخمی ریز تبدیل شد. نگاهی به تمام اجزای صورتش انداختم که  ی گونه نم چشمانم که روانه

 .ر از همیشه شده بودند و خبری از آن مرد جذاب برنزه نبودت رنگ بی

 .تفاوت باشم تونم نسبت به زخمی شدنت، بی تونم... نمی نمی -

انداز  هایم ناخواسته به روی هم افتادند و صدایش طنین ام را ل*مس کرد، چشم اش که پیشانی سردی پیشانی

 :شد

 .بس که خوبی -

ی شیرین، پلک باز کردم و به صورتش خیره شدم. کمربندش را باز کرد و  با عقب کشیدنش و دورشدن آن خلسه

 :گفت

 .رسیدیم -

های  های آجری با دیوارهایی کوتاه که برگ دنبالش روانه کردم که با دیدن خانه همین که پیاده شد، نگاهم را به
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ز شدن در و خطاب قرار گرفتنم، جا دیگر کجا بود؟ با با ها آویزان بودند، مبهوت ماندم. آن بزرگ درختان از آن

 .رحم، به انتظارم ایستاده بود سمتش چرخیدم که مقابل در و در میان باران بی به

 !پیاده شو -

ی نسبتاً  گرم را سراسر کوچه که نگاه کاوش خود را از بند کمربندم رها کرده و دستورش را اجرا کردم و درحالی

ی شانه و کمرم کرد  هایش را روانه هایم را نشانه گرفت و تازیانه رحمانه شانه شدت زیبا گرداندم، باران بی تاریک و به

ی آجری با درهای  گشایی که در هر طرف سه خانه ی دل چنان به فضای اطراف چشم دوخته بودم. کوچه و من هم

ی  شان جلوههای شاد بندی های آهنی و گاها چوبی که با رنگ خود اختصاص داده بود. پنجره چوبی قدیمی را به

روستاهای جذاب را به نمایش   های افتاده به روی دیوارها، عکس بخشیدند و با آن شاخه خاصی به دیوارها می

جا حاکم  چنان در فصل بهار در آن گذاشته بودند. زمین خاکی؛ اما صافی که داشت و آن حال و هوا و سوزی که هم

ا وزیدن بادهای سرد مرا مجبور به در آ*غ*و*ش کشیدن خود داد که ب فرما بود، نشان از روستایی کوهستانی می

سمتش چرخیدم  سرعت به ای، به های مقابل خانه ریزه روی سنگ کرد. با صدای ریموت ماشین و حرکت پای پاشا به

وقفه فشرد. نگاهش را به  الباب کرد. دوباره دستش را به زنگ رساند و بی ای برد و دق سمت کلون خانه به که دست

ام کردم. سرم  سمتم باال گرفت که تعلل نکردم و گرمای دستش را مهمان شانه متم گرداند و دست راستش را بهس

خاطر  بان خانه، مرا از ترس هر چه خطر احتمالی آن اطراف، آسوده ی فراخش سپرد و در زیر سایه را به س*ی*نه

 .ساخت

 کیه؟ -

 :جوان مردی که از آیفون بلند شده بود، پاسخ داد روی بازویم کشید و خطاب به صدای انگشتانش را به

 .منم شَهنام -

روی هم قرار داد و  ای به ام را که دید، چشمانش را برای اطمینان، لحظه شهنام؟ شهنام دیگر که بود؟ نگاه سوالی

 :زمزمه کرد
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 .یه دوست -

ها به سمت در چرخیدم که  های سنگینی به روی سنگ ریزه شدن سریع کفش چندی بعد، با شنیدن صدای کشیده

 .به سرعت باز شد و مردی متعجب میان چهارچوب نمایان شد

 !امیرپاشا -

 :صدای پاشا آمد

 خوای؟ مهمون نمی -

کردم که عجیب برایم آشنا بود و آن اسکار روی چانه، برایم عجیب خودنمایی  اما من در صورت مردی سیر می

هایی فجیع ترسناک را به روی  سرعت اخم دانم چه دید که به نمی کرد. نگاهی کوتاه به سمتم روانه کرد و می

 :صورت نشاند و تنش را از درگاه کنار کشید و گفت

 .بفرمایید -

با هدایت پاشا به داخل رفتم و درحالی که تمام حواسم به پاشا بود و با دستی که به دور کمرش حلقه کرده بودم 

گذرا به اطراف انداختم که با دیدن صفا و جذابیت آن خانه زبان به سقف  رفتن یاری می کردم، نگاهی او را در راه

ی بزرگی با انبوهی  دهانم چسبید و دلم لرزید برای آن شکوهی که مسلماً برای یک روستا زیادی بود. محوطه

مان دو های مقابل ساخت درخت و استخری نیلی رنگ خالی. مسیر شنی را در پیش گرفتیم و با هدایت پاشا از پله

طبقه باال رفتیم و در چوبی را کنار زدم. با ورودمان به ساختمان و هجوم گرمای دلپذیر به صورتم، جانی دوباره به 

هایش فرصت ابراز بهت و تعجبم از نمای داخلی آن خانه  تنم نشست. با درهم شدن صورت پاشا و کندشدن قدم

ت او را در رسیدن به سالن و مبلی نرم یاری کردم. تنش که سرع شدت شبیه قلعه بود، به تعویق افتاد و به که به

مهمان نرمی کاناپه شد، مقابلش روی دو زانو نشستم و در حالی که از شدت نگرانی زانوهایش را میان دستانم 

 :فشردم، نالیدم می

 خوبی پاشا؟ -
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کشید با صدای بسیار  ش میکردن درد دار و عمیقی برای کم های کش عقب پرت کرد و درحالی که نفس سرش را به

 :ضعیفی، پاسخ داد

 !خوبم. شهنام رو صدا کن -

سرعت روی دو پا ایستادم و با دو خودم را به بیرون ساختمان رساندم. نگاهم را برای دیدن مرد اخمو سراسر باغ  به

 :زبان آوردمگرداندم که با دیدنش در حال پارک ماشین و رفتنش به سمت در پارکینگ، نامش را با فریاد به 

 آقا شهنام؟ -

ها را پایین رفتم. از  طاقتی تمام، پله قفل پشت در را انداخت و هول و شتابان به سمتم چرخید که با بی

توجه به حضورم خودش را به ساختمان رساند که من هم پشت سرش  سرعت قدم تند کرد و بی العملم به عکس

 :داخل شدم. مقابل پاشا نشست و پرسید

 دی؟زخمی ش -

 :تر تر شد و قلب من از ترس ضعیف صدای پاشا ضعیف

 .آره -

مجال حرفی دیگر به پاشا ندادم و باالی سرش ایستادم و شهنام را خطاب قرار دادم که در حال باز کردن 

 .های لباس پاشا بود دکمه

 !فکر کنم تیر خورده. دست چپش. حالش اصال خوب نیست. تو رو خدا کمکش کنید -

 :که به خواهشم پاسخی بدهد، دستور داد م و صورت خشن سر بلند کرد و بدون اینبا همان اخ

 .خوام. وسایل پانسمان هم همون جاست انتها راهرو آشپزخونه هست. یه مقدار آب گرم می -

ی بزرگ تشتی مسی پیدا کردم و با  سختی در آن آشپزخانه سری تکان دادم و به جایی که گفته بود پناه بردم. به

کردم و حین پیداکردن وسایل پانسمان، چند جایی  حواس باز و بسته می ها را بی گرم پرش کردم. تمام کابینت آب

گر و ترسناک مرد تشر  شد، صدای توبیخ ها کردم؛ اما تا صدای آخم بلند می از تنم را هم مهمان تیزی کابینت
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 :زد می

 !زود باش -

روی دوش انداختم و با تشت مسی خود را به سالن رساندم.  کیف را بههای اولیه را پیدا کردم.  باآلخره کیف کمک

روی هم افتاده بودند. با دیدن آمپول خالی که در  روی کاناپه خوابیده و چشمانش به ای عر*یان به پاشا با باال تنه

 :های سیاه قرار دادم و داد زدم سرعت تشت را روی پارکت دستان شهنام بود، به

 اوردی؟چه بالیی سرش  -

که  اش بردم و همین های یخ کرده سمت گونه و با دو خودم را مقابل پاشا رساندم و روی دو زانو نشستم. دستم را به

 :وار صدایش زدم هایم هجوم آورد و ناله حال به روی بالشت نرم افتاد، اشک به چشم جان و بی صورتش بی

 !پاشا! پاشا بیدار شو! عزیزم -

 .فقط خوابیده -

 :روحش غریدم عت به سمتش برگشتم و در صورت بیسر به

 کارش کردی؟ چی -

 :داشت، گفت ام برداشت و درحالی که دستمالی از درونش برمی ای کشید و کیف را از روی شانه هوف کالفه

 !قدر سوال نپرس و به من کمک کن هوشش کردم تا بتونم گلوله رو در بیارم. حاال این بی -

 :سمتم گرفت و گفت های درهم، دستمال را به اخم سر بلند کرد و با همان

 .با آب گرم اطراف زخم رو تمیز کن -

بردم،  هایم کشیدم و دستمال را گرفتم و حینی که درون آب گرم درون تشت فرو می پشت دستم را به روی گونه

 :گفتم

 .کنم بخاطر پاشا بهت اعتماد می -

دار را به سمت بازوی چپش بردم که با  ل کارش شد. دستمال نمای گفت و با عصبانیت مشغو عصبی و کالفه« هه»



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
414 

 

ی مردی رفتم که برای حفظ جان من، به  ای، ابرو در هم کشیدم و در دل قربان صدقه دیدن زخمی عمیق و دایره

ه کردم. زخم را ضدعفونی کرد و با چندتا وسیله گلول ریختم و اطراف زخم را تمیز می این روز افتاده بود. اشک می

سرعت کنار کشیدم. دستم را مقابل دهانم قرار  را از بازویش خارج کرد که با دیدن عمق آن زخم عقم گرفت و به

ام را به دیوار سنگی آن عمارت  روی حال زار پاشا بستم و تکیه ام را باال نیاورم، چشم به دادم تا محتویات معده

ام  آرامش کارش را تمام کرد و وسایل را جمع کرد. بینیمخوف دادم و پاهایم را در آ*غ*و*ش کشیدم. شهنام با 

تر از هر  جان های طالیی، بی پناه به جسمی خیره شدم که زیر نور دیوارکوب را باال کشیدم و همانند کودکانی بی

مد توانستم آرام بنشینم و زجر کشیدن مردی را ببینم که برای نجاتم، اولین نفر به ذهنم آ شد. نمی زمانی دیده می

توانستم اشک نریزم و نترسم برای  ی امنی که در آن قرار داشتم، رساند. نمی طور سراسیمه خود را به خانه و آن

ی مقابلم نشسته و سرخی سیگارش مقابل چشمانم  خیال از هر چیزی روی کاناپه طور خوابیدنش. مردی که بی آن

اش را به  نفوذ مشکی نداخت. هنگامی که چشمان بیا جانم می کرد و رعب و وحشت را به بود، ترسم را بیشتر می

کاش  کردم که ای رفتم و آرزوی می کاوید، بیشتر در خود فرو می دوخت و همانند جالدی چشمانم را می صورتم می

اش. سرم را  شدم از سالمتی انداختم و مطمئن می آمد و من باز هم به بازویش چنگ می پاشا زودتر به هوش می

هایی  ترق چوب م تا مبادا با آن نگاه خیره بیشتر بترسم و کنترل خشمم را از دست بدهم. صدای ترقزیر انداخت به

ی سنگی که با چندین چوب و آتشی  سمت راست کشاند. شومینه شد، نگاهم را به ی کنارم بلند می که در شومینه

 .داشت کوچک سالن را گرم نگه می

 چیزی نیاز نداری؟ -

هوشی پاشا بود و  شد که شاید دلیلش بی وجودم سرازیر می و بم؛ اما ترسی عجیب از آن بهصدایش گرچه گرم بود 

 :ای گلویی صاف کردم و پاسخ دادم سمتش گرداندم و با تک سرفه تنهایی با مردی غریبه. سرم را به

 .نه. ممنون -
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 :اش خاموش کرد و گفت سیگارش را در جاسیگاری سنگی

 !ز چیزی نترسمن دوست امیرپاشا هستم. ا -

 :تعارف پرسیدم ام را باال کشیدم و زانوهایم را بیشتر در شکمم فرو کردم و بی بینی

 حتی اگر دلیلش تو باشی؟ -

ی مشکی  اش را به پشتی کاناپه نگاه متعجبش را از جاسیگاری بلند کرد و به صورتم دوخت. نفسی گرفت و تکیه

 .ردی چرمش گره ک روی جلیقه سپرد و دستانش را به

 وقت دلیلش چیه؟ اون -

روی زانو  ام را به اش گرفتم و به انگشت پاهایم دوختم که از صندل بیرون مانده بودند. چانه های تیره نگاه از لباس

 :قرار دادم و پاسخ دادم

 .شناسمت نمی -

 :داد و گفتسمتش روانه کردم که دستش را درون جیب شلوارش قرار  با برخاستنش، در همان حالت نگاهم را به

 .برات قهوه درست کردم. بهتره که به سر و صورتت برسی، خیلی خونی مالی شده -

 :نگاهی به سرتاپایم انداخت و ادامه داد

 .تره. من بیرونم تونی لباس مناسب هم از اتاقای باال پیدا کنی. همونی که درش از همه متفاوت می -

 :باز کرد و حینی که پشتش به من بود گفتسمت در قدم برداشت و در ورودی را چهارطاق  به

 .تونی در رو قفل کنی تا امیرپاشا به هوش بیاد می -

اش  سمت پاشا رفتم. دستم را روی پیشانی از در بیرون زد و موجی از ترس را با خود برد. از جا برخاستم و به

نگ صورتش از سفیدی مطلق شد و ر دستش وصل بود، گرم می رفته با آن سرمی که به گذاشتم که بدنش رفته

اش قرار گرفتند، با تپیدن آرام و  ی س*ی*نه گرفت. انگشتانم که به آرامی پایین خزیدند و روی قفسه فاصله می
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سراغم آمد که یقیناً خالصانه بود و احمقانه. پاشا شوهرم بود و  منظم قلبش به زیر دستم، لبخندی در میان اشک به

رحم تهران بسپارم و او  های بی  سرش بیاید. چه معنی داشت که خودم را به خیابانمن کاری کرده بودم که این بال

 را به این روز بیاندازم؟ چرا خبط کردم؟ چرا؟

ی ضخیم را  ی بزرگ انتهای سالن رفتم. پرده سمت پنجره سرعت عقب کشیدم و به با بلندشدن صدایی از باغ، به

که مشغول بررسی ماشین پاشا بود. باران شدت بیشتری گرفته بود و  کنار زدم و با کنجکاوی به شهنام خیره شدم

سمت ماشین دیگری که  کرد. دستی به موهای خیسش کشید و به هایش ماشین را بررسی می توجه به تازیانه او بی

ده را در پارکینگ بود رفت. در کمال تعجب ماشین را بیرون زد و درهای پارکینگ را بست و به بیرون پناه برد. پر

رها کردم و مدتی را در کنار پاشا نشستم و عالئمش را چک کردم. همین که مطمئن شدم خبری از شهنام نیست، 

ی دوم پا گذاشتم. راهروی طویلی که پر بود از اتاق  های مارپیچ انتهای راهرو رفتم و با احتیاط به طبقه سمت پله به

ی پایین از  چنان شبیه به طبقه سنگی ساختمان کشیدم که همای. دستم را با تعجب به دیوارهای  و درهای قهوه

های طالیی رنگ عجیب به آن  های طالیی و فرشینه سنگ واقعی با رنگی مشکی درست شده بودند. دیوارکوب

بخشیدند. قدم برداشتم و نگاه متعجبم را سراسر راهروی طویل گرداندم. با رسیدن به دری که  دیزاین جلوه می

درها از رنگ روشن برخوردار بود، به یاد حرف شهنام رسیدم. در را باز کردم و وارد اتاق شدم. با این  برعکس تمامی

شد. المپ را روشن کردم که با اتاقی با  چنان اطراف دیده نمی که چراغ خوابی درون اتاق طویل روشن بود؛ اما هم

سمت  هم برعکس تمامی ساختمان بود. به ها رو شدم. حتی کاغذ دیواری رنگ ترکیب رنگ سفید و طالیی روبه

دار متعجب ماندم؛ اما از آن جایی که پاشا پایین تنها بود،  کمددیواری رفتم و با دیدن آن همه لباسِ اتیکت

ام همچنان سرخ  ی مرد، گونه ی وحشیانه سرعت یک دست لباس انتخاب کردم و به دستشویی پناه بردم. از حمله به

شدت  زخمی عمیق گرفته بود. رد انگشتانش و بریدگی ناشی از لباسم روی گلو به ی ل*بم را بود و گوشه

کرد و من تا زمانی که تمام بدنم را از شر خاک و خ*ون تمیز کردم، مدام عق زدم و فحش  خودنمایی می

هایم را  شد آن همه صدمه دیده باشم و از شدت ترس چیزی احساس نکردم. زخم شان روانه کردم. باورم نمی جان به
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ام را با آب سرد از ک*بودی رها ساختم. برای تعویض لباس دل و دماغی  با چسب زخمی پنهان کردم و گونه

هایم را  آورد. نفهمیدم چطور زخم سراغم می کرد و تپش قلب را به ام مدام به پاشا اشاره می نداشتم و ذهن وامانده

ی پایین برگشتم و در کنارش قرار  واالت پاشا به طبقهسرعت برای دیدن اح دست فراموشی سپردم و به باز به

هایش  اش نشاندم که باز هم ضربان آرام قلبش قوتی برای گریه نکردنم شد. نفس گرفتم. دستم را روی س*ی*نه

اش  آرام بود. تنش به گرمای سابق برگشته بود و دیگر از ک*بودی خبری نبود. نگاهم را از بازوی باندپیچی شده

های زیبایش را با سر انگشت نوازش کردم و حروف انگلیسی  کوبی ی دیگرش را به آرامی فشردم. خال شانهگرفتم و 

زار بودم؛ همانند نیکوتین؛ اما چه حکمتی بود که با این مرد معنای دیگری  کوبی بی توجه رد کردم. از خال را بی

های ریز  شدند؟ چرا آن نوشته دهنده می رامشآمیخت، آ های او درهم می گرفتند؟ چه نیکوتین مضر که با نفس می

اش  های بسته ای دیگر گرفته بودند؟ به صورتش بازگشتم و در چشم روی عضالت او جلوه و درشت منزجر کننده به

 .خود، خوابی آرام ندیده بودند حال آن قدر به دقیق شدم که مطمئنا تا به

 خوای بیدار شی؟ پاشا؟ نمی -

 :سمتش چرخیدم شهنام، جیغ خفیفی کشیدم و با ترس ایستادم و بهی  با صدای بم و گرفته

 .تا نیم ساعت دیگه بیدار میشه -

 :هایی منقطع پرسیدم اش را از دیوار مجاور پنجره گرفت که آب دهانم را فرو دادم و با نفس ی شانه تکیه

 کی برگشتی؟ -

 :کشید گفت از دست پاشا بیرون می ی سابقش جای گرفت و درحالی که سرم را نفسی گرفت و روی کاناپه

 .ات سرد شده بود. دوباره درست کردم قهوه -

سمت میز رفتم. روی صندلی چوبی که در کنار  و با سر به میز کنار شومینه اشاره کرد که تشکری کردم و به

 :شومینه قرار داشت نشستم و با نگرانی به صورت پاشا خیره شدم و پرسیدم

 خوب میشه؟ -
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 :را روی میز رها کرد و با نیشخندی عجیب پاسخ داد سرم خالی

 !شناسی انگاری امیرپاشا رو نمی -

 :ابرو درهم کشیدم و با تعجب پرسیدم

 چطور مگه؟ -

 :ام اشاره کرد و گفت با سر به قهوه

 !نوش جان -

منتظر  ی تلخ شدم و تمام آن لحظه به اجبار فنجان چینی قهوه را به دست گرفتم و مشغول نوشیدن قهوه

ام عذرخواهی کنم. فنجان خالی را روی میز گذاشتم و  بیدارشدن پاشا بودم تا او را در آ*غ*و*ش بکشم و از کرده

زیر گوشش نجوا  اش را میان انگشتانم گرفتم. سرم را جلوتر کشیدم و به در کنار پاشا جای گرفتم و دست یخ کرده

 :کردم

 !متاسفم پاشا -

نشاندم و موهای نیمه مرطوبش را به بازی گرفتم. سرم را مهمان گرمای وجودش ای  ی گوشش را ب*وسه الله

جا نشسته بود و من در آ*غ*و*ش عر*یان  روی هم فشردم. برایم مهم نبود دوست پاشا آن کردم و چشمانم را به

بود، کردم. انگشتانم را میان موهایش قفل کردم و با صدایی که از شدت بغض گرفته شده  همسرم گریه می

 :نالیدم

 .ترسم پاشا! خیلی من خیلی می -

دانستم  ام تحت فشار قرار داده بود که می ی س*ی*نه چشمانم را بیشتر به روی هم فشردم. درد عمیقی قفسه

ریزی  های من خوابیده. با دستی زخمی و در حال خ*ون خیال از ترس درمانش صدای همین مردی بود که بی

کردم که  ی خودش امن بود؛ اما من اعتراف می ود تا مرا به جایی برساند که به گفتهمدتی پشت رول قرار گرفته ب

شناختمش؛ اما مردی که آن چند  شناختمش، به خداوندی خدا که نمی تر از آ*غ*و*ش او نبود. نمی مکانی امن
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ای  . به اندازهماه ذهنم را درگیر کرده بود و تمام مدت هوایم را داشت، برایم جور دیگری شناخته شده بود

شدت، ترسناک. برایم احساسات کودکانه و  هایش هم به هایش ذاتی است و عصبانیت شناختمش که بدانم محبت می

خواستم و  خواستمش. اعتماد و این آ*غ*و*ش فاخر را می هر چیز دیگری مهم نبود؛ مهم این بود که من می

رفت و خودم  ام فراتر می خواستم. حتی ذهن دخترانه یهای مردانه را م حاضر نبودم از دستش بدهم. من آن دست

هایم  کردم که تنها من بودم و او. اویی که گویا بلد بود چگونه دردهایم را تسکین دهد و عقده را در اتاقش تصور می

آن ی تلخی که خورده بودم، نباید  شدند و در کمال تعجب، با آن قهوه رفته سنگین می هایم رفته را رفع کند. پلک

وار شوند و گردنم قدرت بلند کردن سرم را نداشته باشد. با تیر  شدم که صداهای اطراف پارازیت قدر سنگین می

 :گفت هایم آخی از درد گفتم و آخرین چیزی که به یاد داشتم، صدای شهنام بود که می کشیدن شقیقه

 .بهش نیاز داشتی -

 . ...و دیگر هیچ و هیچ

*** 

 

کردند،  تعارف تمام وجودم را از بَر می طاقت و بی رچه که بود من حرکت آن انگشتانی که بیخواب بود یا رویا. ه

کشیدند و دردی به  هایم تیر می زیر گوشم تمام شوند. شقیقه های پاشا به دوست داشتم و دوست نداشتم زمزمه

 .گر بود دردهای بدنم اضافه شده بود؛ اما یقیناً صدای او معجزه

 !خسته بودیانگاری خیلی  -

نشست و مرا از  ی گوشم به گرمای دهانش می ای که از دهانش خارج می شد، الله گوشم گرم شد و با هر کلمه

هایم به آرامی لرزیدند و با پیچیدن اسمم در زیر گوشم، پلک گرداندم و نگاه  کشید. پلک خیال و رویا بیرون می

رنگ مرا به نظاره نشسته بود. با دیدن صورتی که دیگر رنگ  ام را به صورتی دادم که با لبخندی هرچند کم خسته

 :سرعت روی تخت نشستم و با صدایی بلند پرسیدم سابق را نداشت و به حالت طبیعی برگشته بود، به
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مون  تو خوبی؟ بیدار شدی؟ درد نداری؟ این دوستت یه بالیی سر من آورد که از هوش رفتم! نکنه زندونی -

 کرده تا کیان بیاد؟

ی بلندش، مبهوت، نگاهم را سراسر هیکلش گرداندم که با دیدن پیراهن نخی مشکی  با پیچیدن صدای خنده

 :صورتش پرسیدم تمیزی در تنش و برگشتن رنگ به

 خوابم؟ -

اش جای داد. همین که ضربان قلبش به  ی س*ی*نه ی دیگری سر داد و با دست راست مرا در میان قفسه خنده

خت، هول و وال از تنم رخت بست و لبخندی اطمینان بخش صورتم را احاطه کرد. با وجود زیر گوشم طنین اندا

 .سرعت فاصله گرفتم و به بازویش خیره شدم که به زیرِ لباس محفوظ شده بود هایم به سردرد و گیج زدن

 ...درد نداری؟ حالت خوبه؟ من -

 .توقف شدهایش م نگاهم که به باال رسیده بود، با کالمش، به روی چشم

 !خوبم. نگران نباش -

ام که  پناهی ی تلخی که شهنام داد و یا بی آور بود و یا قهوه دانم چه مرگم شده بود. از عوارض داروی خواب نمی

سرعت خیس شد و من مبهوت ماندم  بغض گریبانم را سفت چسبید و تمام تنم به لرزی ظریف نشست. صورتم به

هایش را دوست  هم برای مردی که تنها شوهرش بود. اخم  ریخت؛ آن اشک می از مهتاج قوی که این روزها مدام

شدند احساس خوبی را به من  خاطر نگرانی درهم می های پرپشتی که به کردم که این اخم داشتم. باید اعتراف می

 .کردند القا می

 گریه برای چیه؟ -

شار بودند را آزاد کردم. بغض باالتر آمد و صدای هایم تحت ف هایی که میان دندان ام را باال کشیدم و ل*ب بینی

 :ظریفم را بم و گرفته ساخت

 !ترسیدم. خیلی -
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 .خودش را جلوتر کشید و در صورتم خم شد

 از چی؟ -

 :ی سفید چنگ زدم و اعتراف کردم روی ملحفه ام را به ی ترسیده زده هق زدم و انگشتان یخ

 .یترسیدم دیگه نفس نکشی! ترسیدم دیگه نباش -

 :هایش به باال جهیدند و با نگاه براق و خاصش پرسید ی ل*ب گوشه

 همین آسونیه؟ مگه به -

 :سری به طرفین تکان دادم و با درماندگی نالیدم

 .من دوسِت دارم پاشا! تو همون مرد خیلی خوبی هستی که من همیشه کم داشتم -

دانست که این دوست داشتن از آن دسته  ی راست مایل شد. خوب می چشمانش ریزشده و سرش به روی شانه

داشتن یک انسان خوب بود. من الهه،  خواندند، نبود. این دوست هایی که عشاق در زیر گوش هم می دوست داشتن

دنده را دوست داشتم. من، سوده را بیشتر از همه دوست داشتم و برای  کیانوش، کیارش و رویا و حتی علیسان یک

گرفت، دل  ها نبود و نامادری که مرا نادیده می دم و حتی برای پدری که سالدا لبخندهای عمه، جان می

 .داشتن پایبند بودم ام را دوست داشتم و به این دوست های خوب زندگی سوزاندم. من انسان می

 دونی من آدم خوبیم؟ از کجا می -

 :صدایش آرام بود؛ همانند همیشه گیرا و بم. با صراحت زمزمه کردم

 .مدون نمی -

ترین لحن ممکن و مرموزترین حالت  مان را کمتر کند و با آرام ی چشمان ام زد تا فاصله انگشتش را به زیر چانه

 :گفت

 ...کنه ها شلیک می گیره و بدون هیچ ترسی برای کشتن آدم گیره، اسلحه دستش می مردی که انتقام می -

 :ترین حالت ممکن ادامه داد رداند و با بمجای اول برگ نگاهش به پایین سر خورد و بعد از لحظاتی به
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 .تونه آدم خوبی باشه نمی -

من هم اسلحه دستم گرفته بودم، من هم از خشم انتقام پر شده بودم و من، در آن شب بهاری، از مردن کسی 

هراس نداشتم و تنها پاشا و خودم مهم بودیم و بس. پس من هم آدم خوبی نبودم و چه خوب که او هم خوب 

 .ودنب

لبخندی که روی صورتم نقش بست، دست من نبود و از تفکرات مهتاجی که به تازگی شکوفا شده بود نشأت 

 .ترساند گرفت. مهتاجی که خوب نبود و مرا می می

 برای من چی؟ -

 :سوالی که ناخواسته از دهانم خارج شد، برای خودم گنگ بود؛ اما او با همان اطمینان پاسخ داد

 .تو فرق داری -

ها بدون حضور پدرانه زندگی  بود؛ اما برای منی که نامزدی ناموفقی داشتم، سال  ای ساده اش شاید سه کلمه جمله

سمت در کشیده شد.  سرعت به ای که به در خورد، نگاه هردویمان به کردم بهترین اتفاق عالم را رقم زد. با تقه

 :تداعی کردند که بغضم را دوچندان کرد صدای شهنام که از پشت در آمد، لحظات ترسناکی را برایم

 بیداری امیرپاشا؟ -

هایم کشیدم و نگاهم را به اطراف گرداندم. همان  سرعت برخاست و خود را به بیرون رساند. دستی به گونه پاشا به

را به  اتاق طالیی بود که دیده بودم. نیامدنش که به طول انجامید، به آرامی از تخت پایین آمدم و شال و روپوشم

جا نبود. راهرو را رد کردم و همین که صدای  هایم را پوشیدم و به آرامی در را باز کردم؛ اما آن تن کردم. صندل

 .فریادش به گوشم رسید، روی اولین پله مبهوت ماندم

 کنی؟ جا چه غلطی می این -

یش گوش بدهم، هراسان و که به تهدیدها کرد، بدون آن وقفه تهدید می ی پایین آمد که بی صدایش از طبقه
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ی  ی نسبتاً ضعیفم دویدم. میانه ها را با سرگیجه سراغم بیاید، پله ترسیده از این که حالش بد شود و دوباره ترس به

 .زنان به صورت خشمگینش خیره شدم سالن که دیدمش، خودم را مقابلش قرار دادم و نفس

 عزیزم! چی شده؟ -

 :کراه نگاهش را پایین کشید و پاسخ دادسرم رفت و با ا ای به پشت چشم غره

 .برو استراحت کن -

 :عقب چرخیدم و گفتم با کنجکاوی به

 .خسته نیستم -

های خیسش را  و با دیدن دختر مقابلم، ابروهایم باال پرید و متعجب سرتاپایش را رصد کردم. با پشت دست، گونه

 :پاک کرد و با تعجب زمزمه کرد

 !عزیزم -

جانم افتاد که ابروهایم درهم تنیده شدند و قدمی به عقب برداشتم که در میان بازوان  خطر به ناخودآگاه احساس

اش را مشخص کردم. لرزی که به تنش افتاد، بیشتر از آن که مرا بترساند، مرا  همسرم قرار گرفتم و محدوده

تفاوتی به دیوار تکیه داده و  که با بیسمت شهنام روانه کرد  ها را از بر بودم. نگاهی درمانده به رنجاند. این لرزش

 :سیگارش را میان انگشتانش به بازی گرفته بود. ابرویی باال انداخت و دود سیگارش را بیرون فرستاد و گفت

 .کنم؛ همسر امیرپاشا، مهتاج معرفی می -

آن جا چه :» شان، ل*ب باز کردم تا بپرسم که العمل و با شیطنت به صورت دختر خیره شد که متعجب از عکس

اما با قرارگرفتن پاشا در مقابل دختر و صدای محکمش، حرف در دهانم ماسید و از لحن قاطع پاشا، « خبر است؟

 .نفسم برید

جا!  شی بیای این شده و تا خودم خبر ندادم عین احمقا بلند نمی گردی به همون خ*را*ب همین االن برمی -

 ه؟فهمیدی یا اون مغز فندقیت مشکل پیدا کرد
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هایش شود، با بغض  کرد مانع ریختن اشک عقب برداشت و درحالی که سعی می دختر، ترسیده و هراسان قدمی به

 :شد، گفت بزرگی که از زیر شال هم ورم گلویش پیدا می

 ...ها خبر دادن که تو رو امیرپاشا! به خدا من ترسیدم. اون -

 .ترسیده هین بلندی کشیدم و قدمی به عقب برداشتم های قوی پاشا و فریادش، با اسیر شدن شالش میان پنجه

 !های منو خوب متوجه نشدی انگاری حرف -

سرعت به سفیدی نشست و من، آن قدر قدرت و توان نداشتم که قدمی پیش بگذارم و او را از خشم  رنگ دختر به

 .ش بشتابمپاشا دور نگه دارم؛ اما با کالمی که پاشا به زبان آورد، عزمم جزم شد تا به مدد

 .شهنام! فکر کنم این خانم ز*ب*ون تو رو بهتر متوجه بشه -

قدمی به سمت پاشا برداشتم که مردد بود و متعجب. همین که شهنام کلت استیل رنگش را از پشت کمر آزاد 

 :سرعت جلو رفتم و تشر زدم کرد، به

 !بس کنید -

ن تیز پاشا هم نتوانست مقابل فریادم بایستد. با دست ی شهنام و رنگ سفید دختر و حتی چشما ابروهای باال پریده

 :به شهنام اشاره کردم و داد زدم

 !بندازش -

 :میان دختر و پاشا قرار گرفتم و با اخم تشر زدم

 !جا رو ترک کن تو هم زودتر این -

اش از  دستیسرعت چند قدم به عقب برداشت و با برداشتن کیف  ای آسان جدا کردم که به دست پاشا را با ضربه

های دردناکم را میان دستانم فشردم و چشمانم را  ای کشیدم و شقیقه روی مبل، از سالن گریخت. پوف کالفه

 .روی هم فشردم به

 مهتاج! خوبی؟ -
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روی چشمانم فشردم و به آرامی پایین فرستادم. چشم باز کردم و به صورت نگرانش که در چند  انگشتانم را به

 :اشت چشم دوختم. نگاه نگرانش را سراسر صورتم به گردش در آورد و پرسیدام قرار د متری میلی

 چی شدی؟ نکنه فشارت افتاده؟ -

 :دستی به بازویش زدم و پاسخ دادم

 .کنه خوبم. فقط سرم درد می -

 :تفاوت گفت ای باال انداخت و بی سمت شهنام برگشت که شانه روی صورت نشاند و به اخمی به

 .ابهخودت خواستی بخو -

 :تفاوتی اعصاب خردکن شهنام، رو به پاشا گفتم بی توجه به بی

 !به نظرت نباید صحبت کنیم؟ اتفاقات دیشب و االن -

 :سالمش را درون جیب شلوارش فرو برد. نفسی گرفت و گفت فاصله را بیشتر کرد و دست

 .بهتره اول ناهار بخوریم. بعد -

سمت شهنام برگشتم که نوچی کرد و  رشت شدند و با عصبانیت بهبا آمدن اسم ناهار، چشمانم تا آخرین حد د

 :عصبی گفت

 !خِر شوهرت رو بگیر -

سمت پاشا برگشتم که او هم به آشپزخانه رفت. به اجبار  سرعت به سمت آشپزخانه قدم برداشت. به و به

ت که تشکری زیر ل*ب های سفید جای گرفتم. ظرف غذا مقابلم قرار گرف اش کردم و روی یکی از صندلی همراهی

ای از مرغ سوخاری شده برداشتم؛ اما طاقت نیاوردم و به درون  از شهنام کردم و چنگالم را برای برداشتن تکه

 .سمت پاشا برگشتم بشقاب رهایش کردم و به

 :نگاهش را از بشقابش گرفت و با همان چشمان براق در صورتم خیره شد و گفت

 !اول ناهار -
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 :دانست چه می خواهم بپرسم، پرسیدم که گویا می توجه به کالمش بی

 جا کجاست؟ چرا اونا دیشب تو رو تعقیب کردن؟ این -

 :ابروهایش را بیشتر از سابق درهم کشید و شاکی شد

 کنی که چندبار یه حرفی بزنم؟ تو چرا منو مجبور می -

 :جانب غریدم با عصبانیت کف دستم را روی میز کوبیدم و حق به

گی! اگه دیشب به جای این که به پدرم  چیز از کارات نمی کنی و هیچ ن که تو، منو آدم حساب نمیبرای ای -

کردم تو بیشتر از همه باهام  زنگ بزنم به تو زدم، برای این نبود که شوهرمی! برای این بود که حداقل فکر می

 .صادقی

 :چنگال را میان انگشتانش تحت فشار قرار داد و با اخم پرسید

 گه غیر از اینه؟م -

 :با وقاحت پاسخ دادم

 !آره -

خوردن غذایش بود و گویی کر  توجه به مرد دیگری که در آشپزخانه درحال سرعت از پشت میز برخاستم و بی و به

هایم را  روی تخت نشستم. شانه همان اتاق رساندم و به و الل بود، با حرص و عصبانیت بیرون زدم. با دو خودم را به

هایم د*اغ شده بودند و  تکیه دادم و پاهایم را در آ*غ*و*ش کشیدم. از شدت عصبانیت و درماندگی نفس به دیوار

شدن اندام درشتش درمیان چهارچوب، با اخم رو گرفتم و  آمدند. با باز شدن در و نمایان سر هم بیرون می پشت

 :گفتم

 .خوام استراحت کنم بهتره تنهام بذاری. می -

نظیری بود. با احساس گرمای تنش در کنارم و  هایش یکی شده بودند و این هماهنگی بی سها و نف صدای قدم

سمتش چرخیدم که خودش را جلوتر کشید و دستانم را در دست بزرگش اسیر کرد.  رفتن تخت، ناخودآگاه به پایین
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و تنش را کمی باال کشید تا پای راستش را خم کرد و به زیر ران دیگری قرار داد. پای دیگر را به تخت آویزان کرد 

راحت شود. نگاهم را بلند کردم و به چشمانش دوختم. با انگشت شصتش پشت دستانم را نوازش کرد و با صدا و 

 :لحنی آرام؛ اما محکم پرسید

 خوای بدونی؟ چی می -

 :سمتش کشیدم و پاسخ دادم ام را به چهار زانو نشستم و نیم تنه

 .م بگو پاشاچیز رو به چیز رو. همه همه -

ترین  ام را نوازش کرد و با عجیب دادن دست چپ برایش دردناک بود؛ اما خم به ابرو نیاورد و گونه با این که تکان

 :حال از او دیده بودم، پرسید لحنی که تابه

 کنی؟ اگه بگم، من رو ترک نمی -

 :سرعت و بدون فکر پاسخ دادم به

 !دیوونه شدی؟ معلومه که نه -

 من، یکی بدتر از فرهمندها باشم؟حتی اگه  -

 :اش خیره شدم و مبهوت و درمانده پرسیدم صورت جدی  از تکاپو افتادم و با لرزی شدید و قابل ل*مس، به

 خوای بگی پاشا؟ چی می -

رفتم. قدرت تکلم را از یاد برده  گفت و من هرلحظه بیشتر در شوکی عظیم فرو می گفت و می باورم نمی شد. او می

ام رو به افت بود و سرمای شدیدی بر  شد. عالئم حیاتی کردم ضربان قلبم کم و کمتر می  و هرلحظه حسبودم 

هایم از شدت اشک  های کوتاه مدت پاشا هم عالجش نبود. چشم تمامی اندامم غلبه کرده بود که حتی نوازش

ساختند  تر از هر زمانی می روح را بیکردند و م هایی خیره بودند که کلمات را وحشیانه ادا می جوشید و به ل*ب می

گفت از کارش، کاری که وحشیانه بود و  داد. می شد، ادامه می تر می توجه به حالی که لحظه به لحظه دگرگون و بی

ی اول و شرایطش  ی آن جمله ی دیگر به اندازه کردم و دالیل و صدها کلمه من فقط سمت اول آن ماجرا را باور می
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شد و من در  گفت و انتقامی که باید گرفته می اش با بزرگمهر فرهمند می نبود که نبود. از دشمنیتر  برایم دردناک

آیا این مرد ترسناکی که مقابلم نشسته « حتی اگه من، یکی بدتر از فرهمندها باشم؟»پیچ و خم یک جمله بودم. 

ب بود. در هر شرایطی خوب بود؛ اما بود، بدتر از فرهمندها بود یا... یا چه؟ یا... خدای من! او برای من خو

شد که او... او ... نه! نه! باورش سخت بود. آن قدر سخت  توانست به این خوب بودن ادامه بدهد؟ او... باورم نمی می

ام دوبرابر شد. انگشتانم به گزگز افتاده بودند و سرانگشتانم از فشاری که بیش از  که سردردم شدیدتر و سرگیجه

 .خس شده بود ها و دهانم کامال بی به ک*بودی نشسته و ل*ب حد پایین بود،

های دیگر و وعده و عیدهایش، آرامم کند؛ اما با دیدن  کرد با حرف هایش تمام شده بود و سعی می مدتی بعد گفته

هایی که از شدت بهت و گریه منقطع شده بودند، تشویش و نگرانی به صورتش دوید و صدایش بلندتر از  نفس

ی گوشم را  هایش آن قدر سنگین بود که پرده هایم دیگر قادر به شنیدن صدایش نبود. حرف شد که گوشسابق 

پایید تا بلکه به زیر  شنیدم. تمام وجودم چشم بود و صورت او را می اش را نمی پاره کرده بودند و دیگر صدای مردانه

اما زهی خیال باطل! او حقیقت را « د. پس بخند!ای بود که تمام ش مزه مهمل است! بازی بی» خنده بزند و بگوید:

شد هم گواه آن شوک ناباور بود  ام ریخته می قندی که با قاشق به زور در د*ه*ان ل*مس شده گفته بود و آن آب

 .رحمانه و به خواست خودم به جانم افتاده بود که او بی

هایم  ه داشت و او مدام در تالش بود تا گوشوقفه ادام شدن داشتند و لرزش بدنم بی چشمانم میل شدیدی به بسته

شان قرار داده بودم، خالص کند و مرا به خود آورد؛ اما من، در میان هیاهوی ترسناکی  هایی که درون را از آن پنبه

کردم. روح و وجودم را به  رفته جان تسلیم می زدم و رفته که کلمات و جمالتش برایم ساخته بود دست و پا می

هایم که در میان هیاهو به سنگینی نشستند و  ام بود. پلک ترین مرد زندگی رحمانه اردم که بیسپ مردی می

هایم برای مدد شتافتند؛ اما خألیی عظیم وجودم را با خود به یغما  هایم از دردی عظیم فشرده شدند، ل*ب شانه

بوسی که در بیداری به سراغ آدمی برد و در کسری از زمان، خوابی ل*ذت بخش به آن کابوس لعنتی پایان داد. کا

 . ...هایم بود های کودکانه خواب آمد، یقیناً مرگبارتر از کابوس می
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*** 

 

 »فصل دهم«

 »دیو یا دلبر؟«

رحمانه سقف آالچیق را مورد  ی باران چشم دوختم که بی وقفه خودم را بیشتر در آ*غ*و*ش کشیدم و به بارش بی

تر پیچیدم و زانوهایم را در آغوشم کشیدم. چند ساعت بود  م را به دورم محکمهجوم قرار داده بودند. اشارپ نازک

افتاد و سرمایش  که خودم را دست هوایی سپرده بودم که با وجود فصل بهار، یک لحظه هم از تکاپو نمی

اه نجاتم بود شدن به دری که ر گفتم چند روز بود که کارم شده بود خیره دانم. شاید باید می فرسا بود را نمی طاقت

کند، حاال به خوبی به حرفم  کردم فکر و خیال زیاد انسان را دیوانه و مجنون می و شاید راه فرار! همیشه گمان می

کردن  رسیدن. احساس نوجوانی را داشتم که بعد از حل رسیده بودم. در مرز دیوانگی بودم از تفکر زیاد و به هیچ

پاسخ، عدد صحیح » ه جوابی رسیده که در صورت مسئله قید شده بود:ایش، حاال ب ی دوصفحه ی پیچیده  مسئله

قدر  کردم و همان ای بود که باید حل می ترین مسئله رحمانه و جواب من صفر بود. این بی« باشد تر از صفر می بزرگ

 .از دوباره حل کردنش ناامیدم که وقتی به پاسخی به نام صفر رسیدم

 !نگرانتهخوای با پدرت صحبت کنی؟  نمی -

کرد و تنم را  کرد. ترس بود که از تمام وجودش به اندامم سرایت می صدایش دیگر احساس خوبی القا نمی

خاطر مزاحمتی خیا*با*نی ترسیده و حاال، در کنار شوهرش در  لرزاند. پدرم؟ پدرم که خبر داشت دخترش به می

ای دختری که با خریتش همسر مردی شده بود به ظاهر ویالیی در شمال سکونت داشت. برای چه نگران بود؟ بر

راحتی و بدون  های زیادی آغشته بود و به تر بود؟ مردی که دستانش به خ*ون مهر هم ترسناک که از کیان و بزرگ

شکنی داده بودم. او برای همه بد، برای  ها را که خودش هم گفته بود و من پاسخ دندان کرد؛ اما این ترس شلیک می

چنان نظرم همان بود؟ این مرد، همچنان دیو  و مرد خوبی بود؛ اما، حاال، با آشکارشدن حقایق، آیا هممن راه نجات 
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کردم و... لعنت به  بود یا دلبری خوب؟ خدای من! من چقدر احمق بودم که حتی به پاسخ به این سوال فکر می

 !من! لعنت به من احمق

آزرد و  رها کرد. صدای نفس عمیقش گوشم را میاش را روی میز  روی صندلی چوبی جای گرفت و گوشی

آورد. قطره اشکی که زیر پلکم پر شد را بی هیچ وسواسی رها کردم و  ها را یکی پس از دیگری به یادم می حماقت

 .انگشتانم را بیشتر به دور اشارپ حلقه کردم

 !مهتاج -

 .کنی مرا بیشتر به خریتم پایبند میآوری،  صدایم نزن لعنتی! نامم را که با آن لحن گیرایت به زبان می

روی زانوهای لرزانم قرار دادم. با پیچیدن گرمای ل*ذت بخشی به  ام را به ام را باال کشیدم و چانه کرده بینی یخ

پذیرفت. نگاهم  روی هم افتادند و باز لعنت به مهتاجی که این گرما را می ها مقاومت به دورم، چشمانم بعد از مدت

ام قرار داد  روی شانه ای دادم که حفاظی غیرقابل نفوذ را به دورم تشکیل داده بود. سرش را به ن کشیدهرا به انگشتا

 :سس پرسید شنیدم با صدایی آرام و آتش و درحالی که صدایش را در کمترین فاصله از گوشم می

 دوست داری بریم مسافرت؟ -

سمتش چرخیدند که نیمی از صورت  ام به زده چشمان نمهایم را نشانه گرفت و  ی تلخی ل*ب در آن گیرودار خنده

 :ام کشید و نجوا کرد ی بینی خوش فرمش را به آرامی به روی گونه اش در دیدرسم قرار گرفت. تیغه آنکارد شده

 .تونی تاب بیاری ی ماه، نمی پادشاهم که باشی، مقابل خنده -

ن در گوشت و پوستم فرو رفت و شکمم به غلیان افتاد. روی هم افتادند و صدایش سوزن سوز چشمانم ناخودآگاه به

ام پیچید و موجود عجیبی در شکمم چنگ انداخت و در  اش در زیر بینی بوی خوش افترشیو و شامپوی کراتینه

ترسیدم. از مردی که چند روز بود  ذهنم فریاد کشید تا این مرد ترسناک را برای ابد برای خود نگه دارم؛ اما من می

ترسیدم. از مردی که مرا در  کرد می رقصید و در مقابل داد و فریادهایم سکوت ترسناکی پیشه می ساز من میبه هر 

ام، چشم باز کردم  کرد. با احساس سوزشی به روی گونه آن عمارت سنگی سیاه حبس کرده بود و عجیب مدارا می
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اش را سراسر صورتم گرداند و همین که به  هام را با عقب کشیدن سرم بیشتر کردم. چشمان نسبتاً ریز شد و فاصله

 :روی چشمانم متوقف شد، ل*ب گشود

 .ریم کیش فردا عصر می -

رفتن دلم  ویلی عقب کشید که بیشتر در میان حصارش جای گرفتم. قیلی چشمکی ریز به صورتم زد و تنم را به

ت برق را درون نگاهم نمایان سازد که ای که همیشه یکی از آرزوهایم بود، گویا خوب توانس برای رفتن به جزیره

ام را از  های یخ زده تر شد. سرم را به جهت مخالف برگرداندم و ل*ب هایش به باال جهیدند و صورتش نزدیک ل*ب

 :هم باز کردم و گفتم

 .حوصله ندارم -

شکنی بود  ندانزد، به زبان آوردم و صدای محکم او پاسخ د له می برخالف دلی که برای رفتن به آن مسافرت له

 :ام شد برای غدبازی

 .گفتی؛ نه اآلن که تصمیم گرفته شد بار اول که نظرت رو پرسیدم باید می -

اش بلند کرد. به اجبار دست  سمتش چرخیدم که عقب کشید و نگاهم را به موازات قامت کشیده با اخم به

کش برگشتم. کنار شومینه نشستم و او هم قدرتمندش که بازویم را به باال کشید، برخاستم و به ساختمان خوفنا

اش  روی پا انداخت و درحالی که مشغول پیامک کاری با گوشی ی مخصوصش جای گرفت. پا به مقابلم روی کاناپه

 :بود، گفت

 .وسایلت رو جمع کن -

 ها ردیف کردم و با حرص ی کمرم را به صندلی چوبی سپردم و در دل برای خودخواهی این مرد نفرین تکیه

 :غریدم

 ام؟ کدوم وسیله دقیقا؟ مگه شما اجازه دادی من برگردم خونه -
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وار باال  اش را شیطان طوری که سرش پایین بود، چشمان لعنتی حرکت شد و همان دستانش به روی گوشی بی

نفسی از  کارش ادامه داد. کشید که قلبم به تپش افتاد و انگشتانم به لرزش افتادند. ابروهایش را در هم کشید و به

 .روی آسودگی خاطر کشیدم و به شکستن انگشتانم مشغول شدم

 تمام وسایل اون اتاق برای توئه. چندبار باید بگم؟ -

روی زمین   هایم رها شد و به پوزخندی عصبی روی ل*ب نشاندم و با عصبانیت برخاستم که اشارپ از روی شانه

 :ی این مدت مشت شدند، داد زدم شده ت خشم سرکوبجلو برداشتم و با دستانی که از شد افتاد. قدمی به

 ...ای باشه که از کجا معلوم برای منن؟ شاید مال زنای دیگه -

ای خوردم و کامال غیر ارادی  اش در مقابل چشمانم، یکه شدن چشمان عصبی اش و نمایان با قد کشیدن ناگهانی

کرد صدایش را کنترل کند و  حالی که سعی میقدمی به عقب برداشتم و زبان به کام گرفتم. نفسی گرفت و در

 :اش گفت های کلید شده همانند آن مدت از در دوستی وارد شود، از میان دندان

 .چشمای مشکی خوشگلت رو باز کن و ببین که اتیکت دارن و تا حاال عطر هیچ زنی هم روشون ننشسته -

بخشید که  مرا شیر کرده بود و جسارتی وافر به من می هایش کردن ابروهایم را بیشتر در هم تنیدم. گویا آن مراعات

ها اشاره کرد و با اخم  کردم. با سر به راه پله چنان در مقابلش س*ی*نه سپر می اش هم با دانستن شخصیت واقعی

 :تشر زد

 .حاال هم برو حاضر شو -

 .سرتق و لجوجانه دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم

 !ایه؟ کو تا فردا حاال چه عجله -

 .سمتم برداشت که سرم را عقب کشیدم و نگاهم را به گ*ردنش دوختم قدمی به

 .کنیم تصمیمم عوض شد. تا شب حرکت می -

 :دست گرفت و گفت اش را به سرعت سر بلند کردم که روی مبل قرار گرفت و دوباره گوشی به
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 .جا ام. وسایلت رو میاره همین شهنامم داره میاد. ماشینت رو برده خونه -

ها دویدم و خودم را به اتاقم  سمت پله اش به توجه به حرفش، حرصی جیغ خفیفی کشیدم و در مقابل نگاه خنثی بی

روی تخت انداختم. چند دست لباس را درون  رساندم. چمدان مشکی که درون کمد بود را بیرون کشیدم و به

ی من بودند را در کنارشان قرار دادم.  ازههای ضروری که با کمال تعجب در سلیقه و اند چمدان انداختم و لباس

زده به محتوایش  لوازم آرایشی را درون کیف کوچکی قرار دادم و در چمدان جای دادم. کنار چمدان نشستم و غم

خیره شدم. مامان هم دوست داشت تولدم را با سفری به کیش آغاز کنیم؛ اما عمرش کفاف نداد. یا بهتر بود بگویم 

گاه  ها قدرتمندتر یا به زبان خودمان مافیایی خطرناک بود که هیچ گفت او از آن ندادند. پاشا، میفرهمندها اجازه 

تر بود یا کسانی  داده. حاال، این مرد، خطرناک هایش را با بدل خود انجام می ی فعالیت هیچکس او را ندیده و همه

ام را از من گرفتند و به خانه و کارگاه  اراییکه آرزوی یک سفر ساده را به دل مادرم گذاشتند؟ کسانی که تنها د

کردم این یک شوخی  توانستم کنار پاشا بمانم و از ترس به خود نلرزم؟ گاهی گمان می هم رحم نکردند؟ چطور می

کرد صدایش را کنترل کند، با پاشایی  چنان ادامه دارد. پاشایی که در اوج عصبانیت هم سعی می محض بوده که هم

کرد. او فهمیده بود که به دنبال من هستند و همین  لحه به دست داشت، زمین تا آسمان فرق میکه آن شب اس

ی خودش یکی از افراد کیان هم او را تعقیب  که جواب تلفنم را ندادم، به خیابان زد تا مرا پیدا کند و به گفته

شناختند و او واقعا در نقش خود  نمیها در بیاورد. پس یعنی فرهمندها او را  کرده تا مبادا مرا از چنگ آن می

انصافی بود که او  انصافی بود؛ بی شد به یک دیو اعتماد کرد؟ بی خوبی فرو رفته بود. شاید او راه نجاتم بود؛ اما می به

که آن  نامیدم در حالی که با من هیچ وقت بد نبود. او برای من خیلی خوب هم بود و این با فهمیدن این را دیو می

شد. خدای من! او  سوزی مادرم دور کردند، بیشتر در سرم کوبیده می ی آتش و شهنام مرا از مرگ صح*نهشب او 

 .همان ناجی لعنتی من بود

رنگی روی  در خورد، نگاهم را از چمدان گرفتم و به دری دوختم که توسط پاشا باز شد. اخم کم ای که به با تقه

 :صورتم نشاندم و گفتم
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 .دمش داشتم آماده می -

روی تخت عقب کشیدم و به دیوار تکیه  نگاهی کوتاه به چمدان در هم انداخت و به داخل قدم برداشت. خودم را به

ی کاغذی سفیدی را مقابلم قرار داد. نگاهی کوتاه به بسته  دادم که مقابلم نشست و چمدان را بست و بسته

 :انداختم و پرسیدم

 چی هست؟ -

 :زدن به موهای لختش بود، پاسخ داد با دست راستش، مشغول شانهنفسی عمیق کشید و درحالی که 

 .شهنام آورده -

 :ام را برداشتم و با ذوق گفتم با شوق و هیجان خودم را جلو کشیدم و بسته را باز کردم. مدارک و گوشی

 .کردم خیلی ممنونم. داشتم دق می -

کردم، صدایش به گوشم  ا را با تعجب بررسی میه ها و باکس خالی پیامک گوشی را روشن کردم و حینی که تماس

 :رسید که

 .هات هم انتقال دادم هات رو کپی کردم و برنامه کارت جدید انداختم روش. شماره سیم -

 .سر بلند کردم که دستانش را به دور گ*ردنش حلقه کرد و به آرامی به پشت به روی تخت دراز کشید

 .اشتیچندتا تماس از الهه، سوده و بابات د -

 :روی هم بست و با صدایی تحلیل رفته غرید چشمانش را به

 .و البته جناب فرهمند کوچک -

 :ام را زیر و رو کردم و گفتم اش، گوشی توجه به کنایه بی

 .ممنون -

توانستم تماس بگیرم و گوشی را  پیامکی برای سوده و الهه فرستادم و اطالع دادم که حالم خوب است و فعالً نمی

سرعت برخاست و  اش دوختم که به های بسته مدان رها کردم و سرم را به دیوار تکیه دادم. نگاهم را به پلکروی چ
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 .ای خوردم و متعجب به عقب خزیدم مقابلم قد علم کرد. از سرعت عملش یکه

 .کنیم بارون بند اومده. شام بخوریم، حرکت می -

شدن در  ها بستم. صدای بسته روی تمام واقعیت چشمانم را بهای رو گرفتم و  هیچ حرف اضافه سری تکان دادم و بی

چنان در همان حالت ماندم و حتی به گذشت زمان هم توجهی نکردم. شام را در اتاقم خوردم و با  آمد و من هم

ام، از اتاق بیرون زدم. صدای جروبحث شهنام و  پوشیدن یک بارانی و شال بافت و برداشتن چمدان بهم ریخته

ها پایین آمدم و به پذیرایی رفتم. چمدانم را  غازشان، از پله  های صدمن یه توجه به حرف آمد که بی شا میامیرپا

ای که تنها مکان دوست داشتنی من در آن محبوس خانه بود، قدم  سمت پنجره ها رها کردم و به کنار یکی از مبل

رفته نشاط  به فضای مقابلم خیره شدم. درختان رفته ام را به دیوار سپردم و برداشتم. پرده را کنار کشیدم و تکیه

های ریزی از میان شاخ و  چنان هوای آن منطقه سرد بود، شکوفه که هم گرفتند و با این خود می بهار را به

ام. نگاهم را  شد. باران بند آمده و آسمان به سیاهی قلب من بود و فاقد ماه دوست داشتنی هایشان دیده می برگ

 .ریختند کندند و قطره چکان به پایین فرو می سختی از سقف آالچیق دل می اتی کردم که بهمعطوف قطر

دانستم که  حال بودم یا چه؟ فقط این را می دانستم متنفر بودم یا چه؟ خوش خالی از هر حسی بودم؛ حتی نمی

داد و من، تازه عروسی  خواست؛ همانند همان خوابی که در شب اول عقدم رخ خسته بودم. دلم یک خواب آرام می

 .بخت، در آرزوی چندشب پیش مانده بودم نگون

روی  ی اندکی از جسمم احساس کردم؛ اما به باغ مخوف خیره ماندم. گرمای دستش را به حضورش را در فاصله

فرق هایی که با هر بار تماسش با بدنم، در سرم اکو و همانند پتکی بر  روی حرف ام نشاند که چشم بستم به شانه

شد. نفسی گرفتم و صداهای ذهنم را به خاموشی سپردم و چشم باز کردم. به تصویر مات مردی  سرم کوبیده می

دانستم برایم محترم  ی مقابلم، محکم بود و جذاب. مردی که می ی مه گرفته خیره شدم که انعکاسش هم در شیشه

ش را به زیر گوشم کشید و به آرامی و با همان طور مالک آن همه احترام شد! سر دانستم که کی و چه بود و نمی

 :ی زیبایش پرسید لحن مردانه
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 تازه عروس، نازش تموم شد؟ -

افتاد، سرم را  هایش با برخورد به گردنم، پوستم به سوزش می پشت چشمی نازک کردم و از آن جایی که نفس

 :عقب کشیدم و گفتم

 !چقدرم نازش رو خریدن -

ی اندک که مهربانی او را  سمت خود کشاند. لعنت به آن فاصله پیچید و نگاهم را بهی مخصوصش زیر گوشم  خنده

قدر مهربان باشد در حالی که او ذات پلیدی داشت که کیان  توانست این راحتی نمایش می داد. چطور می به

لبخندی مهربان داد. مقابلم قرار گرفت و حصاری به دورم پیچید و با  انداخت و درس می فرهمند را هم دست می

 :گفت

 .اگه این خانم لجباز دست از غدبازی برداره، ما در خدمتشم هستیم -

اش به اندک رسید و همین که سرش  هایم شد که فاصله ای مهمان ل*ب اش، ناخودآگاه خنده از لحن لوس پسرانه

رتم کنار رفت و سوتی که ها و اجزای دیگر صورتم را مورد هدفش قرار گرفت، لبخند از روی صو جلوتر آمد و ل*ب

ای  در سرم پیچید مجال تأمل و حرکتی نداد. زانوهایم از شدت هیجان و اتصال برقی چندصد ولتی به بدنم، زلزله

چند ریشتری را رقم زدند که عیناً در قلب و دستانم به وجود آمده بود. کمرم سرمای دیوار را ل*مس کرد و تضاد 

کار کنم. آتشی که در اجزای  دانستم در آن لحظه باید چه و صورتم رقم زد. نمیای را با تمام وجود  شوکه کننده

شد و مغز و قلبم برای لحظاتی واکنش  های آتش فشانی تبدیل می رفته به گدازه صورتم رخنه کرده بود، رفته

سبی که تا به حال ی دلچ های زنانه طبیعی خود را از یاد بردند. تمام وجودم لبریز از احساسات ناب بود و حساسیت

هایم شد، چشمانم تا آخرین حد ممکن باز شدند و  احساس نکرده بودم. با انبوه اکسیژنی که وارد د*ه*ان و ریه

ی  شک اولین رتبه کرد که بی چنان چشمانی را رصد می دستانم به دور گ*ردنش بیشتر در هم تنیدند. نگاهم هم

های منقطع و بلندم که با بوی خوش  داد. نفس خود اختصاص میی عمرم را به  ترین نگاه شناخته شده شیطانی

داد  های سوخته می تر. عطری که بوی چوب کردند و جدایی را سخت آمیختند، کار را دشوارتر می عطرش در هم می
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 و جنگلی ناب و خاک باران خورده. انبوه احساساتی که به جانم افتاده بود، باآلخره کار دستم داد و سوزش عمیقی

تعارف و  دانم در نگاهم چه بود که بی هایم. نمی در چشمانم ایجاد کرد و لرزش شدیدی را مهمان ل*ب

ای اشک، لجوجانه و  سخاوتمندانه سرم را مهمان گرمای وجودش کرد و دست نوازش بر پشتم نشاند. قطره

ز خودش به خودش پناه آورده اش را نشانه گرفت. ا رنگ آبی ام رساند و پیراهن خوش سرسختانه خود را به گونه

پناه و درمانده بودم که جایی برای گریز از این مرد نداشتم. بغض نشسته در گلویم را به  قدر بی بودم و من چه

سختی فرو دادم تا مبادا چاشنی شیرینی که سخاوتمندانه به دهانم تزریق کرده بود را با شوری اشک و بغض، نابود 

شان قرار دادم تا تلخی عطرش، بیشتر در  ام را مابین اش کشیدم و بینی های تیره کمهکنم. نفسی عمیقی در میان د

شان بودم، حاال  های شومش را به فراموشی بسپارم. دستانی که روزی در آرزوی ل*مس وجودم رخنه کند و گفته

یک زن در هنگام  بخشیدند. مگر های سر باز زده را التیام می های تنم شده بودند و دمل مرهمی بر روی زخم

ای که عشق یا دوست داشتن  خواست؟ دستان مردی که بتواند فارغ از احساسات کودکانه سختی چه می

باره  ترسیدم از این که به یک گاه من به سختی دچار تزلزل و ابهام شده بود. می نامیدند، به او تکیه کند؛ اما تکیه می

کندن از لحظاتی خودم بودن،  ان داشتم، بر سرم آوار شوند. دلش فرو بریزد و تمام باورهایی که سعی بر ساخت

کردم.  پرداختم و بیشتر به این مرد اعتماد می ماندم، بیشتر به درگیری با خودم می سخت بود؛ اما اگر بیشتر می

را به  مان ایجاد کرد. نگاهم ای قابل تأمل میان ام کرد و فاصله سرم را به عقب کشیدم که بدون ممانعتی همراهی

 :دار، گفتم سختی ل*ب باز کردم و با صدایی خش ام دوختم به های مشکی نیم بوت

 .بهتره بریم -

سمت چمدانم رفتم. با ندیدنش، متعجب نگاهی به  سرعت به کشیدنم باز شد که به با کنار رفتنش، راه برای نفس

ن خودش قرار داده بود، از آن ساختمان ها را شهنام داخل ماشی اطراف انداختم که با حرف پاشا که گویا چمدان

سمت ماشین شهنام رفتم. روی صندلی عقب قرار گرفتم و برای رهایی از سرمای  عجیب و منحوس بیرون زدم و به

لعنتی دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و سرم را به شیشه تکیه دادم. چندی بعد بود که پاشا در کنار شهنام قرار 
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روی هم فشردم تا با دور شدن از آن خانه، خواب  م به حرکت در آمد. چشمانم را بهگرفت و ماشین توسط شهنا

هایم قدم بگذارد و درست همین هم شد. در سکوت و گرمای ماشین  فراری شده، چند لحظاتی را به مهمانی چشم

دادند و وجودم  ام کمی به خود استراحت های خسته ام، پلک ی ترسناک مافیای زندگی شدن از اضطراب خانه و دور

 ...ای شیرین دعوت کردند رابه خلسه

*** 

 

 :نگاهم را به پاکت خوش رنگ درون دستم دادم و با خود واگویه کردم

 چرا؟ -

جا رسیده بودم؟ چرا ضعیف شده بودم؟ چرا گذاشته بودم امیرپاشا چند روزی مرا از  واقعا چرا؟ چرا دوباره به آن

 را؟مهتاج سرکش همیشگی فاصله بدهد؟ چ

ی اشک لجوجی که در چین خوردگی کنار چشمانم جا خوش کرد را با حرص و پشت دست کنار زدم. سه  قطره

های امیرپاشا غصه خورده بودم و درد کشیده بودم. دیگر بس بود. نباید در مقابلش کوتاه  روز تمام برای گفته

شد که مافیای بزرگی  ردنش بود. باورم نمیشدم که یقیناً خ*ون چندین نفر به گ* آمدم و با کسی هم اتاق می می

گاه  گفت هیچ یاد کرده بود و می "شیرسفید"های فرهمند شنیده بودم و او را با لقب  که روزی مخفیانه از حرف

اش را ندیدند و صدایش را نشنیدند، همان مردی باشد که خوب بلد بود برای من مرد باشد. مرا به  خود واقعی

 .خوبی بلد بود

ی گس و تلخی را مهمان دهانم کردم.  ام را با فرودادن آب دهانم بیشتر به تب و تاب انداختم و مزه زخم شدهگلوی 

اش را به  سمت باال سوق دادم. رنگ تیره پوشش پالستیکی نازک را از دور پاکت باز کردم و سر پوشش را به

 .هایم سپردم و فندک مشکی را به زیرش زدم و روشنش کردم ل*ب
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میقی به وسعت تمام دردهایم کشیدم و با حرص و لجبازی فرو دادم و میان س*ی*نه نگه داشتم. پوک ع

ام به سوزش افتاد و قلبم برای نادانی که دوباره مرتکب شدم؛ برای لحظاتی از تپش افتاد. اشک به  س*ی*نه

شیدی که مقابلم قرار گرفت، روی ندادند. قامت ر ی پیش خود اجازه چشمانم هجوم آورد؛ اما صورتم خیس نشد و به

ام فشردم و از  مصادف شد با بیرون فرستادن انبوهی از دود و نیکوتین. سیگار را میان انگشت میانه و اشاره

ها،مخدری که به شدت از آن بیزار بودم را به  های سرخم دور کردم و در کنار ران پایم قرار دادم. بعد از مدت ل*ب

دادم. چهار دیواری که قرار بود با مردی هم اتاقم کند که حضورش درد بود و  جیح بودن در چهار دیواری هتل تر

من دیگر تحمل درد نداشتم. باز هم برای لحظاتی دیوانگی و خودم بودن به نیکوتینی روی آوردم که مرا به یاد 

 .انداخت ام، می های گذشته حماقت

 :رسیدمی مرد مقابلم را با تلخندی پاسخ دادم و پ خیره  نگاه

 رئیست گفته کشیک منو بکشی؟ -

ام را به نیمکت سبزی دادم که در یکی از  سختی بلند کرد و به صورتم دوخت. تکیه دستم را به شده به نگاه میخ

ای کشید و در کنارم جای گرفت که حضورش را نادیده  فضای سبزهای نزدیک هتل بود. نفس عمیق و کالفه

ها و گلویم  های سرخم ساختم. هربار که نیکوتین را وارد ریه ی سیگار و ل*بگرفتم و باز هم تلفیقی از سیاه

زد. صورتم از درد درهم  تر می ام نیش که درمان شوم، زخمی بیشتر به قلب و اعضای داخلی کردم، در عوض آن می

ودم. بغض که به تر از دیدن صورت مهربان پاشایی بود که او را حامی خود نامیده ب شد، اما دردش قابل تحمل می

 .ی ساده و قشنگ درون دستم کردم که هیچ وقت از دستم در نیامده بود ی حلقه جان گلویم افتاد، نگاهم را روانه

 !ها باشی تر از این حرف کردم قوی فکر می -

روی چشمان سیاهش ایست کرد.  آلودش باال رفت و به پوزخندی تلخ صورتم را دربرگرفت و چشمانم تا صورت اخم

شد و  رفته سنگین می شد در وصف چشمان شهنام به زبان آورد. سرم رفته رد و تاریک! بهترین کلماتی که میس

ی هواپیما، وجودم را دربرگرفته بود و التهاب  دیگر از آرامشی که دو ساعت پیش، بعد از دیدن جزیره از پنجره
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نشاند، خبری نبود. خبری نبود که نبود.  د میوزی بخش پاشا را به سردی بادی که از روی دریا می ی ل*ذت ب*وسه

اش تخت را احاطه کرد، آرامش گریخت و  مان یکی. وقتی قامت رشید و برازنده مان مشترک شد و تخت وقتی اتاق

ای به پای دلم نشستم تا با  دلم چنگ انداخت برای رهایی. من قوی بودم. در حد خودم قوی بودم؛ اما لحظه

ش خودش را خالی کند. سه روز تمام یا بیشتر، فکر کرده بودم و غصه خورده بودم؛ اما دیگر های نیکوتین و ممنوعه

گفت هر زمان که  ایستادم. بابا مگر نمی زدم و مقابل دیوی چون پاشا می بس بود. باید دست به زانوهایم می

کم  ها باید کم و کدورت روی من باز است پشیمان شوم، پشتم ایستاده؟ مگر سارا نگفت در این خانه همیشه به

توانستند کمکم کنند؟ من، سید مصطفی  آقا نمی دخت و عباس صاف شوند؟ مگر سوده و الهه را نداشتم؟ مگر توران

و خاله را داشتم. کسانی که بعد از مرگ مامان، تیمارم کردند. نفسی گرفتم و به فیلتر سیاه و سرخی خیره شدم 

کرد. انتهای فیلتر را تکان دادم و خاکسترش را به زمین سپردم. پاکت را  یکه میان انگشتان سفیدم خودنمایی م

داد و من برای این بو روزها خماری  هایم کردم. بوی شکالت می میان مشتم فشردم و بوی خوشش را وارد ریه

 .کشیدم. نفسی عمیق کشیدم و به صورتش چشم دوختم می

رحمی بهم  نکشتن؛ موقعی که شخصیت واقعی نامزدم رو با بیمنم یه زمانی قوی بودم. موقعی که مادرم رو  -

 !تونه باشه دونستم شوهرم چه آدم منفوری می نشون ندادن، موقعی که نمی

ی چپ به سمتم  روی شانه های تابستانی. سرش را به تر شدند. به سیاهی دریا در شب تر و تاریک چشمانش سخت

 :گرداند، زمزمه کرد ورتم میخم کرد و حینی که نگاهش را در اجزای سخت ص

تونه هم پای خوبی  به امیرپاشا گفتم این دختر لطیفه و طاقت این راهو نداره؛ اما گفت مهتاج فرق داره. می -

 .تونه درد منو کم کنه بشه. قویه و سرسخت! می

 :روی چشمانم متوقف شد و با چاشنی اخم، ادامه داد

تو هم باید درد بکشی تا قوی بشی. فکر کردی براش راحت بود که  جا رسید. امیرپاشا درد کشید تا به این -

کنی  چه که فکر می ای بهش نداره رو کنار خودش نگه داره؟ اون... خیلی بیشتر از اون گفت عالقه دختری که می
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نشه  کنه، گیره و برای انتقام هر کار می ات رو خورده. شاید درون مردی که اسلحه به دست می بهت نزدیکه و غصه

 .امیرپاشایی دید که من دیدم

 .اش را پایین کشید ام بیرون کشید و چشمان تیره پاکت مشکی رنگ و فندک را از میان انگشتان یخ کرده

 ...دونم قرار نیست کنارش آروم بشینی؛ اما حداقل یه یاغیِ جسور باش. نه یه می -

 :است و ادامه دادچشمان تیزش را با نیم نگاهی به صورتم دوخت و به آرامی برخ

 .ی ضعیف نه یک دختر شکست خورده -

ی  ی هتل شد، به کلمه اش را درون جیب شلوارش فرو برد و نگاه من تا زمانی که وارد محوطه دست مشت شده

 .انگلیسی اول اسم سیگاری بود که میان انگشتانش اسیر شده بودند

ایم هدیه کردم و به سیاهی شب خیره شدم. شبی که ه ی فیلتر سیاه را به ل*ب نفس عمیقی کشیدم و باقیمانده

ی  گذشت و خیره های زن جوانی که از مقابلم می شد از صدا و هیاهوی دریا فهمید. به اخم عجیب ناآرام بود و می

هایم بود، پوزخندی زدم و نیمکت را به قصد هتل ترک کردم. فیلتر را زیر پایم لگد کردم و  سیاهی میان ل*ب

ای  های نقره ی سنگ فرش های نیمه سنگینم را روانه وش شد، درون سطل زباله انداختمش. قدمهمین که خام

پیچید و در میان شلوغی ذهنم، مردی  کردم و دستانم را درون جیب مانتویم فرو بردم. صدای شهنام در سرم می

بست.  ت جذاب، نقش میهایی انگلیسی به روی دستش که خالکوبی شده بودند و آن صور چشم کهربایی با نوشته

کرد پاشا برای من، برای مادرم و برای  شد. حقیقتی که یادآوری می حقیقتی ترسناک در مقابل چشمانم تکرار می

ایستاده بودم و  3۰3همسر و فرزندش امیرپاشا شده بود. پادشاه وحشت و هراس. سر که بلند کردم، مقابل اتاق 

شد را احساس کنم. انگشت  ای که با بوی تنش تلفیق می زده اک نمتوانستم هم چنان بوی خوش درختان و خ می

ام را روی زنگ کنار در گذاشتم و به رنگ مشکی الک خیره شدم. تیکی که از باز شدن در، در سرم پیچید،  کشیده

چینی  ترساند. هایی رساند که به تازگی مرا می چشمانم را وادار به بلندشدن کرد و سیاهی چشمانم را به کهربایی

ی میان  توجه به صورت مالمت انگیزش، از فاصله روی ابروهایش افتاد را نادیده گرفتم و بی که به دور چشمان و به
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های انبوه از نیکوتینم کردم. با پیچیدن درد در بازوی راستم  زمان آن بوی سرد را وارد ریه تن او و در گذشتم و هم

اش چشم  ز درد سر دادم و مبهوت به صورت سراسر اخم و عصبیشدن کمرم با دیوار مجاور در، آخی ا و چفت

دوختم. با دست دیگرش در را به ضرب بست که از بلندشدن صدای برخوردش با چهارچوب، پلک لرزاندم و 

 .هایش به گردش در آوردم ام را میان کهربایی چشمان سرد و خسته

 این چه وضعیه مهتاج؟ -

کردم و نگاهم را دزدیدم که با دیدن پاکت سیاه آشنا، در صورتش براق  ی عضالت صورتم پوزخند عصبی روانه

 :شدم

 کنی؟ جین می ات همه چی رو گفته. دیگه چرا منو سیم حتما نوچه -

فشار ریزی به بازویم وارد کرد که خودم را بیشتر به کاغذ دیواری تیره چسباندم. برای بهتر دیدنم سرش را به 

 :شده گفت کرد همانند چند روز گذشته مراعات کند، با صدایی کنترل سعی میپایین خم کرد و درحالی که 

 ادب؟ ی من نیست. دوماً از کی تا حاال سیگاری شدی و این همه تخس و بی اوالً که شهنام نوچه -

 مان را کمتر کرد و چیزی در وجود ی میان ضرب عقب کشیدم که انگشتانش را کنار کشید؛ اما فاصله بازویم را به

جهت مخالف  آمد، متنفر شد. سرم را به نظر می بو به ی عطرهایی که به روی تن این مرد، خوش من از همه

های آرام و صلح آمیزش  ای که در دیدم قرار داشت دقیق شدم. گرمای نفس چشمانش چرخاندم و به تخت دو نفره

 :به سمتش برگشتم تر کرد، ناخودآگاه که در زیر گوشم پیچید و مالیمت صدایش دلم را نرم

تونم خیلی هم  کنی از این که باهات صادق بودم. مگه نگفتی من یه بدم که برای تو می داری پشیمونم می -

 خوب باشم؟

اش را به  ی نگاه آرام شده بغضی که میان عضالت گلویم نشست را احساس کرد که مهربانانه به جلو خزید و فاصله

هایم به  ام را مورد لطف سر انگشتانش قرار داد، ل*ب ین که استخوان گونهچشمان سوزناکم به حداقل رساند. هم

 :ام بیرون آمد لرزشی عظیم افتادند و صدایم از اعماق دل رنجیده
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های کثیف فرهمندها رو؛ نه این که خودت  تو خیلی بدی پاشا! من به تو پناه اوردم تا با هم تموم کنیم بازی -

گه که تو از کسی که مادرم رو  زنی، به من می زندگیم. صداقتی که دم ازش میبشی یه دردی روی تموم دردای 

ها فریبم داد، بدتری! چه توقعی از من داری؟ توقع  زنده آتیش زد و مردی که به اسم عشق و احساس سال زنده

خیلی داری خودم رو به نفهمیدن بزنم؟ مگه من چندبار توی زندگیم اسلحه به دست گرفتم و آدم کشتم که 

 راحت با این موضوع کنار بیام؟ پاشا؟

شد درماندگی را از تمام وجودش احساس کرد؛ درماندگی که در ذهن  دیگر اثری از آن صورت طلبکار نبود و می

 کردیم؟ توانست با شرایط پیش آمده کنار بیاید. باید چه کار می داد و نمی من نیز جوالن می

 :ی با صدایی آرام، پاسخ دادهایش تکان خوردند و در عین خیرگ ل*ب

 بله؟ -

آمد زبان بچرخانم و به او که نه، به اعتمادی که به او  گفت جانم! یا حتی جان دلم؟ آن موقع دلم نمی کاش می

 .داشتم پشت پا بزنم

 .بیا جداشیم -

رار این داد که هر چه گفتنش برای من سه روز فکرکردن در پیش داشت و یک روز تک اش نشان می نگاه معمولی

جمله، برای او پیش بینی شده بود و قابل حدس. بغضم را به آرامی پایین فرستادم و از میان کویری که در گلویم 

 :جا خوش کرده بود، نالیدم

ای که ازت دارم خ*را*ب بشه و من بمونم و یه آدم بد که راحت شلیک  خوام اون آدم خوبه خوام... نمی نمی -

که کسی  تونه انتقام مادرم رو بگیره، بدون این رسونه. مطمئنا بابام می ه مردم آسیب میکنه و عین فرهمندها ب می

 .خوام قربانی دعوای گانگستری میون تو و بزرگمهر باشم قربانی بشه. من نمی

هایم اسیر کردم و  شان فارغ شدند و به پایین افتادند، صورتش را میان سرمای دست سر انگشتانش که از کار اصلی

 :م را جلوتر کشیدم و صادقانه ل*ب زدمسر
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هاش رو دوست داشتم. تو برام مرد قابل احترامی  شاید مدت زیادی نباشه که کنار همیم؛ اما من تموم لحظه -

 ...جور بودی. پس بذار همین

 !دوزی بری و می فکر نکنم به خواهشت جواب مثبت دادم که داری می -

 .اش محکم بست ی مرا با لحن کوبنده و صورت جدی مانده اخمی پشت کلماتش نشاند و د*ه*ان باز

 .حرفات رو زدی و حاال خوب گوشات رو باز کن خانم پورسلیم -

ام در صدای  هایم میان فشار دستانش مچاله شدند و جیغ خفه جانم به پایین خزیدند و سر شانه دستان بی

 :محکمش پنهان شد

شدن از تو هم براش کاری  ا دستای خودش به گور فرستاده و خالصام که چندین نفر رو ب دیگه بسه! من کسی -

ذاره که از خودش دورش کنه و حاال پایبند  تر رفته و نمی نداره؛ اما این عقل و هوش لعنتیش برای این زن لعنتی

 .خواد برسه شده تا با همین زن یاغی به هر چی که می این چشمای سیاه گستاخ

 .، لرز به جانم انداخت و روح از صورتم گرفتکلمات کوبنده و چند پهلویش

ها رو در بیارم چون تو مود این جلف بازیا نیستم؛ اما وقتی میگم باید کنارم باشی،  بلد نیستم ادای عاشق پیشه -

 .کنیم گی! مهتاج پورسلیم! برای بار اول و آخر با هم اتمام حجت می باید باشی. حاال به هر قیمتی که می

ای سیاه مقابل چشمانش قرار گرفت و میان  هایم داد که شال، موهایم را از بند خود آزاد کرد و تره هتکانی به شان

 .ای انداخت مان فاصله چشمان

 ...خوای بذار؛ جبر، زور یا تو، باید تا ابد فامیلی من رو پای اسمت نگه داری. اسمش رو هر چی می -

های آتشینش به سرمای طاقت فرسای سیاهی چشمانم  شعهتر کشید و همین که ا اش را پایین چشمان دریده

 .کشیدن من هم پایانی نداشت رسوخ کردند، فهمیدم که این جبر، با عقب

 .دونی امیرپاشا کیه و چی توی سرشه، راه فراری نیست یا خودخواهی؛ اما باید بدونی که حاال که می -

هایش را کرده بود  بازی اج یاغی که دلش هوای ا*ل*کلدانم. هر چه که بود با مزاج مهت تهدید بود یا چه؟ نمی
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آمد و به مزاج مهتاجی که پیشنهاد جدایی داده بود، بد و بد و بد. چه مرگم شده بود که آن جبر و اجبار  خوش می

زمان  دادم سرمست بودم؛ اما غرور و ترسی که هم گاهم را از دست نمی راحتی تکیه کردم و همین که به را قبول می

 :ه جانم افتاده بود، د*ه*ان گشود و فریاد زدب

 .من به این جبر تن نمیدم -

سمت چمدانم که در پایین تخت رهایش کرده بودم، دویدم؛ اما هنوز راهی  سرعت به و خودم را عقب کشیدم و به

انم کرد. نرفته بودم که پهلوهایم به چنگال دیوصفتش افتاد و فریادم گلویم را خراشید و اشک را مهمان چشم

دادند  های شدیدی دادم و تنم را به هر جهتی که دستانش اجازه می پاهایی که باال قرار گرفته بودند را تکان

چربید و همین که سرش در کنار سرم قرار گرفت و  گرداندم تا از چنگالش رهایی یابم؛ اما زور او به ضرب من می

سر ناامیدی و جنونم به هوا خواست و صدای عصبی او را به همراه  ام را به درد آورد، فریاد از اش، شانه فشار چانه

 :آورد

 !آروم بگیر -

کردند. چشمانی که  قراری می ام تحت فشار بود و عضالت شکمم برا رهایی بی های دنده از فشار دستانش، استخوان

میان انبوه نرمی بالشت و زمان فرو رفتن در  برای فریاد بسته شده بودند، با بازشدن و دیدن سفیدی تخت و هم

های بالشت خفه شد. سنگینی بیش از حد بدنش و پیچیدن  تشک، باز هم بسته شدند و صدایم در میان پنبه

ای علت بودنش را از  صدای تهدید آمیزش در زیر گوشم، راهی برای نفس برایم باقی نگذاشت و قلبم برای لحظه

 .یاد برد

 !ات من، یا مرگ خانوادهبهتره باهام راه بیای عزیزم. یا  -

ام را با  تر از هر زمانی شد و نفس حبس شده لرزی که به تنم افتاد را به خوبی احساس کرد که صدایش ترسناک

 .خود باال آورد

 .فکر نکنم اونقدر خودخواه باشی که بخوای بقیه رو فدای خودت بکنی -
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فشار وارد شده به صورتم و بدنم خفه شده بود،  جیغ بلندی در میان بالشت کشیدم و با همان صدایی که از شدت

 :فریاد کشیدم

 !تو خیلی پستی امیرپاشا! خیلی پستی -

روی بدنم حرکت کردند و هوای  ام را با همان فریاد بیرون فرستادم و هق زدم. همین که دستانش به و بغض لعنتی

گنجید  را دیدم که در باورهایم نمی خنک و مطبوع به صورتم هجوم آورد، چشم باز کردم و صورت منحوس مردی

توجه به خیسی که از  این شیر سفید وحشی، همانی باشد که من به او اعتماد که هیچ، اعتقاد داشتم. هق زدم و بی

ام با گرمایش خودی نشان  متری کرد، به صورتش خیره شدم که در چند میلی های چشمانم راه خود را باز می گوشه

تر از هر زمانی نشان  هایی که صورت او را جدی تم به گردشی کوتاه پرداخت و به همان اخمداد. در اعضای صور می

 :گرفت، با صدایی مالیم؛ اما کوبنده غرید داد و چشمانش را قاب می می

 .ی دوریت از منه این تهدید نیست مهتاج! این نتیجه -

هایم  ادم و هوای اطرافش را حریصانه وارد ریههقی سر دادم و برای نفس گرفتن کمی سرم را از بالشت فاصله د هق

 .کردم

ذاره؟ دشمن تو، کیان نیست؛ بزرگمهره که به مادرت چشم  فکر کردی از من جدا بشی، بزرگمهر راحتت می -

 .داشت

با حرفی که زد، سرم به جای خود برگشت و ناباور و مبهوت ماندم از تهمتی که به بزرگمهر چسبانده بود؛ تهمتی 

های قلبم را نشانه گرفت و آتشی در وجودم  د حقیقت داشت. صدایش همچون رعدی تمام ذهن و چارچوبکه شای

 :روشن کرد که دستانم را مشت و صدایم را بلند کرد

 .داری دروغ میگی، دروغ میگی -

د و چنگالش از کمرم جدا شد و میان موهایی که با آشفتگی تمام به روی بالشت تضادش پخش شده بودند خزیدن
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هایم فرو  به قلقلک احساساتم پرداختم. فشار روی بدنم با حرکتش بیشتر شد و زانوهایش این بار در گوشت ران

 .رفتند و درد بیشتری را به وجودم تزریق کردند

 .بزرگمهر عاشق مادرت بود؛ اما مهدخت، مادرت، که از کاراش باخبر بود قبول نکرد -

همچون زنی بار دیگر عاشق شود. آن هم مادر من؟ یعنی مقصر تمام آن چطور امکان داشت بزرگمهر با وجود 

کرد؟ از کجا معلوم امیرپاشا برای آب و تاب دادن به  اتفاقات بزرگمهر بود نه کیان؟ پس کیان آن وسط چکار می

نکشم به هایش را به گند  آمد. برای آن که من نقشه بافت؟ از جماعت مرد هر چیزی بر می قضیه دروغ و مهمل نمی

 .دروغ روی آورده بود و من مطمئن بودم این مرد هم از قماش آن جماعت کفتار بود

 ...تو، تو، از کجا -

 :میان کالمم پرید و با جدیت پاسخ داد

 .تو یه بار خودت رو ثابت کردی. این مهتاج ظرفیت شنیدن حقیقت رو نداره -

ام به موازات اندامش حرکت  حتیاط بلند کرد. چشمان مسخ شدهو با نفرتی آشکار موهایم را عقب راند و تنش را با ا

های بلند قلبش آن چنان آشکار بود که  های بلند و تپش اش ماند. نفس های باز مانده کرد و جایی میان دکمه

ها همچنان قلبی بود؟ یا  آورد. در میان آن دکمه لرزاند و در مقابل چشمانم به ر*ق*ص در می پیراهن نخی را می

ین مرد، قلبش را به همراه هلیا به خاک سپرده بود؟ گناه من چی بود که از مردی به مرد دیگری پاس داده ا

گرفت؟ کدامش درست بود؟  آویز وحشیانی چون پورسلیم و فرهمند قرار می شدم و احساسات و عواطفم دست می

رپاشایی که این چنین مقابلم نشسته کند؟ یا امی امیرپاشایی که قسم خورد تمام تالشش را برای کمک به من می

بود و نگاهش گویی قصد جانم را داشت. هر دو یکی بودند؛ اما چشمانشان به تفاوت زمین و آسمان بود. آن 

امیرپاشا کجا و این مرد کجا؟ پس چرا من لعنتی آن شب بیشتر به این مرد اعتماد کردم؟ به همین مردی که با 

اش در دل شهری در نزدیکی کوه رسانده بود. چه به روزم آمده بود که ذهنم  بازویی زخمی مرا به عمارت سنگی

زد و زبان و مغزم دیگر با هم، هم خوانی نداشتند؟ نکند دچار بیماری درگیری ذهنی و دو  هر لحظه یک ساز می
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 کردم؟ چرا؟ شخصیتی شده بودم؟ خدای من! چرا من فرار نمی

 :دانستم کجای دلم بگذارم ایجاد شده بود، پرسیدن این سوال را نمیای که در سرم  در میان هیاهو و ولوله

 نکنه هستی رو تو کشتی؟ -

گنجید همچین سوالی پرسیده باشم؛ اما پرسیدم و  دیدم که مبهوت و وارفته به چشمانم خیره شد و در باورش نمی

اش  و چشمان چند شخصیتیاش دقیق شدم تا واقعیت را از میان صورت  رحمی تمام به صورت سرخ شده با بی

 .بیرون بکشم

 ام که همسر خودم رو بکشم؟ منو چی فرض کردی مهتاج؟ من اونقدر وحشی -

 .هق گرفته شد ام از شدت گریه و هق ی چشمانم همچنان جاری بودند و بینی های اشک از گوشه قطره

 .خوایی منو بکشی؛ عین هستی آره، تو می -

ماندگی عظیم و عجیبی که درون صورتش رخنه کرد، خودش را جلو کشید و به ابروهایش را در هم کشید و با در

 .هایم روانه کرد های یخ کرده و سیالب اشک حالت اولش بازگشت و دستانش را به پیشواز گونه

 زنم مهتاج. حرفام رو متوجه نشدی انگاری، باید دوباره بگم؟ من بهت آسیبی نمی -

پیچید، قسمتی پر رنگ به دنگ دنگ در ذهنم  نشأش او بود و در سرم میدر میان صداهای مختلفی که تنها م

 :پرداخت

ذاره که از خودش دورش کنه و حاال پابند این  تر رفته و نمی این عقل و هوش لعنتیش برای این زن لعنتی»

 «.خواد برسه چشمای سیاه گستاخ شده تا با همین زن یاغی به هر چی که می

های بعدش دیر شده بود و مهتاجی که در میان دستان او از ترس و  زش آن جمله و جملهدیر شده بود. برای پردا

کرد و دهانش با سوءتفاهمات عجیب  های مرد مقابلش را به درستی درک نمی لرزید هیچ یک از کلمه درماندگی می

 .شد باز می

 دوسم داری؟ -
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ل*بش به باال جهید و پاسخی به زبان آورد که ی  در معنای واقعی پرسیدن آن سوال، گند زدن بود و بس! گوشه

 .اعماق وجودم به سوزش افتاد از سیاست کالمش

 .بهت گفته بودم که هیچ وقت کسی رو دوست نداشتم و ندارم. این فقط یه بایده، یه جبر و یه اجبار برای تو -

خت پایین آمد و مقابلم ایستاد. کرد، از ت ام دور می به آرامی عقب کشید و همان طوری که عطر خاصش را از بینی

اخمی که روی صورتم نشسته بود را به هر چی که معنا کرد دوست نداشتم و آن چشمان خندان مزاحم به شدت 

هایم را به روی صورتم کشیدم و کمرم را با احتیاط باال کشیدم و به بالشت نامرتب  زد. پشت دست حالم را بهم می

 .چسباندم

ام را در گلو به خاتمه رساندم. نگاه نفرت بارم را باال و پایین  ی هق هق و درماندگی م و ته ماندهام را باال کشید بینی

 :کردم که چشمانش را ریز کرد و پرسید

 این اجبار رو دوست نداری؟ -

 ها کالمش را تایید شناخته و این گفته ترها می اجبار، جبر یا دوست داشتن؟ شهنام گفت که او مرا از خیلی پیش

ها را داشته  توانست همانند کیان بهترین کرد؛ اما دوست داشتن برای من، یک دختر معمولی زیادی بود. او می می

باشد. پس چرا به سراغ من آمده بود؟ من چه سودی برایش داشتم؟ ناخودآگاه تمام کارهایی که برای یک دیگر 

اشتم، ساختمان فرهمندها را کشیدم و او ویرایشش انجام داده بودیم در سرم ردیف شدند. من با هر چه توان که د

اش و او راه  کرد و یک ویالی به شدت نزدیک به او طراحی کرد. من از فرهمندها برایش گفتم و خصوصیات اخالقی

کردیم و  شان پیدا کرد. من، من نه! ما برای رسیدن به یک هدف تالش می چاره را فرستادن چند نفوذی در میان

هایش اعتمادی را در اعماق وجودم  ها و نیرنگ کردیم. گرچه من با فریب دیگر تکمیل می را با یکپازل انتقام 

ام سوءاستفاده نکرد و این من بودم که همیشه  گاه از احساسات زنانه ساختم و به شدت شکست خوردم؛ اما او هیچ

شد.  دادم و او همراهم می به او راه میام به سمتش رفتم. منِ لعنتی بودم که  های بدنی و ذهنی برای رفع خواسته

های او بیشتر از آسیب هایی  ترسیدم از این مرد بد. از این که آسیب او، برایم خوب بود؛ اما انسان بدی بود و من می
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ام را خشکانده بود و  باشد که کیان توانست به روح در حال رشدم وارد کند. کیان برای یک بار روح جوانه زده

ی  ی تازه از دل سنگ بیرون زده را به دست مردی دیگر بسپارم تا ریشه بار دیگر این شکوفه توانستم نمی

گفت که من، شدیدا به  اش را تحویلم بدهد؛ اما از سوی دیگر که درست برخالف زبان و منطقم بود، می خشکیده

» داد و با گفتن: ام را گوش می کانههای کود کرد، نقشه این مرد نیاز داشتم. او مرا در گرفتن انتقام مادرم یاری می

داد. او برای حفاظت از من زخمی شد و بازویی که  هایم خاتمه می ها و دل نگرانی به ترس« کنم من درستش می

ریزی ضعیفی داشت، مرا از دست تمام حوادثی که ممکن بود رخ بدهد، در امان  هنوز هم در مقابل چشمانم خ*ون

ای دیگر؛ اما با یادآوری این  ؟ روح و قلبم یک خواسته داشتند و منطق و زبانم خواستهکردم  نگه داشت. باید چه می

ی اصلی رسیدم. امیرپاشا، کیان، بزرگمهر  سازند به نتیجه که همیشه هم تصمیمات من نیستند که سرنوشت را می

د که مرا به این اتاق و این ها بو خواستند که به آن رسیدم. تصمیما آن و مادر، همه و همه همین درماندگی را می

کردم این بود که از تصمیمات  دانستم و تنها کاری که باید می لحظه رساند. پس نباید خود را مقصر انتخاباتم می

 !ها برای برنده شدن خودم استفاده کنم. باید آن

ار تخت قرار ی بزرگی که درست در کن ی وجودش کشیدم و سرم را به سمت پنجره نفسی عمیق در هوای گرفته

 :داشت گرداندم و با صدایی ضعیف خطابش قرار دادم

 .کنه ریزی می بازوت داره خ*ون -

کشید کمکش کن، به  اش به زیر گوشم نشست و من فارغ از مهتاجی که در سرم فریاد می صدای حرصی و عصبی

 .تماشای دریای یاغی نشستم

 !گندش بزنن -

برداشت و قبل از رفتن به سمت حمام، چرخش کلید را درون قفل هایش را با اقتدار به سمت چمدانش  قدم

ترسید. پس او هم ترسی داشت؛ ترس او فرار کردن من  احساس کردم و پوزخند عصبی صورتم را در برگرفت. می

 .گفت، جبر و اجبارش بودم ی او بودم. شاید هم همان که او می بود. گویا من برگ برنده
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شدند.  های وحشی خلیج در سرم تداعی می وز در گوشم خواند، با هر حرکت موجهایی که آن ر یک به یک حرف

کرد. این که تمام  های فرهمندها را بررسی می این که او یک در قالب یک مافیای خطرناک بود و فعالیت

بود.  داد و هیچکس هرگز او را ندیده شد انجام می ی مردی دیگر که رئیس نامیده می هایش را با واسطه فعالیت

هستی و هلیا قربانی خیانت یکی از افرادش شدند و فرهمندها بدون آن که بدانند آن دو نفر چه شکلی هستند و 

فرستند و چقدر آن لحظه سخت بود که همسر و فرزند قربانی  شان را به درک می حتی چند نفراند، ماشین

مسر و فرزندش را مخفی کرده تا کسی خودخواهی او و بزرگمهر شده بود. بماند که با چه دشواری هویت ه

ی او و نقشی که در آن فرو رفته نشود. بماند که بزرگمهر چقدر از این مرد نفرت داشت که مجبور بود  متوجه

هایش را بی چون و چرا اجرا کند و ثروت کثیفش را با او تقسیم کند. بماند که از لحاظ او کیان مقصر  خواسته

دار  ها زیر سر بزرگمهر بود. آن عمارت مخفی و شهنام و نقش یک مغازه ی آن فتنه همهاصلی تمام اتفاقات نیست و 

ها چرا من را انتخاب  ی آن ها مرا فریب داده بود؛ اما جدای از همه گذاشتم که با همان بازی کردن را کجای دلم می

 شناخت؟ کرده بود؟ مادرم را از کجا می

بازنشسته اما سیاسی به نامی بود، از ذات واقعی پسرش خبر نداشت؟  دانست؟ چرا پدرش که قاضی واقعیت را می

داد او را راه بدهند؟ او  ای که نیمی از تابلوهایش را اسما حسنی و آیات قرآن تشکیل می توانستند در خانه چطور می

ود را به راحتی چقدر فریب کار بود که زنی که از همان بدو تولد پا به پایش رنج کشیده بود و موی سپید کرده ب

ای  خواست؟ مگر من به غیر از نامزد سابق کیان و زخم خورده داد؟ این مرد چرا مرا در کنار خود می فریب می

خیال بود و مادرش در زیر خروارها خاک خفته. به یاد دارم که  ناتوان که بودم؟ دختری که پدرش سرهنگی بی

های پدرم نگویم و تنها  ت داشتنش در مرگ مادرم در بازجوییی او مجبور شده بودم از کیان و دس بخاطر خواسته

به گفتن دیدن دو فرد مشکوک در همان حوالی و کمک خواستن مادرم بسنده کنم. حاال اهلل و اعلم که آیا پدرم 

 شدم؟ چرا؟ باور کرده بود یا نه؟ چرا من داشتم شبیه او می

 .و اما این -
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ی امواج را رها کردم و به پاکت سیاه آشنایی خیره شدم  ریتم آرامش دهندهاش، ناخودآگاه  با لحن محکم و کشیده

ی دستان  های ب*ر*جسته دارش در حال مچاله شدن بود. قطرات شفاف آبی که رگ که در میان دستان نم

ن هایش تا میا کردند، با نگاهم دنبال کردم و از لباسی که عوض شده بود و همچنان دکمه اش را ل*مس می ورزیده

س*ی*نه باز بود خیره شدم. در جایی ایستادم که مطمئناً قلبش بود؛ قلب سیاه و پر از فریبش. من مجبور به 

اطاعت از مردی بودم که در عین ترسناک بودن به من برای استارت انتقام مادرم و قوی شدن کمک کرده بود. من 

تر از  خواست. کنار آمدن برای من سخت طور می اینمجبور به تحمل این جبر بودم چرا که او، امیرپاشای پورسلیم، 

بار در تمام طول عمرم مجبور به کنار آمدن بودم. کنار آمدن با خواسته و اجبار این مرد؛   مردن بود؛ اما برای اولین

به گناه مادرم و رسیدن  ام در برابر فرهمندها بودم و گرفتن انتقام خ*ون بی چرا که مجبور به حفاظت از خانواده

 .آوردند هایی که یقیناً مرا از پای در می ها. واقعیت واقعیت

 .کشی نگفته بودی سیگار می -

اش گذشتم  ی س*ی*نه ی اول دیدارمان. از باال و پایین پریدن قفسه نه توبیخ کرد و نه عصبی بود. برعکس لحظه

تکلیف و نه مهتاجی که او را و به صورت متعجبش رسیدم. رنجشی در اعماق نگاهش بود که نه این مهتاج بال

دانست، دوست نداشت. باورکردنی نبود که در مقابل این مرد سر به زیر انداختم و  حامی و مورداعتماد خود می

 .شرمندگی را در عمق وجودم احساس کردم

 .دست خودم نبود. خیلی وقت بود که ترک کرده بودم؛ اما دوباره بهش نیاز پیدا کردم -

ی  آمد، متعجب سر بلند کردم و به سرخی سیگاری چشم دوختم که در میان دستان کشیده صدای تق فندک که

ام پیچید و سیاهی مطلقش در میان دستان او  اش که در زیر بینی کرد. بوی خوش شکالتی او عجیب خودنمایی می

و دست آزادش را در  به رخ کشده شد، بار دیگر هوس ل*مس و بوییدنش به جانم افتاد. پاکت را روی میز رها کرد

هایش دوختم  ی جیبش گرفتم و به قدم اش فرو برد و مشت کرد. نگاه از فشردگی پارچه جیب شلوار جین مشکی

شدند. کامال غیرارادی به عقب خزیدم و به دیواری که در سمت راست تخت قرار داشت و  که با احتیاط نزدیکم می
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در شکم جمع کردم و سر به زیر انداختم. در سمت دیگرم با حفظ  تخت به آن چسبیده بود، تکیه دادم. پاهایم را

تکاند، با آرامش  فاصله جای گرفت و حینی که خاکستر سیگارش را درون جاسیگاری کریستالی روی پاتختی می

 :پرسید

 بخاطر من؟ -

 :منفس عمیق و سنگینی سر دادم و سرم را به روی زانوهایم قرار دادم و با صدایی خفه پاسخ داد

 .خوام بخاطر طالع شومم. من یه زندگی آروم می -

 با چی آروم میشی؟ -

کمی سرم را جا به جا کردم تا بهتر بتوانم تندیس جذابیت مقابلم را ببینم. دقیقا همانند زئوس، خدای خدایان روم 

دار نداشتم  روغی شاخهایش د گر. شاید تنها او بود که برای سوال انگیز بود و در عین حال حیله و خدای عشق، هوس

 .که بیاورم

 .شاید با ضربه زدن به خودم -

پکی عمیقی زد و دود را برای چند لحظه درون گلویش حبس کرد. سیگار را درون جاسیگاری خاموش و حینی که 

 :ابری تیره را از دهانش خارج می کرد، گفت

 .به من بگو -

تر شد و با صدایی که بسیار شبیه  ختم که کمی نزدیکابروهایم را در هم کشیدم و با گیجی به صورتش چشم دو

 :بخش، نجوا کرد امواج خروشان دریا بود و در عین حال آرام

اگه ازش خوشت میاد، به من بگو تا من با آسیب رسوندن به خودم تو رو آروم کنم. اگه نیکوتین آرومت  -

 .کنه، بذار من نیکوتینت باشم می

کردم؟ با همان جبری که  رفتم و مبهوت ماندم. جمالتش را با چه تعبیر میبه معنای واقعی با جمالتش وا 

اش را از دست بدهد؟ این مرد سراسر رمز و راز بود و کشف هر راز، رازی دیگر را  ترسید برگ برنده گفت؟ یا می می
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ام  های تازه ساخت. معنی کالمش هرچه که بود، به مزاجم خوش آمد و مرهمی بر روی اندکی از زخم نمایان می

 :شد. نفس عمیقی در ترکیب خوش شکالت و عطر بدنش کشیدم. با بدجنسی تمام گر*دن کشیدم و گفتم

 .اما من از مردای سیگاری متنفرم -

 .ی ل*بش به آرامی به باال خزید و چشمانش آتشی در وجودم نشاند که بد، به جانم خوش آمد گوشه

کنن با خریدن یه پاکت گرون قیمت مادوکس و کشیدن یک  سعی می های سیگاری بیزارم. وقتی که منم از زن -

 .نخش خودشون رو قوی نشون ب*دن

منظورش را به خوبی گرفتم. منظوش مهتاجی بود که سعی داشت مانند زمانی که در کنار کیان فارغ و بیخیال 

ها خیاالتی  ز این که تمام آنکرد خیلی هم شاد و قوی ست؛ اما غافل ا بود، رفتار کند چرا که آن زمان گمان می

ام تحت فشار قرار گرفته بودند که  های مغزی داد بیزار بودم و عصب خام بودند و بس. از این که واقعیت را نشانم می

 .تر به روی صورتم شد منجر به نشستن اخمی غلیظ

، نیازی نیست عین ی قدرت هست. فقط کافیه واقعی باشی و خودت ی خودش نشون دهنده زن بودن به اندازه -

تونی خیلی از مردها  مردها رفتار کنی یا خودت رو به لجن بکشونی. همین که از قدرت زنانگیت استفاده کنی می

 رو پشت سرت بذاری. نکنه اونم من باید یادت بدم؟ حاال اخمات چرا تو هم رفت؟ بدت اومد؟

 :یض غریدمهای حریصم بیرون کشیدم و با غ ی ل*بم را از میان دندان گوشه

 .های خرکی کارم رو پیش ببرم من بلد نیستم با عشوه -

 .این بار صورت او از اخم در هم کشیده شد و نگاهش تیز و بران

 شناسی؟ جوری برات تعریف کردن؟ اصال خودت رو می کی گفت عشوه بیایی؟ یعنی از بچگی، زنانگی رو این -

ستراحت کنم. نه حرفات برام مهمه و نه زن بودن و قدرت و خوام ا فهمی؟ می ام! می بس کن پاشا، من خسته -

 .زنی هر کوفت و زهرماری که ازش حرف می
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 .برخالف صدای بلند من، صدای او گرچه محکم؛ اما آرام بود و بااحتیاط

 .کشی صدات رو بیار پایین، بفهم داری برای کی عربده می -

 :اشتم و در صورتش فریاد کشیدمهایم را به روی تخت کوبیدم و به سمتش خیز برد مشت

 !راحتم بذار -

های خشمگین و صورت سرخش که به موهایم نزدیک شدند، قالب تهی کردم و نفس زنان منتظر  چنگ

شان  های بلند و کشدار که داغی العملش شدم. دستانش را با خشم در کنار موهایم مشت کرد و با نفس عکس

هایش برایم یک فیلم  های سرخ کهربایی د، در چشمانم خیره شد و رگسوزان هایم را می ها و گونه پو*ست ل*ب

رفت، با لحنی  خوفناک را تداعی کردند. در یک تصمیم سریع و آنی عقب کشید و حینی که به سمت چمدانم می

 :قاطع دستور داد

 .ریم بیرون آماده شو می -

ام  درخواستش به زبان آورم، نگاهی تیز روانه قبل از آن که نفسی از روی آسودگی چاق کنم و یا حتی اعتراضی به

 :کرد و غرید

 !همین االن -

هایی که در میان مشتش بود را بیرون کشیدم. مقابلش ایستادم که برای  کالفه و از روی اجبار، پایین پریدم و لباس

ابروهای  دیدنش مجبور به گر*دن کشیدن شدم. سرش را به روی س*ی*نه خم کرد و با همان صورت رنجیده و

هایم  کردم را به زبان آورم. زبانم را به روی ل*ب در هم تنیده منتظر ماند تا کالمی که در دهانم سبک سنگین می

کشیدم و دستانم را در کنارم مشت کردم تا مبادا از عقل و چشمانم پیروی کنند و به روی لباسش چنگ شوند و 

گر. نگاهم را از  طرناک بودن برای من آرام بود و مالحظهآن چه که نباید رخ بدهد. چقدر این مرد در عین خ

 :چشمی به چشم دیگر تغییر موقعیت دادم و در کمال ناباوری به درخواست بدنم پاسخ دادم و گفتم

 .من گشنمه -
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ام کرد که گویا توهینی درشت بارش کردم که نفسش را با صدا بیرون فرستاد و با پوزخندی  چنان نگاه تیزی روانه

 :بی پرسیدعص

 ندازی؟ معلوم هست چند چندی؟ منو دست می -

 :پناه و درمانده نالیدم هایم در هم پیچیدند و همانند کودکی که مادرش را در میان بازار شلوغ گم کرده، بی ل*ب

شناسی، یهو یه عالمه  به من حق بده پاشا. یهو مجبور شی ازدواج کنی، یهو بفهمی شوهرت اونی نیست که می -

شون نکردی مجبور بشی با همه چی خیلی راحت کنار  ای گنده رو به زور توی مخت فرو کنن و هنوز هضمرازه

ام که  تونم خیلی راحت برخورد کنم و االن شبیه یه آدم تازه از کما بیرون اومده تونم پاشا، نمی بیایی. من نمی

کنه؛ همون قدر گیج و  و براش تعریف میفراموشی گرفته و یهو یه نفر میاد و تموم بیست و هفت سال زندگیش ر

 .همون قدر سردرگم

های درون دستم را بیشتر  ام را نوازش کرد، لباس گرمای کف دستش که به قصد احترام و درک، استخوان گونه

میان مشتم فشردم و بغض و دردم را به جانشان ریختم تا مبادا به صورت اشک از چشمانم سرازیر شوند و بار دیگر 

 .بودنم را به رخ بکشندضعیف 

 .حالم اصال خوب نیست. فقط یه روز دیگه بهم زمان بده تا خودم رو پیدا کنم -

های قرمز و صورت سرخ از  چشمانش را برای موافقت اندکی به روی هم فشرد و سپس دیگر خبری از رگ

داقل یک نفرمان را آرام کنم و ام، ح توانستم با گفتن حقیقت و نشاندن خود واقعی عصبانیت نبود. خوب بود که می

تر که آن فرد، امیرپاشا بود. سرم را به پایین انداختم و بی هیچ حرف دیگری از او فاصله گرفتم و خودم را به  خوب

های آبی زیبا تزئین شده  هایم را با ساحلی سفیدی که با گل اتاق دیگر رساندم که حکم پذیرایی را داشت. لباس

های روی مبل، به اتاق خواب  بلند آبی رنگ، شال سفید عوض کردم و بی توجه به لباسبود و مانتوی نسبتاً 

 .برگشتم

اش را دوست داشتم و آن نگاه منتظرش را بیشتر. نفسی گرفتم و برای آن که حداقل با  لباس آبی تیره و شلوار تیره
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یم را به روی هم فشردم و مقابل ها های مزخرفم اعصابمان را متشنج نکنم و شکمم را گرسنه نگذارم، ل*ب حرف

آینه ایستادم. رژم را با رنگی تیره عوض کردم و آرایش صورتم را با دستمال مرطوب پاک کردم و تنها به زدن 

ای اکتفا کردم. موهایم را با وسواس داخل شال قرار دادم و صندل سفیدی که به همراه خود آورده بودم  کننده نرم

ی دیگری رهایشان کردم. بدون برداشتن  را به سرعت پاک کردم و بدون هیچ رنگ اضافههایم  را به پا کردم. الک

 :های شالم مشغول بودم، او را خطاب قرار دادم ای دیگر، در کنار در ایستادم و حینی که با ریشه گوشی و وسیله

 .تونیم بریم می -

اش قرار داد و  نم را میان انگشتان کشیدهیکی از دستانش را در جیبش فرو برد و بعد از باز کردن در، انگشتا

مان انداختم و به روی صورتش ایست  لبخندی کمرنگ به صورتم زد. با تعجب نگاهی گذرا به دستان در هم پیچیده

 .کردم

 ترجیح میدم شاممون فست فود باشه. نظر تو چیه؟ -

جان و  م لبخندش را هرچند بیموهای همچنان فرم را پشت گوش فرستادم و با کشیدن عضالت صورتم سعی کرد

 :دروغین پاسخ بدهم. نگاه قدردانم را تنها به او معطوف کردم و ل*ب زدم

 .فرقی نداره. منم فست فود دوست دارم -

ی صورتم کرد و مرا تا پایین رفتن و گذشتن از راهروی هتل یاری کرد. پایین هتل، شهنام  چشمکی حواله

روی را به نشستن در ماشین  ی من، پیاده اش. به خواسته های همیشگی و اخم منتظرمان بود با همان استایل ساده

گرم و نرم ترجیح دادند و این بار شهنام پیشنهاد فست فودی معروفی را داد. غذا هم پیشنهاد امیرپاشا شد و این 

ی پس از دیگری به شد که لحظاتی توانستم با ملودی زیبای دریا و پیتزای قارچ و گوشتم فارغ از دردهایی که یک

تر بسازم. بودن امیرپاشا، شغلش، حقیقت مرگ همسر و  نشست، بگذرانم و خودم را با هر چه که بود راحت جانم می

 :دریغ و آن جبر عجیب. آخرین قاچ پیتزا را با اشتهایی وافر خوردم و رو به پاشا پرسیدم های بی فرزندش و کمک

 ی خاصی نداری؟ برنامه -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
458 

 

هایشان، در انتظار من به سر  لی وقت بود که غذایشان را تمام کرده بودند و با تکیه زدن به صندلیاو و شهنام خی

 :بردند. لیوان نوشابه را مقابلم قرار داد و دوباره دستانش را به روی س*ی*نه گره کرد و پاسخ داد می

 خوایی بری؟ نه. جایی می -

های زیبای کنار ساحل به جانم  ی عجیب که با دیدن دکهمقداری از نوشابه را الجرعه سرکشیدم و با احساس

 :نشسته بود، پاسخ دادم

 .خواد اوهوم. دلم بستنی می -

اش مشاهده کردم.  نیم نگاهی به صورت شهنام انداخت که در کمال تعجب لبخندی را روی صورت همیشه جدی

 :شمانی خندان پرسیددهانم را با دستمال پاک کردم و منتظر ماندم که به سمتم چرخید. با چ

 کنی؟ شوخی می -

 .ای باال انداختم و دستمال را درون ظرف خالی پیتزا رها کردم شانه

 .نه. خودم دیدم چندتا دکه کنار ساحل زده بودن -

از جای برخاست و پس از حساب کردن صورتحساب، مقصد را به من سپرد « خیلی خب» سری جنباند و با گفتن:

ها که کودکان زیادی را به دور  هایم جلوتر از آن ها برای رسیدن به آن دکه به یاد کودکی که با اشتیاقی عجیب و

ی  هایی که بعد از مدرسه و دست در دست الهه به سمت دکه خود جمع کرده بود، قدم برداشتم. به یاد کودکی

شان از شدت گرمای  نیمی کردیم که هایی می دویدیم و مامان و خاله را مجبور به خرید بستی قیفی آقاصادق می

پیچاند. مقابل دکه ایستادم  های خلوت می مان را در کوچه های از سر ذوق شدند و خنده اردیبهشت و خرداد، آب می

 :و با اشتیاق به پیرمرد مرتبی که پشت ایستاده بود گفتم

 .خوام منم بستنی می -

 :ه کردم و گفتمام اشار ی کناری با تعجب سر بلند کرد که با ذوق به دختربچه

 .از همین بستنی -
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اش را در دست گرفت و به سمت مادرش دوید. با لبخند به سمت مرد برگشتم  دختر بچه با لبخند بستنی شکالتی

 :که لبخندی مهربانه زد و پرسید

 خوایی دخترم؟ شکالتی می -

رین قسمت بستنی برای من بودند. های قیفی خیره شدم که بهت سرم را به سرعت باال و پایین کردم و منتظر به نان

اولین بستنی را که به دستم داد، همین که قصد کردم به منظور حساب کردن به سمت امیرپاشا برگردم و صدایش 

بزنم، در کنارم قرار گرفت و من با خیال راحت شکالت خوش طعم بستنی را جایگزین تلخی ذهنم کردم. جلوتر از 

پیش گرفتم و فارغ از بودن و نبودشان لحظاتی را به خودم فکر کردم. به این که  ای ساحل را در آن ها مسیر ماسه

خواست این جزیره را از  چسبید یا این که چقدر دلم می ی دریا می چقدر بستنی خوردن در کنار سرمای بهاره

های امیرپاشا  خیال تمام بدی خواست بی گاه نگذاشت. این که چقدر دلم می نزدیک ببینم؛ اما مشکالتمان هیچ

ها،  هایمان تالش کنم؛ اما با اتمام بستنی و وزیدن نسیم خنکی از سوی موج بشوم و برای به نتیجه رسیدن نقشه

 .تمام افکارم باز هم به سمت امیرپاشا چرخید. شاید مجبور به کنار آمدن بودم

ها متوجه  کردم بی آن که آن ی میام و کسانی که دوستشان داشتم از خودگذشتگ یک بار دیگر باید بخاطر خانواده

ها را از شر تصمیمات فرهمندها  توانستم آن شوند. بودن با امیرپاشا یعنی سالمتی سوده، پدرم و الهه. همین که می

شد. پدر! چقدر دلم هوای آغوشش را  ام می در امان نگه دارم، دلخوشی بزرگی برای دل رنج دیده و غم کشیده

ی عمل بپوشانم هنگامی که گفت هر زمان پشیمان  اش جامه ست به آخرین خواستهخوا کرد. چقدر دلم می می

شدم به او پناه ببرم؛ اما صد حیف که در این کشور قدرت اویی که نظامی بود، از مردی همچون فرهمندها کمتر 

شرکت را داشت  ی نازنینم که آرزوی کار در ترسیدم که حاال که دارمش، باز از دستش بدهم. سوده! سوده بود. می

ی مظلومم که از همان ابتدای زندگی رنج  سوخت. الهه! الهه و زندگی عاشقانه چرا باید به پای خواهر نادانش می

دید. چقدر دلم هوای گفتگویی دو نفره با او را داشت. دلم  کشید تا قد کشید، نباید با تصمیمات من صدمه می

ی رازها، همانند  باره و شنیدم مطلع کنم تا او هم از درد بازگویی یکخواست او را از تمام چیزهایی که فهمیدم  می
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گفتم که نه سروش، نه سبحان لیاقت او را نداشتند. باید او را  من، تنش زخم بر ندارد و دلش آزرده نشود. باید می

بحان درخواستش کردم که مبادا از سر ترحم یا رودربایسی با س کردم و یادآوری می از بند احساس سروش آزاد می

 .را بپذیرد. او لیاقت زندگی عاشقانه را داشت، نه زندگی سراسر پشیمانی

ی بستنی خیس شده بود، به د*ه*ان بردم و مقابل دریای به رنگ شب،  ام را که از شکالت باقیمانده انگشت اشاره

ازی گرفت. مادرم! چقدر دلم ایستادم. نسیم همانند مادری مهربان در میان موهایم دست انداخت و شالم را به ب

گفتم بوی تن مادر،  برای به زبان آوردنش تنگ شده بود. چقدر دلم هوای بوییدنش را داشت. اغراق نبود اگر که می

ها رنج کشیده بود و برای آن که  توانست بهترین عطر دنیا باشد. مخصوصا مادری که برای قد کشیدن تو سال می

 .نظامی در امان بمانی، عشق و همسر خود را رها کرد و تو را در اولویت قرار دادهای سیاسی و  دوزی تو از کینه

 دریا رو دوست داری؟ -

رخش چشم دوختم که عمیقا در انتهای  دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و نگاهم را به سمتش گرداندم. به نیم

کردم،  هایم، بازوهایم را نوازش می گشت. نفسی گرفتم و حینی که با کف دست دریا به دنبال چیزی یا کسی می

 :کامل به سمتش چرخیدم و پاسخ دادم

 .ی کویر نه به اندازه -

 :انتهایی دریا و ابرویی باال انداخت که ادامه دادم نگاه دزدید از بی

 .تره و من آرامش رو دوست دارم کویر آروم -

 :ی فهمیدن جنباند و سوال دیگرش را به زبان آورد سری به نشانه

 تصمیمت رو گرفتی؟ -

 :تلخندی سر دادم و خیره در چشمانش که نقش دختری تنها را در خود جای داده بودند، ل*ب زدم

 مگه این یه جبر نبود؟ -

 :شد، پرسید با همان لحن خاصی که گاهی چاشنی کلمات تهدیدآمیزش می
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 خوایی به این جبر تن بدی؟ پس می -

 :ای از گرمای صورتش صادقانه زیر گوشش نجوا کردم سرم را جلوتر کشیدم و در اندک فاصله

 .ام من فقط مجبورم به کنار اومدن؛ بخاطر خانواده -

ای ایجاد کردم و نگاهم را دزدیدم. با دیدن روشنایی هتل و  سرش را به سمتم گرداند که به سرعت فاصله

 :گیرش، ابروهایم را در هم پیچیدم و زمزمه کردم ی چشم محوطه

 م هتل؟میشه بری -

نگاهی به اطراف انداختم که با ندیدن شهنام بار دیگر پی بردم این مرد همانند روح، غیرقابل پیش بینی بود و 

ترسناک. قرار گرفتن پاشا در پشت سرم با پیچیدن دستانش به دورم، همراه شد و سپس صدای آرام و در عین 

 :حال جذابش در گوشم طنین انداخت

 خوایی با من هم اتاق بشی؟ مطمئنی از این که می -

شرمی با جدیت و  دستانم را به روی ساعدهایش قرار دادم و متعجب به سمتش، سر گرداندم که در کمال بی

 :شیطنتی باورنکردنی ل*ب زد

 .اونجا یه شیر گرسنه منتظرته -

ی  ان یک جملههیجانی که در میان س*ی*نه و قلبم افتاد همزمان شد با نبض زدن سرم از هجوم معانی که هم

هدف و مبهوت از دیدن روی دیگرش، تکان خوردند و چشمانم گردتر از هر زمانی  هایم بی وحشی داشت. ل*ب

 :شدند. لرز خفیفی کردم و متعجب زمزمه کردم

 منظورت چیه؟ -

شاند و ی عجیبی را به تنم ن ام را رصد کرد، ولوله های شنوایی اش که زیر گوشم خط کشید و استخوان بینی کشیده

 .اضطرابی خاص و ترسناک در صدایم نشست

 !زشته پاشا، برو کنار -
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با پایین کشیدن سرش، ناخودآگاه شانه باال انداختم و حصاری محکم برای سرش در نظر گرفتم. گرمای صدایش 

 .ی گوشم نشست و صدایش یک راست به مغزم هجوم برد و فرمان اطاعت داد به روی الله

 .ه انگاری با یه پسر تازه به بلوغ رسیده طرفیزشت رفتار توعه ک -

 :چشمی در حدقه گرداندم و با شوخ طبعی پرسیدم

 طور نیست؟ مگه این -

هایم دید، ابروهایش را در هم کشید و  صدای روی ل*ب ی بی سرش را به سرعت عقب کشید و همین که خنده

 :تهدیدوار نامم را بر زبان جاری کرد

 !مهتاج -

 :نداختم و با صدایی خندان ل*ب زدمابرویی باال ا

 چیه؟ -

 :تر از قبل کرد و گفت چشم ریز کرد و حصارش را تنگ

 .برات یه هدیه دارم -

 .ام را در جهت مخالفش کشیدم سرم را به سمتش مایل کردم و برای دیدن صورتش، نیم تنه

 ای؟ چه هدیه -

 .چیزی که خیلی منتظرشی -

 :وق پرسیدمهایم بیشتر کش آمدند و با ش ل*ب

 چیه؟ کجاست؟ -

کرد که در  دید، یقینا به ذهنش خطور نمی اگر کسی این مرد را با آن لبخند کمرنگ و صورت مهربان در کنارم می

 .ترین انسان باشد رحم توانست در زمان خودش بی دارد و می ماشینش اسلحه نگه می
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 .کنی چیزی که براش تالش می -

کردم سالمتی  را درون د*ه*ان فرو بردم. تنها چیزی که برایش تالش می هایم متفکر ابرو برچیدم و ل*ب

ای میانمان ایجاد  ی سوم، فاصله ام بود و دوری از کیان و همچنین گرفتن انتقام مادرم. با نقش بستن گزینه خانواده

ه این باور رسیدم که کردم و کامال جدی در مقابلش ایستادم. با تغییر موقعیتی که در ذهنم ایجاد شد، بار دیگر ب

توانست مرا از رنج کشیدن در این  ترین انسان دنیا بود. تنها انتقام مادرم بود که می مهتاج در مقابل مادرش ناتوان

 .دارد اجبار و زور، زنده نگه

 مربوطه به کیان؟ -

تادند. آب دهانم را به سری به باال و پایین تکان داد که بند دلم پاره شد و تمام اجزای صورتم از جنب و جوش اف

 .سرعت پایین فرستادم و سرم را بیشتر بلند کردم

 چی شده؟ -

 :به پشت سرم نگاهی انداخت و پاسخ داد

 .بریم داخل صحبت کنیم -

اش کردم و منتظر و دست به س*ی*نه روی تخت نشستم. روی  بدون هیچ مخالفتی در رسیدن به اتاق یاری

 :هایش بود، پرسید نی که مشغول باز کردن دکمهصندلی مقابل آینه جای گرفت و حی

 یادته یه روز توی عمارت یه دختر اومد به دیدنم؟ -

 :هایش باال کشیدم و به آرامی ل*ب زدم ام را از فضای میان دکمه نگاه هول زده

 .آره -

فریاد  خوب به یاد داشتم. همان دختری که شهنام به رویش اسلحه کشیده بود و پاشا باعصبانیت به سرش

شد خاطرات آن یکی دو روز ترسناکی که در عمارت داشتم را به فراموشی بسپارم. انگشتانش را  کشید. مگر می می

 :گرداند، ادامه داد به قصد ماساژ، به دور گ*ردنش پیچید و حینی که سرش را به آرامی به چپ و راست می
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 .ی فرهمند این دختر همونیه که فرستادم تو خونه -

 :ده، چهار زانو نشستم و پرسیدمز هیجان

 مگه نگفتی چند نفرن؟ -

 .از کارش دست کشید و تنش را به جلو خم کرد

 ای باید انجام ب*دن. فکر کردی از کجا فهمیدم قراره بیان دنبال تو؟ اونا کارای دیگه -

 :تنها پاسخم تکان دادن سر بود و او ادامه داد

اش بزرگمهر بود؛ اما گویا تونسته با کیان  ی اولیه نمیده. سوژهاسمش نسیمِ، کارش رو خوب بلده و گاف  -

 .ی بهتری برقرار کنه ر*اب*طه

گفت دوست  این بود کیانی که می» چنگال نفرت به دلم افتاد و ذهنم با پوزخند از مهتاج شکست خورده پرسید:

 «دارم؟

ام را به مرد مقابلم دادم که  م، نگاه یخ شدها های ذهن وامانده توجه به طعنه هایم را به روی هم فشردم و بی ل*ب

 .های اطرافش چشم ناپاک نداشت هر چه بود، ع*و*ضی و ه*یز نبود. هر چه که بود، به ماده

ی اول از بیماریشه. نسیم به عنوان یک  گویا کیان مدتی درگیر عصبانیت حاد و افسردگی شده که توی مرحله -

ی ازدواج من و تو بین خودمون  جای بده. درست از زمانی که قصه مشاور تونست خودش رو توی زندگی کیان

جور. بعد از این مدت، باالخره نسیم تونست شب  چیده شد، نسیم رو وارد زندگیش کردم؛ حاال بماند چطور و چه

 .شون بره و اونجا کمی خودنمایی کنه خواستن تو رو بدزدن، به دعوت کیان، به خونه قبلی که می

ی  د این مرد یک هیچ از من جلو بود و تمام مدتی که من درگیر کارهای خودم بودم، او در خانهش باورم نمی

رفت. هیجان بود که از این حرکتش درون خونم به غلیان  گرانه پیش می فرهمند به پا گذاشته بود و خیلی حیله

 :افتاد و هول زده به جلو خم شدم و پرسیدم

 های خوبی ازشون بگیریم، نه؟ تونیم سوتی یخب؟ یعنی اگه اینجور پیش بره م -
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از این که هیجانم را دید و صورتش با لبخندی کج قاب گرفته شد، به سرعت حفظ ظاهر کردم و کامال جدی به 

 .ی جمالتش را به زبان آورد صورتش چشم دوختم تا ادامه

 .درسته، یه سوال دارم ازت -

 .بپرس -

 :عجیب به سر تا پایم انداخت و با لحنی مرموز پرسید های مرتبش کشید و نگاهی دستی به ریش

 مادرت، چه سر و رازی با بزرگمهر داشت؟ -

 .از فرط تعجب، کلمات در دهانم خشک شدند و تمام وجودم از تکاپو افتاد

 یعنی... یعنی چی... پاشا؟ -

ارم قرار گرفت و یکی از پاهایش اش، از جای کند. در کن ای کشید و نگاهم را به موازات قامت بلند شده هوف کالفه

اش را کامل به سمتم گرداند و در حالی که میان چشمانم به گردش  را زیر زانوی دیگری قرار داد. نیم تنه

 :پرداخت، ل*ب زد می

 .خوام یه چیزی بشنوی می -

ت که نگاهم اش را از درون جیب شلوارش بیرون کشید. سرش را به زیر انداخ و میان دو چشم متوقف شد و گوشی

به دنبالش کشیده و به برنامه پلیری دوخته شد که توسط انگشتش ل*مس و چندی بعد صدای خش و خشی آمد 

 .شد ی نسبتاً دور و فضایی بسته بلند می و بعد صدای بزرگمهر که از فاصله

م؟ تموم مدارک اون مهدخت احمق اگه حرف منو گوش داده بود که االن اون زیر نخوابیده بود. میگی چکار کن -

 .رو نیست و نابود کرده و دستم به جایی بند نیست

 .امان قلب و ضربان مغزم بلند شد صدایش قطع شد و چشمان من به لرزه افتادند و کوبش بی

ترش از همه چی خبر داره. یادمه که  ببین! هر جوری شده ازشون مهلت بگیر. من مطمئنم اون دختر احمق -

 .کرد یمهدخت خیلی روش حساب م
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 .صدایش بلند شد و لرزش چشمان من بیشتر

چطوری آخه مردک؟ وقتی پدر سرهنگش منو تهدید کرده و شوهرشم مدام کنارشه؟ اون کیان خاک بر سرم  -

 !که با کاراش دختره رو پروند

یان کرد؟ بابا تهدید کرده بود؟ مامان مدارکی دزدیده بود؟ چه مدارکی؟ ک گفت؟ از چه صحبت می چه داشت می

کشید و چرا از افراد پشت گوشی و مخاطبش مهلت  چکاره بود این وسط؟ بزرگمهر چه رازی را به دوش می

ام ناخودآگاه بهم ریخته بودند از تصورات  زدند و عالئم حیاتی خواست؟ بند بند وجودم خطر را فریاد می می

داد. مامان چکار کرده بود؟ با جوانی  میتر نشان  بست و مادرم را موجودی ترسناک ترسناکی که در ذهنم نقش می

 و عمرش چه کرده بود؟

 بحث تونستنش نیست؛ بحث اینه که باید مطمئن بشیم که مدارک و اون فایل صوتی دست دختره است یا نه؟ -

اش رفت و بار دیگر مثلث پلی را  و بعد خش خشی دیگر و صدایی که قطع شد. انگشت لرزانم به سمت گوشی

داد این قصه سر دراز دارد، این  های ترسناک که به من هشدار می ز همان صداها و همان حدسل*مس کرد. با

 !قصه به خوبی ختم نخواهد شد

 دونی اون مدارک چی بودن؟ تو می -

تر از همیشه شده بود، در  دانستم درمانده بدون این که به سوالش پاسخ بدهم، سر بلند کردم و با نگاهی که می

 :صورتش ل*ب زدم

 مامان چکار کرده پاشا؟ -

توانست انجام بدهد، همان بود. سکوت و سکوت. دستی میان موهایم کشیدم و با  هیچ نگفت. بهترین کاری که می

آمدم؛ باید. شال را از روی سر کنار  ها کنار می چندین نفس عمیق سعی در آرام شدن کردم. باید با آن غافلگیری

 .اه تنفس، نوازش کردمزدم و گردنم را برای باز کردن ر

 .شد دونستم که همه چی به یه بدهی و داد و ستد ختم نمی باید می -
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 دونی؟ چرا؟ مگه چیزی می -

 :دارم، پاسخ دادم کردم چشمانم را در جای خود نگه گردنم را آزاد کردم و در حالی که سعی می

 !دونم، باور کن های بزرگمهر نمی من چیزی از فعالیت -

 :طمینان برای اندک زمانی به روی هم قرار داد و گفتچشمانش با ا

 .باور دارم -

کردم. خدای من! این  زدم و برای پیش بردن کارهایش تالشی نمی باورم داشت؛ با این که مدام حرف از رفتن می

 مرد برای چی وارد زندگی من شده بود؟ قرار بود چه چیزهایی از او یاد بگیرم؟

 :دستی میان موهایم کشیدم و گفتم کش موهایم را جدا کردم و

 .مامان مدارکی پیش من نذاشته. هر چی که هست باید خیلی مهم باشه -

 .اش را به پنجره دوخت سری تکان داد و چشمان ریز شده

 .اگه ما زودتر به اون مدارک دست پیدا کنیم، یقیناً عین موش میوفتن توی تله -

 تونن باشن؟ به نظرت اونا چی می -

هایش را  ها و ل*ب تر شدنش، شد. در صورتش دقیق شدم و تمام حرکات چشم منجر به چرخیدن و نزدیک سوالم

 .زیر نظر گرفتم تا شاید من بتوانم این بازی لعنتی را به اتمام برسانم

 .شونه های االن مطمئناً یه چیزی خارج از فعالیت -

 شون؟ های االن فعالیت -

 .ابرویی پرسشی باال انداخت

 کنن؟ دونی دقیقا چکار می عنی نمیی -

 :صادقانه پاسخ دادم

جات باشه  خواری و عتیقه دونم. گفتم شاید کارشون بیشتر رانت زنم؛ اما دقیقاً نمی نه. یه چیزایی حدس می -
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 ...و

 :ای عظیم وجودم را در برگرفت ام، رعشه میان کالمم پرید و با تکمیل جمله

 .های زن و تجارت مدلقاچاق موادمخدر و ردوبدل کردن  -

 :ای کشیدم و ناخودآگاه ل*ب زدم هین ترسیده

 تو... تو... چی؟ -

 .اش به یکدیگر قفل شدند چشمانش ریزتر از قبل شدند و ابروهای مردانه

 .کار ما فرق داره -

ست،  دانستم فعالیتش چیزی غیر از ن*ا*موس فروشی و وطن فروشی کرد. همین که می همین برایم کفایت می

ترین  کرد. هر چقدر هم در کشوری باشیم که زجر ببینیم و سختی بکشیم، باز هم وطن فروشی لجن کفایت می

 .ام را رها کردم توانست انجام بدهد. نفسی عمیق کشیدم و به سختی نفس حبس شده کاری بود که یک فرد می

 !باورم نمیشه -

 .بار موهایم میان انگشتانم چنگ شدند و صدای او شماتت

 .بسه دیگه! کندیشون -

 :ای اندک از صورتش پرسیدم به سرعت رهایشان کردم و به سمتش خیز برداشتم و در فاصله

 کرده؟ یعنی مامان منم باهاشون همکاری می -

 .آوردن کرد که اون بال رو سرش نمی اگه همکاری می -

 .تهایم به لبخندی از هم باز شدند و روح به تنم برگش در کسری از زمان ل*ب

 .خداروشکر -

 اما ازشون مدرک داشته. تو، خونه و کارگاه رو خوب گشتی؟ -

 .شون پاکسازیش کردم خواستم بفروشم اوهوم. وقتی می -
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 :ای سر داد و با خود زمزمه کرد نوچ کالفه

 .اگه پیداشون کنیم دیگه همه چی تمومه -

 :دستم را روی بازویش قرار دادم و گفتم

 .کنیم دم. مطمئن باش پیداشون میگر شون می منم دنبال -

 :نگاهی به سرتاپایم انداخت و در چشمانم زمزمه کرد

 .امیدوارم -

 نسیم این فایل رو فرستاد؟ -

 .های اتاق دوربین بله. اونم به سختی و با کمک بچه -

 .اگه بتونه موضوع اون مدارک رو بفهمه که خیلی خوب میشه -

 .طریق کیان پیش برهاین دیگه ریسکه. باید بذاریم از  -

 :ای سر دادم و خودم را به پشت، به روی تخت رها کردم. دستی به صورتم کشیدم و گالیه کردم هوف کالفه

 دارم دیوونه میشم. پس کی تموم میشه؟ -

ای که در ذهنم نقش  ای به روی وجودم شد، ناخودآگاه از کلمه دستانش که در دو طرفم قرار گرفتند و تنش، سایه

ی بلندی سر دادم. دستانم را به دو طرف لباسش بند کردم و با همان  در میان آن شرایط باورنکردنی خندهبست، 

 :ی خنده پرسیدم ته مانده

 ی طبیعی رخ داد؟ دونی االن یه شگفتانه می -

 :ی خنده باال پریدند و سرش را با تخسی پایین کشید و پرسید هایش به نشانه ل*ب

 حتما ماه گرفتگی شد؟ -

ی کوتاهی سر دادم و با شیطنت سری باال و پایین کردم. نگاهش را میان اجزای  از پاسخ صریح و صحیحش، خنده

ی لطیف پیراهنش را  ها به جانم افتادند. پارچه صورتم به گردش در آورد که لبخندم رنگ باخت و باز فکر و خیال
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 :میان انگشتانم پیچیدم و پرسیدم

 شناسی؟ منو از کِی می -

 .گاه بدنش قرار داد و با دست دیگر به کنکاش میان تارهای سیاهم پرداخت اعد دست چپش را تکیهس

 .کردی آورد و تو از دستش فرار می  ای که کیان اشکت رو در می از اون لحظه -

 چی؟ -

 .شدی هاتون با دعوا از ماشینش پیاده می کردی و آخرشب همون زمانی که کیان رو توی مهمونیا همراهی می -

گفت،  ای که می با هر کلمه« چطور؟» های من مبهوت به هم خوردند و تنها یک کلمه را بیان کردند: گفت و ل*ب

کرد و جبری که در سرم چپانده بود را به احساسی عجیب و جدید  ای که میانمان بود را کم و کمتر می فاصله

رق رعدآسا، وجودم شل شد و خیلی زود، آن احساس ی چندولتی و ب ی آن ب*وسه تبدیل کرد که با تکرار چندباره

ها وجودم در  کرد، به اوج رسید و چیزی که مدت ام خودنمایی می جدید لعنتی که در میان هیاهو و آشفتگی

شد؛ اما پاشا با هر  گاه در کنار کیان به من القا نمی انتظارش بود، رخ داد. همان درگیری احساسی و نیازی که هیچ

بخش بود این که مردی وجودت را با  اش توانست مرا به نیازِ محترم بودن برساند و چقدر ل*ذت هنوازش و کلم

 .ارزش و محترم بداند و از نگاهش، هوی و هوسی به وجودت تزریق نشود

*** 

کردم صدایم عادی و متعادل به نظر برسد  تر از قبل به دور شکمم پیچیدم و در حالی که سعی می دستم را محکم

 :خ دادمپاس

کرده  یه روز خود سروش بهم گفت. بهم گفت که اوایل به تو تمایل داشته؛ اما خب، رو حساب این که فکر می -

 .سبحان هم به تو عالقه داره کشیده کنار

صدای نفس عمیقش در گوشم پیچید و ابروهای من از درد، بیشتر در هم شدند. با بیرون آمدن پاشا از حمام و 

ای ناتمام مقابل چشمانم نقش  های ناموفق از ر*اب*طه اش، پهلو به پهلو شدم و سکانس ی حولهنمایان شدن سفید
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 :بست که به سرعت سری تکان دادم و الهه را خطاب قرار دادم

 !اش، قبول نکنیا دونم رودروایسی با سبحان و خونواده بار از روی ترحم یا چه می یه -

باری بودی که نفس عمیق  دم که از اوایل تماسمان این دهمینباز هم نفس عمیقی کشید و من محاسبه کر

 .کشید می

 مهتاج؟ -

 جانم؟ -

تونه توی زندگیم جایی داشته باشه؛ اما  دونم که سروش دیگه نمی چرا سروش رو قبول نکنم؟ خودمم می -

 .تونم با این همه دلیل خودم رو قانع کنم قدر احمقم که نمی این

ام را بیشتر در نرمی بالشت فرو کردم و چشمانم را به روی هم بستم. قول داده  و بینی دستی میان موهایم کشیدم

ی اطالعاتی که  کاری با الهه نداشته باشم و این حال سردرگمش من بودم. اگر به موقع از همه بودم که دیگر مخفی

 .رسید ی زمانی نمی کردم دیگر به این برهه داشتم، آگاهش می

 !قعی نیست الههسروش، احساسش وا -

مردم برای این  ی گلویش را از این فاصله هم احساس کنم. باید می توانستم حرکت بغض و سیب سنگین شده می

مردم. آب دهانم را به سختی از گلویی که از شدت خشکی و صحبت خراشیده بود،  ام، باید می رفیق زجر کشیده

 :پایین فرستادم و ادامه دادم

بدم که هنوزم مهر یاسی توی دلشه. شاید از روی اجبار جدا شد؛ اما خودتم قبول داری  تونم بهت قول من می -

رنگ شده؛ اما هنوزم حسرت رو توی چشمای  های بلند شب عروسی الکی نبود. اون احساس شاید کم اون خنده

 .بینم دوتاشون می

 .اش بردم ی آرام یهاش پی به دگرگونی اوضاع و گر اش را باال کشید و من از صدای گرفته بینی
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ترسم از این که یکی دیگه رو انتخاب کنم؛ اما فکر و  ترسم، می من دیگه بهش احساسی ندارم مهتاج؛ اما می -

 .ذکرم پیشش بمونه

هایم تیز شدن. با بسته  ای افتاد و گوش هایم فاصله با خش خشی که از پشت سرم بلند شد، ناخودآگاه میان پلک

ا به سمتش گرداندم و همین که حوله در مقابل چشمانم به روی زمین افتاد، به سرعت شدن در کمد، کمی سرم ر

 :اش عصبی نالیدم به جای قبل برگشتم. تمام حواسم را به صدای درون گوشی دادم و با شدت یافتن گریه

وونیت مادر خوایی توی اوج ج کنی؟ می کنی؟ چرا واقعیت رو قبول نمی خودت رو فریب نده الهه، چرا فرار می -

 افته؟ خوایی زن دومی بشی که شوهرت مدام با دیدن اون بچه یاد عشق سابقش می ی یکی دیگه بشی؟ می بچه

 .ناباور نامم را که به زبان آورد، چشمانم را با عصبانیت به روی هم فشردم

 !مهتاج -

م بیشتر چنگ زدم و با صداقت تمام تنم را به سختی باال کشیدم و سرم را به دیوار تکیه دادم. دستم را به روی شک

 :گفتم

 .تونی توی اون شرایط خوشبخت بشی الهه من دارم واقعیت رو نشونت میدم. تو نمی -

 پس... پس چرا تو با امیرپاشا ازدواج کردی؟ -

با بلند شدن صدای شسوار، با خیالی راحت چشم باز کردم و به کاغذدیواری مقابلم چشم دوختم. لبخند تلخی که 

وی صورتم نشسته بود، با یادآوری حماقت چند ساعت پیشم بیشتر هم شد و لرزشی دردناک در میان ر

ام بود  ام ایجاد کرد. دیگر درد دل و پهلویم اهمیتی نداشت و این درد عصبی از دردی که در س*ی*نه س*ی*نه

 .تر بود کم اهمیت

 ...اون ای، جدای از ی من فرق داره. اون نه زنی داره نه بچه قصه -

 .آب دهانم را فرو فرستادم و دروغی در عین حال واقعی را به زبان آوردم

 .وقتی عاشق باشی، با این موارد کنار میایی؛ اما احساس تو دیگه شبیه اوایل نیست -
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 .آهی که کشید، آن قدر غلیظ و عمیق بود که تا اعماق وجود من نیز به سوزش افتاد

 .دارم دیوونه میشم -

 .ت رو به خودت استراحت بده. نه سروش و نه سبحان، هیچ کدوم اون چیزی نیستن که تو دنبالشیاین مد -

 ممنونم. مهتاج؟ -

 جانم؟ -

 .مرسی که هستی. ممنون که همیشه هستی -

 .های رنگی در وجودم به ر*ق*ص در آمدند لبخند غمگینم، رو به شادی صعود کرد و پروانه

 .مراقب خودت باش. شبت بخیر -

بدون آن که منتظر پاسخی از سوی من باشد، تماس را خاتمه داد. گوشی را پایین آوردم و روی پاتختی قرار  و

کرد. دستی میان موهای  ام تزریق می دادم. چشمانم را به سمتی سوق دادم که بوی خوش شامپو ب*دن را به بینی

ه را خاموش کرد و خودش را به تخت رساند. ماند اش کشید و از پشت آینه برخاست. تنها المپ باقی حالت گرفته

خواستند، پاسخ منفی  روی می ی پیش های لعنتی ذهنم که اجازه نفس عمیقی در هوایش کشیدم و به فرکانس

هایم بیرون آمد  دادم. با بیشتر شدن درد، انگشتانم را در عضالت شکمم فرو کردم و ناخودآگاه آخی از میان ل*ب

م در میان دندان، به سرعت مانع بلند شدنش شدم؛ اما او تیزتر و هوشیارتر از آن بود که های که با اسیر شدن ل*ب

 .ی عالئم درد در وجودم نشود متوجه

 چیزی شده؟-

هایم را محکم به روی هم فشردم. نامم را با تعجب به زبان آورد و همین که  هایم را بیشتر فشردم و پلک دندان

ترین فاصله از بدنم  گشتانش به روی شکمم نشست و سنگینی وجودش در کمپاسخی از سمتم نشنید، گرمای ان

 .احساس شد

 ...درد داری؟ چرا؟ من -
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 :ربط به زبان آورد، پلک فشردم و نالیدم قبل از آن که کالمی بی

 .درد عصبیم شروع شده -

 درد عصبی؟ -

 .ی تایید تکان دادم و به روی شکم خم شدم سری به نشانه

 بریم دکتر؟ -

سر باال انداختم و به روی تخت همانند جنینی در خود جمع شدم که دستش به همراهم خزید و با مالیمتی 

ی کم کردن دردم را دادم. انگشتان  تعارف اجازه بخش به نوازش عضالتم پرداخت. دستم را کنار کشیدم و بی آرامش

تاثیر خودم بهتر بود. سرم را به روی  بیهای  داد؛ اما از فشردن قوی و محکمش گرچه تمام درد را تسکین نمی

 .ها و الیکوهای بالشت خفه کردم های دردناکم را در میان پنبه بالشت فشردم و ناله

 .این مدت خیلی اذیت شدی -

 :شباهت به گریه نبود، گفتم ای که بی دستانم را به روی روتختی مچاله شده، مشت کردم و با ناله

 .من، تموم زندگیم درد کشیدم -

تلخندی سر دادم و با بغضی آشکار که شاید از درد بود و شاید از حماقت ساعاتی پیش و شاید از تمام 

 :هایم، ادامه دادم حماقت

 .این درد، دیگه عادی شده -

 .بذار کمکت کنم کمتر درد بکشی -

 :بغضم را فرو دادم و نالیدم

 !تو، خود دردی -

ی تفکر در مورد  درد در قسمت پهلویم که آخم بلند شد و اجازه ایستادن انگشتانش مصادف شد با بیشتر شدن

آلودش خیره شدم  حرفی که زدم را نداد. پاهایم را بیشتر در شکم جمع کردم و چشمانم را باز کردم. در صورت اخم
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 :و با صورتی که خیس از اشک شده بود، داد زدم

 !میرم پاشا دارم می -

 :ول و وال گفتبه سرعت از روی تخت برخاست و با ه

 !ریم بیمارستان. نگران نباش االن می -

 :تر از قبل درد که به صورت ماری در تمام تنم نفوذ کرد، فریادم بلندتر شد و صدایم گرفته

 .نه! فقط... یه مسکن... برام بیار -

 ...اما -

 .کنم خواهش... می -

ذیرایی رفت. با قرص و لیوانی آب برگشت و در ی کوچک درون اتاق پ به اجبار سری تکان داد و به سمت داروخانه

خوردنش کمکم کرد. به سرعت روی تخت چهارزانو نشست و دوباره دستش را برای کم کردن دردم به کار گرفت. 

آور بود. به ساعدهای قویش چنگ انداختم و با درد نامش را به  پیچیدم و این درد واقعا عذاب از درد به خود می

ترحم برانگیز شده بودم زمانی که از دردی که خود او به جانم انداخته بود، برای کمک به دستان زبان آوردم. چقدر 

همان مرد محتاج شده بودم. دیدن صورتی که رنگ نگرانی گرفته بود و از هیچ کاری برای کاهش دردم دریغ 

رای درمان دردهایت داشته رساند گاهی درد هم قشنگ خواهد بود، اگر کسی را ب کرد، مرا به این باور می نمی

ی نرمی تشک کردم، پشت سرم قرار گرفت و با  هایم را روانه باشی. هنگامی که طاقت از دست دادم و مشت

 .نوایم آمد ساعدهای قوی و محکمش، حصاری تنگ برایم ساخت و با دو دست به مدد شکم و پهلوی بی

النی کرخت شد و شاید از مسکنی بود که درست بعد از شاید تاثیر چنددقیقه درد بود که بدنم بعد از لحظاتی طو

کرد و در کم شدن  طاقت و با تمام وجود مرا یاری می رفته عمل کرد. شاید هم از مردی بود که بی نیم ساعت رفته

برد که شاید تکرارشان باز هم  نظیرش مرا به لحظاتی می های بی دردم تالش. مردی که با گرمای وجود و زمزمه

قدر حس با ارزش بودن و محترم بودن در آن لحظات به وجودم تزریق شده بود که محتاج  ود؛ اما آنحماقت ب



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
476 

 

لرزید، آن  های قوی پاشا می حال شده بود و در میان دست رفته، با وجودی که دیگر از درد، بی تکرارش بودم. رفته

ود، از وجودم گریخت و نفس را به طور ناگهانی که آمده ب مار خوش خط و خال، رخت سفر به تن کرد و همان

کردم و دستانم از  ام به خوبی احساس می های سرد را به روی پو*ست کمر و پیشانی هایم برگرداند. حرکت عرق ریه

های سر  توانستند عرق را از صورتم کنار بزنند. ل*ب قدر سست شده بودند که حتی نمی درپی آن های پی مشت

هایم کردم که همزمان عطر پاشا هم به وجودم  له دادم و هوای زیادی را وارد ریهام را به سختی از هم فاص شده

 :تزریق شد و صدایش در کنار گوشم طنین انداخت

 بهتری؟ -

کرد و مجالی برای ر*ق*ص و  دهانم دیگر به کویری تبدیل شده بود که به زور سنگینی زبانم را تحمل می

ام رسیدند، به سرعت در جایش  زده خزیدند و همین که به صورت یخ داد. انگشتانش باال خودنمایی به او نمی

ی اشک  جانی به رویش پاشیدم و به آخرین قطره خیز شد و صورتش را مقابل صورتم قرار داد. لبخند کم نیم

از  تپید و ی فروریختن دادم. همانند قلبی که مطمئن بودم دیگر همانند سابق نمی ام اجازه باقیمانده از درماندگی

های ریز و درشتم به سیاهی شب تبدیل شده بود. سیاهی که یقیناً مرا  کنار آمدنم با دردی چون پاشا و حماقت

کرد. سیاهی که مهتاج را از تابناکی گذشته فاصله داد و به کسی تبدیل کرد که  همانند پاشا و کیان تربیت می

 .ازش بیزار بودم

 :آمد پاسخ دادم ام بیرون می زده ایی که اعماق گلوی قحطیهایم را تکان دادم و با صد به سختی ل*ب

 .خوبم -

شد را  های خاصش احاطه می ای که اطراف روشنایی مردمک رنگ نگاهش تغییر کرده بود و من واقعا این رنگ تیره

نی ی سنگی دوست داشتم. رنگ نگرانی بود و چقدر خواندن چشمانش در این حالت راحت بود و دلگرم کننده. سایه

توانستم  کرد. چطور می که به رویم انداخته بود، با آن موهای آشفته و چشمان خوش حالتش، چقدر او را جذاب می

به این مردی که بهش عادت کرده بودم، نارو بزنم و ازش فرار کنم؟ چطور اینقدر زود جای خودش را در ذهنم باز 
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 .ای برایش نبود کرد؟ چرا به این روز افتادم که چاره

های سیاهی که مقابل دیدم قرار گرفته بودند را با احتیاط  ام را کنار زدند و ریسمان ر انگشتانش خیسی پیشانیس

توانستم بگویم که آن نگاهش را دوست داشتم. زمانی که نگرانم بودند و از  به جای خود برگرداند. بدون تعارف می

های  را با باال آوردن پتو و کشیدنش به روی شانه گرفتند. لرزی که به جانم افتاد پاشای ترسناک فاصله می

 :قرار دریا پنهان شد های بی اش در میان صدای موج عر*یا*نم، کنترل کرد و صدای آرام

 .متاسفم -

 .ام به باال خزیدند تا تلخندی ایجاد کنند و موفق شدند عضالت گونه

 برای؟ -

در آورد و پاسخم را زمانی به زبان آورد که به روی زدنش را میان تمام اجزای صورتم به گردش  دل نگاه دل

 .هایم توقف کرده بود چشم

 .تونستم انجام بدم و نکردم برای کارهایی که می -

ام را جانی دوباره بخشیدند و به مدد زبانم آمدند  های بزاقی دهانم باالخره به کار افتادند و د*ه*ان خشکیده غده

 .که به سقف چسبیده بود

 مثل؟ -

می از صورتش که در معرض نور قرمز چراغ خواب بود، با پایین خزیدندش تمامی صورتش را احاطه کرد و من نی

« کاش»هایش ببینم و با پاسخش، همانند او صورتم از غصه در هم شود و  بیشتر توانستم درماندگی را در دل زدن

 .بزرگی در سرم بپیچد

 .ها و آدم نجات دادن مادرت و دور کردنتون از این شهر -

*** 

 «فصل یازدهم»
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ی اقیانوس. ابتدای اقیانوس را آرامشی  دهنده های فریب زندگی همانند گردابی سهمگین و ترسناک بود در دل شب

کند که در هنگام شب و در میان راه، گردابی میان راهت سبز  فریبنده فرا گرفته که اصال به ذهنت خطور نمی

ای کافی بود تا گرداب، برایت یک مانع کوچک تلقی شود  کشد؛ اما گاهی معجزه شود که دنیایت را به گند می می

ی گرداب  ی من، به گمانم، پاشا بود. گرچه به اندازه به جای دل زدن به اعماقش، گرداب را دور بزنی. معجزه

که او هم به  خطرناک و ویرانگر بود؛ اما او برای من تنها راه نجاتی بود که هم مطمئن بود هم درست. هر چند

کرد و دستی در کشت و کشتار دیگران داشت؛ در حال حاضر برای من بهترین بود و صدایش  راحتی خالف می

 .دهنده آرامش

دادم در عوض او هم هر چه  مان بسته شد. من به آن اجبار تن می بعد از سفری که در کیش گذراندیم، قراری میان

در به خانه برگشتم،  به ی کیان بود. وقتی یک روز مانده به سیزده جنازه کرد. حتی اگر خواستم برایم فراهم می می

تر باید مقدمات عروسی را فراهم کنیم تا بار دیگر  هایش که هر چه سریع رو شدم و کنایه های فجیع بابا روبه با اخم

هایش،  ها و دلخوری ام به مسافرت بروم، خیالم راحت باشد؛ اما من در مقابل تمام حرف خواستم با همسر عقدی

کشی که برایش آورده بودم را مقابلش قرار دادم و آغوشش را برای لحظاتی قرض گرفتم. خوب بود که هنوز  پیش

در را در کنار  به کرد. سیزده ترسید. همین برایم کفایت می شد و با وجود پاشا، از دوری من می هم نگرانم می

ان، سوده را نیز با خود همراه کردم. آن روز هم همانند روز عید برایم گرچه ی امیرپاشا بودم و با اصرار فراو خانواده

خندیدم و  اش. هرچه می زیبا بود؛ اما در آخر غمی عمیق به جانم نشاند که تنها منشأش مادرم بود و جای خالی

د و ترس از مواردی شد که از فراغ مادر بو کردم، باز کنج دلم آتشی روشن می های آرزو سرگرم می خودم را با حرف

دانستم به زودی گریبانم را خواهد گرفت. بعد از تعطیالت، اولین کاری که کردم، به کارگاه سر زدم. مدیریت  که می

های بروز آورده بود  جدید همان مرد مسن مهربان بود که کارگرها را کم نکرده که هیچ، زیاد هم کرده بود. دستگاه

ی گذشته  رگران نشانده بود. دیگر آن ساختمان شباهتی به ساختمان سوختههای فرم جذابی به تن کا و لباس
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ی قدیمی  ها نه در خانه ی او، تمام کارگاه را بررسی کردم و ناامیدانه، بیرون زدم. هیچی از آن فایل نداشت. با اجازه

یزی که باقی مانده بود، یک بود و نه کارگاه؛ اما باز هم برای اطمینان به صندوق امانت بانک مراجعه کردم. تنها چ

 .دانستم منشأش چیست ی زردرنگ بود که با در دست گرفتنش، ترسی عجیب به جانم افتاد. ترسی که نمی بسته

ام را  ی زردرنگ خیره شدم. عینکم را روی داشبورد رها کردم و گوشی روی صندلی قرار گرفتم و با استرس به پوشه

حینی که چشمانم همچنان به پاکت روی صندلی شاگرد دوخته شده بود، به ی پاشا را گرفتم و  برداشتم. شماره

 :اش در گوشم پیچید دهنده انتظار پاسخش نشستم. طولی نکشید که صدای آرامش

 جانم مهتاج؟ -

دانستم قصد و غرضش همان جبر بود. پس به آن دل خوش نکردم. چشمانم را به مقابل و به  جانمی گفت که می

 .گذشتند رنگی چشم دوختم که با سرعت از مقابل چشمانم میهای رنگا ماشین

 کجایی پاشا؟ -

 خونه. چطور؟ -

 :وار سراغ اصل مطلب رفتم باز به سمت پاکت برگشتم و زمزمه

مامانم یه پاکت برام توی صندوق امانت گذاشته بود. من ازش خبر نداشتم که وقتی رفتم کارگاه رو بگردم، یهو  -

 .هایی که مامان حساب داشت د چیزی که دنبالشی توی بانک باشه. منم اومدم بانکرئیس اونجا گفت شای

 :نفس عمیق و سنگینش را بیرون فرستاد و با تاکید گفت

 !بیا اینجا. همین االن -

 ...اما -

 اما چی؟ -

را میان ی ل*بم را میان دندان کشیدم و بسته را درون داشبورد پنهان کردم. نفسی گرفتم و دست آزادم  گوشه

 .موهایم کشیدم
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 .بابا یه چند روزیه بداخالق شده. تو بیا اونجا -

 .هایش را از پشت گوشی به خوبی احساس کنم توانستم اخم می

 اونوقت به چه منظور حساس شدن؟ -

 .هایم نشاند صدایی روی ل*ب ی بی اش، در میان گیرودار استرس و بسته، خنده لحن حرصی

 .بگیریم میگه باید زودتر عروسی -

هایم برعکس لرزش بدنم، به التهاب  ای تنم لرزید و گونه صدایش آن قدر شور و شیطنت داشت که لحظه

 .نشستند

 .دخت گوش بدم های توران چه بهتر! اونوقت مجبور نیستم واسه یه سفر کیش به متلک -

 .خنده ام بلندتر نصیب نمانده، دلم خنک شد و از فکر آن که او هم همانند من در تمام آن مدت بی

 .خندی؟ اگه بدونی چیا بهم گفت می -

 :وارش، لبخند به روی صورتم رنگ باخت و با لحنی تحلیل رفته پرسیدم از لحن شیطنت

 چی گفتن؟ -

 :صدای زدن دزدگیر ماشینش آمد و سپس خودش

 .بماند -

 :با بلند شدن صداهای دیگری که بلند شد، متعجب پرسیدم

 داری میایی؟ -

 نگفتی بیام؟ مگه -

 .من هنوز بانکم -

 .رسی تا اون موقع می -

 :استارت را فشردم و زمزمه کردم



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
481 

 

 .پس، فعال -

 .فعال -

تماس را خاتمه دادم و گوشی را روی صندلی رها کردم و ماشین را به مقصد خانه در خیابان انداختم. چندی بعد 

سرعت به واحد رساندم. سالم بلندی تحویل دادم و  بود که ماشین را در پارکینگ خانه پارک کردم و خودم را به

هایم را با بلوز و شلوار خنکی تعویض کردم  شان در آشپزخانه بپیوندم، به اتاقم پناه بردم. لباس بدون آن که به جمع

ام رنگ بخشیدم و پاکت را  های رنگ باخته ای زدم و دست و صورتم را شستم. مقداری به ل*ب و موهایم را شانه

ام، به سمتش هجوم بردم که پیامکی از سوی پاشا بود. گوشی را  تخت رها کردم. با بلند شدن صدای گوشی روی

رفتم، صدای متعجب سارا مرا از داخل آشپزخانه  رها کردم و از اتاق بیرون زدم. حینی که به سمت آیفون می

 :خطاب قرار داد

 چرا این همه هولی دختر؟ -

ها نشسته بودند و مشغول خوردن  ودم را به آشپزخانه رساندم. هر سه نفر روی صندلیی آیفون را فشردم و خ دکمه

 :هایشان زدم و رو به سارا که مشغول کشیدن غذا در ظرفی بود، پاسخ دادم ناهار. لبخندی به صورت

 .پاشا اومده -

 .لبخندی زد و از جای برخاست

 .پس یه بشقاب دیگه آماده کنم -

 .ممنون -

ی سوده چشمکی زدم. همین که صدای زنگ واحد بلند  جواب گذاشتم و به صورت سراسر خنده ا را بیهای باب اخم

شد، به سمت در هجوم بردم. نیمی از هیجانم به خاطر پیدا کردن آن بسته بود و نیمی دیگر از دیدنش و حل 

شد. نگاهی به سرتاپایش  ی مرتبش مقابلم نمایان ام. در را به سرعت گشودم که چهره شدن تمام مشکالت ذهنی

انداختم که تیشرت خاکستری و شلوار جین مشکی به تن کرده بود و موهایش را عادی شانه زده بود؛ اما باز هم 
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 .جذابیت خودش را حفظ کرده بود

 .سالم -

های مردانه عوض کرد و  هایش را با صندل شد، سالمم را پاسخ داد. کفش سری جنباند و حینی که وارد می

 :دپرسی

 بد موقع که مزاحم نشدم؟ -

 :در را بستم و همین که ل*ب باز کردم پاسخ بدهم، صدای بشاش سارا زودتر از خودش نمایان شد

 .نه اتفاقاً! به موقع اومدی پسرم -

هردو به سمت سارا برگشتیم که روسری بزرگی روی موهایش انداخته بود و بلوز و دامنی زیبا به تن داشت. 

 .ش زدم و دستی به بازوی پاشا کشیدملبخندی به صورت

 .انگاری مادرزنت خیلی دوست داره -

با کالمم، تعجب را در چشمان سارا نشاندم و لبخند را روی صورت پاشا. با تعارف او را به آشپزخانه راهنمایی 

ی لبریز از برنج ها ها جای گرفتیم. بشقاب های معمولی، در کنار هم روی صندلی کردیم و بعد از سالم و احوالپرسی

 .مان قرار دادم را جلو کشیدم و ظرف خورشت قیمه را میان

 قیمه دوست داری؟ -

 :تمام حواسم پی او بود که نگاهش را از سارا گرفت و کمی به سمتم خم شد و با لبخند پاسخ داد

 .االن باید بپرسی؟ ناسالمتی دیگه زن و شوهریم -

 .انداختم ای باال چینی به ابروهایم دادم و شانه

 .خب، وقت نشد در موردشون حرف بزنیم -

 :دستی به موهایم کشید و با محبت پاسخ داد

 .خورم من هر غذایی که با محبت پخته بشه رو با کمال میل، می -
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اش معانی متفاوتی داشت. یکی این که غذایی نبود که بدش بیاید، دوم این  لبخند روی صورتم جان گرفت. جمله

داد با دستان خودم و از روی محبت زنانه برایش غذا درست  راکی بود و سوم این که ترجیح میکه آدم خوش خو

 .ی مصلحتی بابا، به آرامی عقب کشید و به سمت سارا و بابا برگشت کنم. با سرفه

 .ببخشید که این موقع مزاحم شدم. راستش هم با مهتاج کار داشتم، هم شما -

 .داخت و با همان چشمان تیزبین به سمت پاشا برگشتبابا نگاهی موشکافانه به من ان

 مراحمی پسرم. چیزی شده؟ -

 :قبل از این که پاشا ل*ب باز کند، سارا لیوان دوغ را مقابل پاشا قرار داد و گفت

 .وقت زیاده. اول ناهار بخوریم که سردش مزه نمیده -

ها را  شد که تمام برنج شدیم. باورم نمی نظیر سارا همه اطاعت کردیم و در آرامش مشغول خوردن دستپخت بی

ی خوب  ها هم رحم نکرده بودم. آخرین لقمه را جویدم و با یادآوری مزه زمینی سرخ کرده خورده بودم و به سیب

های خالی خیره شده بود و به قول  غذای سارا، سر بلند کردم و در صورت روشنش خیره شدم. با لبخند به بشقاب

 :هایم کشیدم و ل*ب باز کردم زبانم را روی ل*ب« تشکر از یک آشپز بود. این بهترین» مامان:

 .خیلی ممنونم ساراجون -

 :نگاهش را به سمتم سوق داد و سری تکان داد و زمزمه کرد

 .نوش جان -

ی سیدمصطفی. آخه اونجا هرشب دعا بود و نذری.  رفتیم خونه های محرم با مامان می وقتی نوجون بودم، شب -

 .رسوندم هاشون رو دوست داشتم و اگه در حال مرگم بودم خودم رو می شتر از همه قیمهمن بی

های سارا بیشتر از همیشه کش آمد. همچنان نگاهم را به سارا دوخته بودم و ادامه  ی سوده بلند شد و ل*ب خنده

 :دادم

 .ان ی همونا خوشمزه های شما اندازه قیمه -
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زی که این زن الیقش بود را به دستانش منتقل کردم. بله. محبت! این زن رنج دستم را به آرامی پیش بردم و چی

دیده الیق محبت بود. هرچند که با هم مشکل داشتیم و یادآور درد و زجر بودیم. لبخندی به صورتم زد و با 

 :صدایی که لرزشی نامحسوس در خود جای داده بود، مرا خطاب قرار داد

 .کنم می از این به بعد بیشتر درست -

 .هایم معنای واقعی لبخند را گفتند چشمانم نیز خندیدند و ل*ب

 .ممنونم -

در جمع کردن میز به سوده و سارا کمک کردم و برای پاشا و بابا که در پذیرایی سخت مشغول گفتگو بودند چای 

سوالی به بابا و پاشا  بردم. سینی خالی از فنجان را روی میز قرار دادم و روی مبل تک نفره جای گرفتم. نگاهی

 .های کریستالی سارا مشغول کرده بودند انداختم که خود را با استکان

 مزاحم نشدم؟ -

هر دو به سرعت سر بلند کردند و بابا با اخمی کمرنگ که از چند روز گذشته بر روی ابروهایش مانده بود، پاسخ 

 :داد

 .نه. حرف خاصی نبود -

 :تمسری تکان دادم و رو به پاشا گف

 اگه کاری نداری، میایی به اتاقم؟ -

های بابا را احساس و برق قدرتی را در چشمان پاشا مشاهده کردم. پاشا فنجان نیمه  به وضوح شدت گرفتن اخم

برخاست. در کنارش ایستادم و او را تا اتاقم راهنمایی کردم.  "بااجازه"اش را روی میز رها کرد و با گفتن  خورده

بستم و به سمتش چرخیدم. روی تخت نشسته بود و با دستانی که روی س*ی*نه در هم گره  در را پشت سرمان

شده بودند، به پاکت زردرنگی که در کنارش رها شده، چشم دوخته بود. سمت دیگر تخت نشستم و همانند او، 

 :چشمان منتظرم را به بسته دوختم و ل*ب زدم
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 .ترسیدم تنهایی بازش کنم -

 :ه نگاه او هم همزمان با من به باال جهید و با ابروهایی باال پریده پرسیدو سر بلند کردم ک

 چرا؟ -

 :ای باال انداختم و با صراحت پاسخ دادم شانه

 .این چند وقته اینقدر اتفاقات باور نکردنی داشتم که این یکی رو کم دارم -

 :نگاهی رصدکننده به سرتاپایم انداخت و زمزمه کرد

 .همه ترسویینگفته بودی این  -

های تلخم را برای زمانی دیگر بگذارم. انگشتانم را به  هایم را درون د*ه*ان فرستادم و سعی کردم که پاسخ ل*ب

اش کردم که محتویاتش به روی  سمت پاکت بردم و بازش کردم. انتهایش را میان انگشتانم محکم گرفتم و وارونه

ب به دفترکاهی قدیمی و فلش مموری که همیشه در گوشی ای رها کردم و متعج تخت پخش شد. پاکت را گوشه

 .های محبوبش در آن بود، خیره شدم مامان بود و آهنگ

 ...اینا... اینا که -

 :صدای پاشا، نگاهم را به سمتش روانه کرد

 شون؟ شناسی چیز خاصی هستن؟ می -

 :رده بود پاسخ دادمشکست خورده و مغموم، دستی به صورتم کشیدم و با صدایی که هیجاش فروکش ک

 ...ریخت. این دفترم هاش رو می این فلش مخصوص مامان بود که آهنگ -

 :کردم، ادامه دادم نگاهی دیگر به دفتر قدیمی انداختم و در حالی که با احتیاط میان انگشتانم حملش می

 .دونم چیه نمی -

افتاد، بند دلم پاره شد و دلم عجیب هوای  ی اول دفتر را با احتیاط بیشتری ورق زدم و همین که نگاهم به صفحه

های ریز قرمز نقش  خط زیبای مامان را کرد. خطی که یقیناً با خودکارها قدیمی بیک نوشته شده بود و با گل دست
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و نگاری زیبا در اطراف نوشته ایجاد شده بود. نوشته را با سر انگشتم ل*مس کردم و به فرو ریختن قلب و 

توجه به حضور پاشا، به تمنای چشمانم برای نم گرفتن پاسخ دادم، اما اشکی به پایین  م و بیاحساساتم محلی نداد

هایم را از هم  هایم، همانند هوای بهار نم گرفته شدند. ل*ب هایم پنهان شد. هوای چشم نچکید و در میان پلک

 :فاصله دادم و زمزمه کردم

 .های دخترماه نوشته -

ی دیگر را ورق زدم. یک دست با  ها را به آرامی ل*مس کردم و صفحه شکوفهاش زدم و  لبخندی به سادگی

ها نفوذ کرده و رنگ  ها، جوهر در عمق برگه خودکار آبی نوشته شده بود و از شدت کهنگی و قدیمی بودن برگه

ن را برایم صادر ی بلند خواند ی سرآغاز رسید و صدای پاشا اجازه ی خود را از دست داده بود. چشمانم به کلمه اولیه

 .کرد

 چی نوشته؟ -

 :ای به جان کلمات آبی رنگ افتادم و به آرامی نجوا کردم بغض درون گلویم را پایین فرستادم و همانند تشنه

 .ها با او شکل بگیرند به نام آن که ماه را آفرید تا آسمان تنها نماند. به نام آن که مهدخت را خلق کرد تا غصه -

شد. نفس سنگینم را بیرون فرستادم و سرم را بلند کردم و  غمی که از کلماتش سرایت میقلبم فشرده شد از 

 :ل*ب زدم

 .انگاری دفترخاطراتشه -

مان را کم کرد. دستش را از پشت سرم رد کرد و به روی  هایش شکوفه زد و فاصله لبخندی کمرنگ، کنج ل*ب

 .تخت تکیه زد

 .ز سواالتت برسونهدفتر خاطراتی که شاید تو رو به خیلی ا -

 :شان شده بود، زمزمه کرد ی دفتر رساند و حینی که او هم سرمست از نرمی دست دیگرش را به لبه
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 .تونم تنهات بذارم اگه بخوایی می -

 :اش را بلند کرد که سری به طرفین تکان دادم و مموری را روی پاتختی قرار دادم و گفتم و نگاه سوالی

 .نیازی نیست -

هایم تکیه دادم. نفسی گرفتم  ا به پشتی تخت سپردم و پاهایم را در شکمم جمع کردم و دفتر را روی رانام ر تکیه

 :و با لبخند گفتم

 .انگاری خاطره نوشتن برای دخترای قدیم یه رسم بوده -

 .ی آرامی به ساق پایم زد ای به سمتم روانه کرد و ضربه با چشمانش خنده

شون رو یک جایی پنهون کنن که هر زمان به ستوه اومدن، بهشون  وب زندگیبعضیا دوست دارن اتفاقات خ -

 .پناه ببرن

 :وار زمزمه کردم نفسم را به همراه آهی غلیظ بیرون فرستادم و پرسش

 منم باید همین کار رو انجام بدم؟ -

 .شاید بهش نیاز داری. به یادآوری -

 .قامت راست کردفشار ریزی به مچ پایم وارد کرد و به آرامی مقابلم 

 .تونی به من زنگ بزنی بهتره تنهایی بخونی. هر وقت که احساس کردی تحمل این کلمات برات سخته، می -

 .اش سرم را به دیوار تکیه دادم و در صورتش دقیق شدم توجه به گفته بی

 تو چی؟ -

 من چی؟ -

 های بد هم روزای خوب دارن؟ آدم -

 .ی نگاه و صدایش کرد جدیت همیشگی را روانه تغییری در صورتش ایجاد نشد و همان

 .شون، بد شدن های بد، بخاطر از دست دادن روزهای خوب آدم -
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 .ام فشردم هایم نشاندم و دفتر را به س*ی*نه به جوابم رسیدم که لبخندی تلخ به روی ل*ب

 بهم اعتماد داری؟ -

 :سازی شدم وشنای گیج کننده بود که مجبور به ر سوالی که پرسیدم، به اندازه

 .ذاری اینا رو تنهایی بررسی کنم؟ شاید مدرکی توشون باشه که به دردت بخوره اعتماد داری که می -

های نسبتاً تنگ جینش فرو برد و با سری که از شدت غرور به باال اوج گرفته بود، نیشخندی  دستانش را در جیب

 :زد و پاسخ داد

 .نداشتم و ندارم وقت به هیچکس اعتماد اعتماد؟ من هیچ -

 پس چی؟ -

 .ی دفتر میان انگشتانم کرد و به جای اول برگشت نیم نگاهی روانه

 .اسمش رو بذار امتحان -

گرد کرد و اتاق را از وجود خود بدون هیچ خداحافظی خالی  قدمی به عقب برداشت. نگاهش را دزدید و عقب

ی آن  یم را با زبان تر کردم و برای خواندن ادامهها ساخت. نفسی عمیق سر دادم و به خط دوم خیره شدم. ل*ب

 :رو خواهد کرد هایی روبه کردم من را با چه واقعیت دفتر قدیمی جسارتی به خرج دادم که گمان نمی

کردم سرنوشت من با رفتن مادرم تیره و تار شد و زندگی  از کودکی که مادرم رو به خاک سپردیم، گمان می»

شد و  دیدم، فهمیدم سرنوشت من با اون ساخته می ست، اما با دیدن کسی که نباید میهرسه نفرمون به سیاهی نش

هام به تازگی شروع شده بودند. بهتر بود از اولین کسی که سرنوشتم رو به دست گرفت صحبت  ها و عاشقانه غصه

ی دیگه برم. بعد از  ی دیگه و یه مدرسه ها گذشته بود که مجبور شدیم به یه محله کردم. یک ماهی از مدرسه می

این همه سال دیگه عادت کرده بودم به تعقیب و گریزای بابا از دست مامورا و مکان عوض کردناش. عین تموم 

های من  ی اول که به کم حرفی ها، روز اول خودم رو معرفی کردم و نیمکتی برای نشستن انتخاب کردم. هفته سال

پیدا کردم. یکی از اونا نرجس بود که میون تموم بچه های کالس  گذشت تا این که رفته رفته دوستای خوبی می
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شد فهمید از خونواده  محبوب بود. دختر مهربون و در عین حال بازیگوشی بود که از رفتارها و تغذیه هاش هم می

 «.ی خوبیه

در آن دوران  هایی که های یک دختر نوبلوغ بود و تنها دغدغه صدایی سر دادم. به راستی که نوشته ی بی خنده

 .داشت

ها و عموهام فقط سه کالس درس  ذاشت درس بخونم. دخترخاله بابا هرچی که بود، با من مهربون بود و می»

ی منو  خونده بودن و خیلی زود هم ازدواج کردن، اما بابا اعتقاد داشت که حتما باید درس بخونم و همین که عالقه

تر شد و  ی من و نرجس عمیق قصه از اونجا شروع شد که ر*اب*طه کرد. هم دید، برای درس خوندنم هر کاری می

 .نزدیک امتحانات رسیده بودیم

گذاشتم و ای  ای گذاشتم که ای کاش نمی ی بابا پا به خونه هاش مشکل داشت و من با اجازه نرجس توی درس

 «.کردم کاش هیچوقت پیشنهاد نرجس رو قبول نمی

هایش بود و حاال قصه شروع شده  ی قبل یک مقدمه برای هضم گفته فحهی بعدی را ورق زدم که گویا ص صفحه

 :بود

 .ماه در آسمان گرفتار شد»

 .نرجس! به بابام قول دادم فقط دو ساعت -

 .نرجس دستم رو به دنبال خود کشید و کلید رو درون قفل چرخوند

 .ست ی ساده خیلی خب بابا! گفتم که فقط چندتا مسئله -

 شون نکردی؟ ا خودت حلست چر اگه ساده -

 .در رو چهارطاق باز کرد و با اخم به سمتم برگشت

 .چقدر لوسی مهدخت! اذیت نکن دیگه -

 .خیلی خب -
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ای کوچک از بهشت تالقی کرد، نفسم  با تعارفش به داخل رفتم و همین که در، پشت سرم بسته شد و نگاهم با تکه

مون شد. درختای بزرگی که تمام حیاط باصفاشون   خان سر کوچهی اسداهلل ی گردوهای مغازه برید و چشمام اندازه

 .های کتاب هنرمون در مقابلش هیچ بود رو پوشونده بود، اونقدر زیبا پاییز رو نقاشی کرده بودند که نقاشی

 .ی خوشگلی دارین خونه -

 :گفتدر سالن رو باز کرد و کنار کشید که تازه متوجهش شدم. لبخندی به سمتم روونه کرد و 

 .لطف داری عزیزم. بفرمایید -

ای گفتم و وارد شدم. با نشستن گرما روی صورتم، لبخندی عمیق زدم و نگاه مشتاقم رو اطراف گردوندم.  بااجازه

بست ما ساکن بود و با شوهر  ی بن خانم که آخر کوچه ی صدیقه نهایت بزرگی بود؛ شبیه خونه بی  ی  خونه

ردن. تموم اسباب خونه قدیمی بودن و البته تمیز و مرتب. با رسیدن به پذیرایی  اش تنها زندگی میک بازنشسته

های انتهای پذیرای بلند  ی ما بود. با صدایی که از پله ی کل خونه ش با اندازه شون به این پی بردم که اندازه بزرگ

فتم و به سمت صدا شد، به سرعت حفظ ظاهر کردم و صورت متعجبم رو به حالت عادی تبدیل کردم. نفسی گر

 .های مرد مقابلم شد ی قدم زمینه برگشتم که صدای نرجس پس

 سالم داداش. کِی اومدی؟ -

 :دستش رو از جیب شلوارش جدا کرد و بالبخندی بزرگ به محبت نرجس پاسخ داد

 !سالم عزیزدلم. بیا اینجا ببینم -

ها بود نداشتم. با برخورد نگاهش، ناخودآگاه  و آغوشش رو به نرجس داد و دل من پر کشید برای برادری که مدت

ترسیدم و سرم رو پایین انداختم و آروم سالم دادم. نرجس به سرعت به معرفی من پرداخت و همین که نسبتم را 

رفیقش خطاب قرار داد، مجبور شدم سرم رو بلند کنم. همین که دوباره صورتش رو دیدم انگاری چندین دسته 

 .شروع به پرواز کردن و چشمام میخ لبخندش شد ام پروانه توی س*ی*نه

 .وقتم مهدخت خانم. منم امیرم. برادر نرجس خوش -
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 :از لحن باکالس و مودبش، هول شدم و دستپاچه گفتم

 .منم. یعنی... منم... همینطور -

نفسی که گفت و همین که از کنارمون گذشت،  "ای بااجازه"گند زده بودم و با دیدن لبخندش بیشتر هول شدم. 

 .ی نرجس به من جلب شد حبس شده بود، به سرعت از دهنم خارج شد و توجه

 چیزی شده؟ -

 :مو روی سرم مرتب کردم و من من کردم مقنعه

 !نه. بریم دیگه -

ها باال رفتیم و وارد اتاق نرجس شدیم. هیجانی که برای دیدن اتاقش داشتم، با یخ کردن بدنم و باالرفتن  از پله

ی خندون امیرآقا جلوی چشمام بود. اونقدر  م از بین رفته بود. استرس عجیبی داشتم و مدام چهرهضربان قلب

پرت بودم که موقع حل مسائل ریاضی، صدای نرجس در اومد و مجبور شدم خودم رو جمع کنم. نگاهی به  حواس

کمک نرجس رفتم. روی  ساعتم کردم و همین که زمان رو کم دیدم، حواسم رو به سختی جمع و جور کردم و به

مون رو حل کردیم. خدمتکارشون بعد از تموم شدن  هایی که داشت، مشکالت تختش نشستم و روی برگه باطله

درس، برامون میوه و چایی اورد و من بیشتر از همیشه تعجب کردم. یعنی اونقدر پول داشتن که خدمتکار 

کرد و همین که من به راهنمایی رسیدم، تموم کارای  و میگرفتن؟ بابا، بعد از مرگ مامان خودش کارای خونه ر می

ام رو روی دوشم انداختم و با هول و والیی که با  ی من بود. حتی قلیون چاق کردن. کیف مدرسه خونه به عهده

 :دیدن ساعت دیواری اتاقش، به جونم افتاده بود گفتم

 .وای نرجس! دیرم شده. باید برم -

 .بذار با هم بریم تا برسی هوا تاریک شده. -

گردم اما دیرتر، قبول  مخالفت کردم و هر چی اصرار کرد از تلفن خونه به بابا زنگ بزنم و بگم با بابای نرجس برمی

شون افتاد،  شون بیرون اومدم. در رو بستم و همین که چشمم به خلوتی کوچه نکردم و با خدافظی سرسری از خونه
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 .دوبرابر شداز ترس زانوهام لرزیدن و آب دهنم 

 برید؟ تشریف می -

ای، جیغ کشیدم و با گریه به سمت صدا و قسمت تاریک کوچه برگشتم که بخاطر نزدیکی  با شنیدن صدای غریبه

 .شد غروب و درختای بزرگ عین شب تاریک دیده می

 !نترسید! من برادر نرجسم. امیر -

ه صورتش دقیق شدم که با دیدن همون لبخند دستم رو روی قلبم گذاشتم و با صورتی خیس و چشمایی گریون ب

قشنگش، نفس راحتی کشیدم. صورتم رو با پشت دست پاک کردم و سرم رو با شرم به زیر انداختم. چند قدمی که 

 :مون بود رو کمتر کرد و پرسید بین

 خوبین؟ -

 :ادمایم کشیدم و با پته پته پاسخ د مو جلوتر کشیدم و دستی به مانتوی گشاد مدرسه مقنعه

 .بله... ممـ...ممنون -

 .تون رسونم برین، من می اگه خونه تشریف می -

های گرون قیمتش. لبخندی که روی صورتم اومد  زیر چشمی نگاهش کردم که سر به زیر بود و نگاهش به کفش

 :رو به سرعت خوردم و پرسیدم

 مگه ماشین دارین؟ -

 .داخل دهنم گ*از گرفتم همین که سر بلند کرد، چشمام رو دزدیدم و زبونم رو

 .االن ماشین بابا رو میارم -

شون زدم و جیغ خفیفی  و به سرعت داخل رفت و من، شرمزده از سوالی که پرسیده بودم لگدی به دیوار آجری

رفتم. اگه آدم درستی نبود  دید. باید در می کشت اگه با این یارو می کردم؟ بابا منو می کشیدم. چرا باید قبول می

ی کمربند به دست بابا جلوی چشمام اومد، نفهمیدم چطور  هزار جور فکر ناجور به سرم زد و همین که قیافهچی؟ 
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وقفه دویدم. اونقدر دویدم و دویدم تا این که به ایستگاه خط رسیدم. از  دل و جرأت پیدا کردم و طول کوچه رو بی

مون بودم. با ترس و لرز وارد خونه شدم و همین  شانسم بود یا چی که به موقع سوار شدم و غروب نشده توی کوچه

که چراغای خاموش رو دیدم، باالخره تونستم نفس بکشم و از ترسی که به جونم افتاده بود گریه کنم. همیشه 

همینقدر ترسو بودم. از وقتی که پسر ممدآقا، سبزی فروش محله مزاحمم شد و بابا دید و اون شب با کتک 

تر از همه بود. صورتم رو  ترسیدم. دوسم داشت؛ اما خودش مهم ابا و کمربند سیاهش میخوابیدم، عین چی از ب

پاک کردم و به خودم قول دادم که دیگه اون حوالی پیدام نشه که مجبور باشم عین سگ بترسم و بلرزم. خودم رو 

دوباره از تنهایی نترسم،  هام رو عوض کردم و برای این که ها رو روشن کردم. لباس به خونه رسوندم و تمام چراغ

 «.مشغول درست کردن شام شدم

ی  ام را از دیوار گرفتم و به روی تخت نشستم و نگاهی به ساعت انداختم. هنوز برای خواندن و فهمیدن قصه تکیه

مادر و برادرِپدرم وقت داشتم و هیجان مانع استراحتی کوتاه مدتم شد؛ یعنی مادرم از اول عاشق ارسالن نامدار 

اش بود؟ همان امیرواالی معروفی که همه از آوردن اسمش خ*ون به  بود و عشق مرد دیگری در س*ی*نهن

 ی مادرم و امیرواال چه بود؟ شد؟ یعنی سرانجام قصه جگرشان می

ام را به پهلوی راستم داده بودم، ورق زدم و به خواندن صفحات دیگر  در جایم دراز کشیدم و حینی که تکیه

 :پرداختم

کردم. جرأت هم  دادم و بابا رو بهونه می شون برم، گوش نمی کرد تا دوباره به خونه رجس هر چی اصرار مین »

های تفریح به حل  ترسیدم. برای همین ترجیح دادیم زنگ نداشتم اون و دعوت کنم و حقیقتش از عصبانیت بابا می

ها  ما و دردودل کردنامون. بعضی شبی  ی خیلی صمیمانه مشکالت همدیگه کمک کنیم. همین هم شد ر*اب*طه

کردیم. اون روز  زدم و با هم در مورد مدرسه و اتفاقات روزانه صحبت می ی بابا، از تلفن خونه بهش زنگ می با اجازه

 .گفت و دعوای آخرشب خاله و مادرش هم از تولدش می

 .ذاره خاله که دیگه پاش رو اینجا نمی -
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وآمد نداشتیم؛ اما همیشه درد نرجس رو درک  این که هیچوقت با فامیل رفتگریه کرد و دل من براش سوخت. با 

هاش هم پدرشون رو از خونه فراری کرده و هم  ترسید و این که مادرش با بداخالقی کردم. از تنهایی می می

 .برادراش رو

 .نگران نباش نرجس! درست میشه -

 امیدوارم. راستی؟ -

اش به دست اورده بود. سرم رو پایین انداختم و پاهام  فروختن اجناس یک ماههبابا مشغول شمردن پولی بود که با 

 .رو بیشتر توی شکمم جمع کردم

 جونم؟ -

 داداش امیرم رو یادته؟ -

ایش افتادم که به قول نرجس تنها کسی که این رنگ رو از پدرشون به  با اومدن اسمش، دوباره یاد چشمای قهوه

 :. نگاهی به بابا انداختم و با صدایی آروم جواب دادمارث برده بود، امیرواال بود

 .کنی معلومه. بس که ازش تعریف می -

کرد و امیرواال  با اوردن اسم امیرواال گریه کردن از یادش رفت و منم عین تموم مدتی که از برادراش صحبت می

 .م به گردش در اومدهای رنگارنگی توی سر و قلب شون بود، صورتم گر گرفت و پروانه همیشه بهترین

 چیزه. میایی بریم بیرون؟ -

 :از درخواستش متعجب شدم و با همون صدای آروم پرسیدم

 !گفتی که چی میگی؟ داشتی در مورد داداشت می -

تونی بیایی؟ بابات اجازه میده بریم سینما؟ من به سختی مامانم رو راضی کردم. البته داداش امیرم  تو می -

 .هم بابات رو راضی کنی، خیلی خوب میشهراضیش کرد. اگه تو 

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
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 ...خوش بگذره. من باید بمونم خونه. راستش بابام -

 ت رو بگیرم؟ خوایی من اجازه می -

 .خوام دعوام کنه نه. نمی -

 !حاال تو ازش بپرس! شاید اجازه داد. تو رو خدا -

 ...آخه -

 .مو جمع کردم تا بلیت بگیریم این هفتهآخه نداریم. من تموم پول تو جیبی  -

 .از مهربونیش لبخندم بزرگ شد و دلم نیومد دلش و بشکنم

 .کنم یه کاریش می -

 !خیلی خوبی -

 .تو بیشتر -

 .من برم که مامانم صداش در اومده. باید بریم برای زن داداش اردالن حلقه ببریم -

 .بازم مبارکه -

 .ممنونم -

 .خدافظ -

 .خدافظ -

ی رو قطع کردم و توی همون حالتی که کنار دیوار و پشتی نشسته بودم، به بابا خیره شدم که با اخم به گوش

 :سمتم چرخید و گفت

 عجبا! تو و این دختره چرا این همه حرف دارین؟ -

 .خب، خب تنها دوستیه که دارم -
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 .هاش رو توی صندوقچه فلزیش گذاشت نوچی کرد و رو برگردوند و پول

 بابا؟ -

 هوم؟ -

 تونم برم بیرون؟ میگم که... من می -

 .ام فرو رفت چنان با اخم نگام کرد که حرف توی دهنم موند و از ترس، سرم توی یقعه

 با کی؟ کجا بری اصال؟ -

 :آب دهنم رو قورت دادم و با ترس جواب دادم

 !نرجس گفت بریم سینما. منم که تا حاال ندیدم این چیزا رو -

شون و هم هوس بیرون  شناسی که هم میری خونه ی! تو این دختره رو مگه چند وقته میندیدی که ندید -

 همه چیز مزاحمت شده بود؟ ی پدر*سگ بی کنه؟ اون باری ندیدی پسره تون می رفتن

 :تموم تنم شروع به لرزیدن کرد و بغض به گلوم هجوم اورد و با گریه گفتم

 .هر چی شما بگی -

دارم رو مرتب کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. دست و صورتم رو شستم  م و دامن چینو بدون مخالفتی بلند شد

 .ی شام رو آماده کردم. همین که صداش از پذیرایی بلند شد، سینی بزرگ رو برداشتم و به سمتش رفتم و سفره

 مهدخت بابا؟ -

 .مام رو مرتب کنم و درست و حسابی جوابش رو بد های آویزون شده سعی کردم ل*ب

 جانم؟ -

ی  ها و قابلمه مون گذاشت که پهنش کردم و مابقی ظرف سینی رو به دستش دادم و کنارش نشستم. سفره رو بین

 :پلو رو چیدم. نفس عمیقی کشید و با مالیمت پرسید عدس

 شون؟ شناسی ان؟ می ننه باباش آدم حسابی -
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 :اش رو مقابلش گذاشتم و پاسخ دادم بشقاب پر شده

که اون باال باالهاست. یه ساعت تو راه بودم تا برگردم. انگاری مامان باباشم خیلی پولدارن چون شون  خونه -

 .همش بیرونن و سر کار. سه تا داداش بزرگ داره و یه داداش کوچولو هم داره

 :نگام رو با ترس بلند کردم و به صورت غرق در فکرش خیره شدم و پرسیدم

 چطور؟ -

 :وال پاسخ داد تلنگری خورد و با هول و

 .خوام بهت بگم هیچی دخترم. راستش مدتیه یه کاری کردم که می -

پلوهاش خالی کرد و به جون غذاش  ی ماست رو کنار دستش گذاشتم که طبق عادتش تمامش رو روی عدس پیاله

 .افتاد

 .کنم یه مدته رفتم مکانیکی سداللّه خان کار می -

 .و دهنم از تعجب باز موند قاشق از میون انگشتام روی سفره افتاد

 ...چرا... چرا اونجا... شما که -

 :اخم کرد و سرش رو پایین انداخت و گفت

ات سر همین کارام شاید دق کرد و مرد! داداش بدبختتم که بخاطر من گیر مأمورا افتاد و  خسته شدم. ننه -

ای که برای مهرداد  ا با اون جریمهخواستم کنار بذارم؛ ام خطای منو به گر*دن گرفت. خدا شاهده خودمم می

 .بریدن، مجبور شدم ادامه بدم

نوا و غریبم نزدیک دو سال بود که  هام جاری شد. داداش بی هام لرزیدن و اشک روی گونه از شدت بغض، ل*ب

خورد و با اون سن کمش میون یه مشت قاچاقچی و دزد، گیر افتاده بود. اونم برای یه  توی زندون آب خنک می

 .برد ه تریاکی که برای مشتری میذر

 جریمه رو جور کردم. زندونیش هم که رفتم با عجز و ناله کم کردن. االنم رفتم سر کار. خوبه نه؟ -
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 .هام بیشتر شدن و هق هقم بلند شد و نگاش رو باال اورد که با دیدن چشمای نمناکش، اشک

 لوس شدی؟ ات برای چیه دختر؟ یه ذره صدام بلند کردم دوباره گریه -

 :ام رو باال کشیدم و با گریه پرسیدم خواست موضوع رو عوض کنه. بینی ی خودش می به شیوه

 بابا! راست میگی؟ یعنی دیگه ترس و لرز تمومه؟ -

پلوها نفهمیدم و هر  گفت و مشغول غذاش شد. هیچی از عدس "هومی"قاشقش رو پر کرد و همونطور سر به زیر 

اش خیره  فرستادم و بغضم رو به سختی کنترل کردم. سفره رو جمع کردم و به صندوقچهیه لقمه رو با آب پایین 

ها نشستم و نگاش کردم.  شدم و باالخره دلیل بودن اون صندوقچه رو فهمیدم. براش قلیونی چاق کردم و ساعت

از این که مدام باید به پیر شده بود. برای کار کردن هم پیر بود، اما باالخره سر عقل اومده بود. منم خسته بودم 

شد که توی اون  دونم چی گفتم. بابا مکانیکی داشت و نمی گفتم و شغل بابا رو مکانیکی می معلمامون دروغ می

ریخت مملکتی و بگیر و ببند بعد از جنگ، این کار رو شروع کرد. بعدشم که مرگ مامان و زندونی  اوضاع بی

های  ام کرد. پس دلیل غیبت نکشید و امروز با حرفاش شوکهمهرداد خودش شد د*اغ روی د*اغ؛ ولی دست 

عصرش همین بود؟ چرا نفهمیدم دلیل هر شب حموم رفتن و شستن لباساش چیه؟ خودش با دستای خودش 

کردم بد نبود. اون شب خودم لباساش رو شستم و  شست و آخ مهدخت! بابا اونقدری هم که فکر می لباس می

رک نخورن. براش چایی دم کردم و کاراش رو که انجام دادم، توی پذیرایی جا انداختم و دستاش رو وازلین زدم تا ت

شدم صداش رو از  توی تاریکی با گریه به خواب رفتم. فردای اون روز بلند شدم و همین که برای مدرسه آماده می

یبش یه مقدار پول در توی حیاط شنیدم. لقمه نون و پنیرم رو توی کیفم گذاشتم و به سمتش رفتم. از توی ج

 :اورد و به دستم داد که متعجب شدم و پرسیدم

 برای چیه؟ -

 :اخم کرد و با تشر گفت

با اون دوستت برو سینما؛ ولی این اولین و آخرین باره! وای به حالت اگه خطایی ازت سر بزنه و غروب نشده  -
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 .بینی خونه نباشی. اونوقت دیگه روی سگ منو می

تونست عملی کنه رو فراموش کردم.  ه بودم که به کل اخم و تخم و تشرهایی که یقیناً میاینقدر خوشحال شد

اینم اضافه  .ی اون دختره نذارم چندین اخطار دیگه داد و تاکید کرد که با واحد برم و بیام و دیگه پامم تو خونه

ن میشه. از خونه که بیرون زد، کلی بار هوس خطا به سرم نزنه و هوا ورم نداره که دوباره همچین مهربو کرد که یه

جیغ کشیدم و با خوشحالی به اون پول خردا و کاغذی خیره شدم که برام کلی ارزش داشتن. نصف پوال رو توی 

جیبم گذاشتم و نصفی رو توی قلکی که داشتم، انداختم. با شوق و ذوقی عجیب خودم رو به مدرسه رسوندم و به 

زد که با هم بریم سینما.  م. اونم تا آخر ساعت مدرسه مدام از عصر حرف مینرجس اطالع دادم که همراهش میر

ی  طوری که از مدرسه چیزی نفهمیدم، از بعدازظهرم نفهمیدم. لباس پوشیده و آماده خودم رو به خونه همون

 .شون منتظر شدم تا بیاد نرجس اینا رسوندم و جلوی خونه

 .سالم -

شنیدم، با هول و وال به عقب برگشتم و دستپاچه سالم دادم.  اش رو میها صد همین که دوباره بعد از مدت

 :لبخندی روی صورتش نشوند و پرسید

 خوبین؟ -

ها توی قلبم شروع به ر*ق*صیدن کردن و تنم  دستام رو توی هم گره کردم و سرم رو پایین انداخت. بازم پروانه

خندون و موهای خوشگل و چشماش خیالبافی ها با خیال صورت  د*اغ شد از نزدیکی این مرد. چقدر شب

دونم؛  زدم. چرا اینجور شدم رو نمی دل می های نرجس، براش دل زدم و با تعریف کردم. چقدر خودم رو تشر می می

 .کردم شون لعنت می اما هرشب خودم رو بخاطر دوستیم با نرجس و اومدن به خونه

 .ممنون -

 اون روز چرا فرار کردین؟ -

ام فرو رفت. انگشتام از استرس به لباسم  کمی عصبانیت و اخم و تخم پرسید که سرم بیشتر توی یقعه این دفعه با
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 .چنگ انداختن و قلبم تیر کشید

 ...من... راستش -

 مهدخت خانم؟ -

 .وقتی اسمم رو به ز*ب*ون اورد، ناخودآگاه تو چشماش خیره شدم

 بـ... بله؟ -

 میشه بیشتر به اینجا بیایین؟ -

 ؟چی -

 :های سفیدم خیره شدم و پرسیدم این بار اون سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد. به کتونی

 منظورتون چیه؟ -

خواستم شما فکر بدی در  اگه... اگه مشکلی نداشته باشین، دوست داشتم بیشتر با هم باشیم و خب... نمی -

 .موردم بکنید

فهمیدم و اینقدر شوکه بودم که فقط نگاهش  رو نمیدونستم چی باید بهش بگم و چکار بکنم. منظورش  نمی

 :کردم. سرش رو بلند کرد و ادامه داد می

 .من از شما خوشم اومده و اگه شمام موافق باشین، با هم بیشتر آشنا بشیم -

 !آقا... آقای نامدار -

 .هام به سوزش افتاده بودن و مطمئن بودم که سرخ شدن گونه

 .توی همون برخورد اول و از نرجس خواهش کردم این قرار رو ترتیب بدهمند شدم.  من بهتون عالقه -

مند شده بود. پسر باشخصیت و مورداعتماد ایمان نامدار به  شد! خدای من! امیرواالی نامدار به من عالقه باورم نمی

فهمید که  ا میمند شده بود و نرجس نامدار هم توی این موضوع دخیل بود. باور کردنی نبود! اگه باب من عالقه

کردم؟  کردن باید چکار می امیرواالی نامدار نیروی نظامی بود و تموم برادرها و پدرش هم توی این شغل فعالیت می
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های  کرد؟ خیلی سخت بود؛ خیلی سخت بود بخاطر لکه فهمید پدرم کیه و برادرم کجاست چکار می اگه امیرواال می

 .بود رو رد کنی و پشت پا بزنی به خوشبختیتننگ زندگیت مردی که برای هر دختری آرزو 

 .من... باید برم -

 :همین که قصد کردم بازم از دستش فرار کنم، صدام زد

 مهدخت؟ -

 .تونستم با آبروی بابا و اعتمادش بازی کنم تمام تنم گریه شد در مقابل عجزی که توی صداش بود؛ اما نمی

 دین؟ شما، به من فرصت نمی -

بدم میومد. نگاهی به در   افتم و از این ضعف دونستم به گریه می به صورتش رو نداشتم. چون میجرأت نگاه کردن 

 :ام جواب دادم شون انداختم و با بغض و لحن کودکانه ی خونه بسته

 .خواد بیام. خدافظ من و شما مناسب هم نیستیم. من باید برم. سینما هم دیگه دلم نمی -

هاش اهمیتی ندادم. اون روز رو خوب یادمه که چقدر گریه کردم و  و به صدا زدن و به سرعت پا به فرار گذاشتم

مون زنگ زد و من جواب ندادم. فرداش که جمعه بود  ام اشک ریختم. نرجس به خونه برای احساس رویایی دخترونه

سالم داره  02 هم همین کار رو تکرار کرد و من بازم به تماسش جواب ندادم. چی داشتم بگم؟ بگم من که تازه

تونستم به درخواستش حتی فکر کنم؟ چون بابام مواد  ات خوشم اومده بود و نمی میشه از داداش چهارشونه

کرد سینما چطوریه  فروخت؟ چون شماها جد اندر جد پلیس بودین؟ چون داداشم زندون بود؟ بابا هی پیله می می

نرفتم کلی جا خورد و برای اولین بار دروغ گفتم که و چی نشون میدن تا منو به حرف بیاره و وقتی شنید که 

ریزی برای آینده. برای همین دیگه  ی مهرداد بود و برنامه دوستم مریض شده. همچنان درگیر جور کردن جریمه

 .پیگیر نشد و منو به حال خودم رها کرد

داد خیلی  ی نرجس نشون میشنبه رسید و حال من همچنان گرفته بود. امیرواال خیلی خوش قیافه بود و تعریفا

کشیدم. ترس از این که احساسم الکی بوده باشه و  ترسیدم هم خجالت می هم آقا و مهربون بود؛ اما من هم می
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کرد که امیرواال همش اخم  ها کنار گوشم وز وز می مون. نرجس مدام زنگ تفریح ی خونوادگی نامه خجالت از شجره

کردم خودم رو مشغول  کردم و سعی می تون بگیرم. منم توجهی نمی ره خونهو تخم داره و روزا به زور میگه شما

ی یه ماه طول کشید. یک ماهی که کار من  مون درست کرد که به اندازه هام یه قهر بین محلی نشون بدم. همین بی

ه باشه و شد عین امیرواال با یه نگاه توی وجودم جون گرفت گریه بود و سوختن به پای احساسی که باورم نمی

ام گذاشته بود. یه روز نرجس مغموم و گرفته با یه پاکت اومد پیشم و  رمقی که بابا پای سرماخوردگی حال و بی بی

های کالس از این کارمون تعجب  کرد و بچه شد که اونم همراهم گریه می کلی توی بغلش گریه کردم و باورم نمی

دم و وقتی که محتویاتش رو دیدم، حالم از اونی که بود بدتر شد. کرده بودن. پاکت رو به اصرارش توی خونه باز کر

هایی که با گریه میون دفترخاطراتم  های محمدی. گل امیرواال برام نامه فرستاده بود و توی پاکت نامه پر بود از گل

ا غصه باز کردم و اش رو ب شد. چی به سرم اومده خدا داند! نامه اش د*اغ دلم تازه می شون و با هر دونه گذاشتم می

 :با گریه شروع به خوندن کردم

 .ی ناچیزی همچون من انداخت به نام خداوندی که مِهرِ ماهش را به دل بنده -

اذن شما، این جسارت را  مهدخت عزیز! سالم. امیدوارم که حالت خوب باشد و از این که این جانب خطاکار بی

ی مبارک مادرم قسم قصد و نیت امیرواالی خطاکار چیزی جز خاطر نشید. به گیسو کرده و نامه نوشته، آزرده

عاشقی نیست و نبوده. از همان روزی که یک جفت چشم آهویی را مقابلم دیدم، بند دلم پاره شد و عقل و قلبم 

مان به جمال ماهت روشن  تان کنم و چشم هایم زیارت شد که هرشب در خواب همزمان از دست رفت. باورم نمی

لم با همان نگاه کوچک لرزیده و خواب و خوراک را از من گرفته بود. نرجس هرچه که باید از من گفته شود؛ اما د

رحم شما آن هم از من گرفت. آن روز  خواستم که دل بی باشد را گفته و منِ حقیر تنها یک فرصت آشنایی می

لی گران تمام شد. به گرانی ریختن اشک در تان برایم خی انگار تمام رویاها و آرزوهایم را از دست داده بودم و جواب

ی شما؛ اما من دلم  ترم و دل دل زدنم پیش ارسالن. ارسالن اصرار کرد به دیدار دوباره پیش چشمان خواهر کوچک

نیامد باز خم به ابروهای کمانی زیبای شما بیاید. اگر بگویم تمام این یک ماه و اندی را زندگی که نه، با مرگ 
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ی علی که دروغ نگفتم. دلم برای شما رفت و دیگر برنگشت. دلم را به دریا زدم و برای جواب قاطعی گذراندم به وال

که آوردید، به دنبال دلیل گشتم و آن هم شد پی بردن به رازهایی که شاید دلیل بر این نارضایتی بوده. اگر 

ظرفیت من طاقت نیورد و برای  ا دل بیخوام، ام خاطر کردم، عذر می تان کرده و شما را آزرده کنکاشی در زندگی

وصال به معشوق دست به این بچگی زد. در آخر بگویم که اگر این بنده را قابل بدانید، پنجشنبه عصر ساعت چهار، 

دهد، منتظرتان هستم تا سوءتفاهمات را رفع کنیم و  در کنار همان سینمایی که نرجس آدرسش را به شما می

ی وصال. چه بسا من  قرار است و شیفته دانم که دل شما نیز همانند من بی دهیم. میصادقانه به یکدیگر پاسخ ب

 .تر. منتظر جوابتان هستم بیشتر و خسته

 .ی شما ی سوخته ارادتمند شما: امیرواالی نامدار. دلباخته

ام روانه شد، توجهی  باز و مبهوتم قرار دادم و به قطره اشکی که روی گونه های نیمه های لرزانم را روی ل*ب دست

افتاد؟ امیرواالی نامدار و مهدخت  نکردم و کلمات را چندین و چندبار در سرم مرور کردم. چه اتفاقی داشت می

ی من! گناهکار کوچک من!  چه بود؟ مادره بیچاره ها ای با هم داشتند؟ ربط ارسالن، پدرم، به آن کمالی چه قصه

چطور همچین مردی را در کنار خودش نگه داشت و پایبند زندگی دروغکی با ارسالن شد؟ امیرواال کجا بود؟ کجا 

بود تا من بر سرش فریاد بکشم و نفرینش کنم که چرا مادرم را با خود به ناکجاآباد نبرد تا این بالها به سرش 

مادرم را با خود نبرد؟ خدایا! چرا امیرواالیی که اینگونه شیفتگی خودش را در کلمات جای داده بود را از  نیاید. چرا

 ام گرفته بودی؟ چرا؟ مادر رنج دیده

ی همدردی با  هایم اجازه شد را به سختی فرو دادم و به اشک بغضی که از تمام جمالت مامان به وجودم سرازیر می

خواست دفتر را تندتند بخوانم و به پایان آن عشق برسم؛  ادم که عاشق بود و پاک. دلم میدخترکی هجده ساله را د

دانستم که نباید همچین کرد و باید با حوصله پیش بروم. پس بدون آن که موقعیتم را تغییر بدهم و در ابراز  اما می

 :همراهی کردمهای عاشقی  دارم را در کوچه ی غصه احساساتم کوتاهی کنم، مادر هجده ساله
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دونست که چطور تا پنجشنبه خودم رو نگه داشتم تا برسم به همون قرار و دیدن مردی که این  فقط خدا می »

های مرتبی پوشیده بودم و ناهار خورده نخورده، خودم رو به سینما رسوندم و  درد رو به جونم انداخته بود. لباس

دونست و من از ترس  ی زندگیم رو از سیر تا پیاز می حاال همهی شلوغش منتظر امیرواالیی موندم که  مقابل دکه

لرزیدم و استرس دیدنش هم به این ترس و لرز اضافه شده  این که نکنه بابا رو به دست پلیس بده، عین بید می

هام رو با ماتیکی که نرجس بهم داده بود، کمی قرمز کرده بودم و از خجالت همش سرم پایین بود تا  بود. ل*ب

دونستم خودشه. پاهای اون بود که اینقدر بزرگ بود و  ین که یک جفت کفش کتونی گرون مقابلم ظاهر شد. میا

ها بود رفیق شفیقم شده  بارید. بدون این که سرم رو بلند کردم با تپش قلبی که مدت وجنات از تموم وجودش می

 :بود، دستپاچه زمزمه کردم

 .سالم -

 .های عجیبش صورتم متعجب شد ش، سر بلند کردم و با دیدن چشم نفس عمیقی کشید که از درد و سنگینی

 .سالم -

 .زد برقی که روز اول توی چشمای خاص و زیباش دیده بودم دیگه نبود و صورتش کمی به زردی می

 حال شما خوبه؟ -

 :مو با نگرانی جلوتر رفتم و بیشتر توی صورتش دقیق شدم و پرسید

 مریض شدین؟ -

هام از دیدن  م کشید و لبخندی غمگین روی صورتش نشوند که دلم خ*ون شد و چشم نگاهش رو باالتر از بینی

 .این حال و روزش به درد افتاد

 .خوبم. یعنی خوب شدم -

 :های سینما رو بیرون اورد و گفت دست توی جیبش کرد و بلیت

 بلش بریم توی پارک بشینیم؟برای نیم ساعت دیگه فیلمش شروع میشه. ق -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
505 

 

 :و منتظر جوابم موند که با خجالت پاسخ دادم

 .بریم -

های پارک جای گرفتیم و با فاصله از هم به  ی سینما و پارک زیاد نبود. برای همین خیلی زود روی نیمکت فاصله

شست، ترس من ن اش می کشید و از دستی که روی س*ی*نه های عمیق زیادی می مون خیره شدیم. نفس مقابل

 .ام چندبرابر شد و غصه بیشتر و بیشتر می

 دونستید؟ دلیل شما برای مخالفت، پدر و برادرتون بود یا واقعا بنده رو الیق نمی -

های بیدمجنون مقابلم خیره شده بودم و جرأت مستقیم نگاه کردن بهش رو نداشتم که توی همون  به درخت

 :حالت موندگار شدم و پرسیدم

 کنید که کارِتون اشتباه بوده؟ یفکر نم -

 .کردم تون دخالت می شما درست میگی. نباید توی زندگی شخصی -

 .اما این کار رو کردین -

زدم؟ در صورتی که خودم از  سکوت کرد و صورت من از عصبانیت در هم شد. چرا باهاش این همه بد حرف می

 .کشیدم سوختم و درد می لحنم بیشتر از اون می

 مهدخت؟ -

دونست روزی مردی پیدا خواهد شد که انقدر عاشقونه  یقیناً وقتی مامان خدابیامرز اسمم رو انتخاب کرده بود، می

 .و عزیز اسمم رو به ز*ب*ون بیاره که از انتخاب اسمم خرسند و راضی باشم

 بله؟ -

 .هکن تون از احساسم کم نمی مندم و موضوع و شرایط خونوادگی من واقعا به شما عالقه -

 .باالخره به خودم جرأت دادم و به سمتش برگشتم و توی چشمای نگرانش چشم دوختم

 آقا امیرواال؟ -
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 :کردی با احساس بگه او خوب بلد بود دختری رو با کلماتش عاشق کنه. اونم وقتی که وقتی صداش می

 جانم؟ -

 :ت و حرفام رو عوض کردقدر سنگین بود که سرم رو پایین انداخ هام افتاد، اون سوزشی که به گونه

 .تونن من رو قبول کنن ی شما مطمئناً نمی من... راستش... خونواده -

 .کنم شون می من راضی -

 !دونم واقعا احساسم به شما چیه شناسیم؛ یعنی من نمی اما ما همو نمی -

 .پس حداقل به درخواست آشناییم جواب بدین -

 :اهی به اطراف انداختم و گفتمانگشتام رو توی هم قفل کردم و با استرس نگ

کنم کاری به اونا نداشته باشین. بابای من تازه داره به زندگی  بابا و برادرم آدمای خوبین! خواهش می -

 .گرده و کاراش رو کنار گذاشته برمی

 میشه یه خواهشی بکنم؟ -

 .ش مشخص بود، رفتاش که با کنترل چشما برگشتم روی صورتش و دلم باز برای این حجب و حیای مردونه

شما یه فرصت به من بدین تا همو بهتر بشناسیم. توی این مدت هم شما پدرتون رو از این کار کنار بکشید.  -

 .تون چی درست میشه تا... تا من با خونواده برسم خدمت مطئنا بعدش همه

کرد، به شوق وصال منم  دل میدونستم چی باید بگم. من امیرواال رو دوست داشتم و این که این همه برام دل  نمی

کرد. نفهمیدم چطوری درخواستش رو قبول کردم و چطوری صورتش رو به لبخند نشوندم. فقط وقتی به  اضافه می

دیدمش، به تماشای  بار می تایی توی سینمایی که برای اولین خودم اومدم که نرجس هم به ما ملحق شده بود و سه

ترین دختری هستم که بهترین مرد دنیا رو برای خودش داره؛  کردم خوشبخت فیلم نشسته بودیم. اون روز فکر می

 «.سال باشه دونستم عمرخوشبختی دخترهای امثال من شاید کمتر از یک اما نمی
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 .خط مامان به بیرون پرت شدم و روی تخت نشستم های خوش ای که به در خورد، از خیاالت و نوشته با تقه

 مهتاج! بیداری بابا؟ -

 :تی به صورتم کشیدم و سراسیمه دفتر و پاکت را زیر پتویم پنهان کردم و پاسخ دادمدس

 .بفرمایید بابا -

 :تأملی کرد و سپس وارد اتاق شد. لبخندی کوچک به سمتم روانه کرد و پرسید

 مزاحم که نشدم؟ -

 :سری به طرفین تکان دادم و با لبخند گفتم

 .نه. خواب نبودم -

ای نسبتاً زیاد  نفسی گرفت و در را پشت سرش بست. به آرامی به سمتم قدم برداشت و روی تخت با فاصله

 .نشست

 .در مورد موضوعی باید باهات حرف بزنم -

 .دست و پایم را جمع کردم و پتو را باالتر کشیدم تا مبادا دفتر به چشمش بیاید

 .بفرمایید -

 :م دوخت که در پاتختی جای داشت و با اخمی کوچک ل*ب باز کردنگاهش را به قاب کوچکی از عکس مادر

 .امیرپاشا پیشنهادی به من داد و گفت بهتره من باهات در میون بذارم -

ی  ازدواج و خانه "دانستم ممکن بود در چه مورد صحبت کرده باشند. این روزها ورد زبان پاشا هم شده بود می

هم بابا را ساکت. یقیناً در همین مورد صحبت کرده بودند و نظر مرا تا هم مرا بهتر کنترل کند و  "مشترک

 .خواستند می

 نظرت در مورد عروسی تا ماه آینده چیه؟ -

ای خوردم و متعجب به  با این که خودم را برای چنین پیشنهادی آماده کرده بودم؛ اما با شنیدن زمانش، یکه
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 .ر پاسخی از سمت من ماندصورتش چشم دوختم. نگاهش را از قاب گرفت و منتظ

پا گذاشته بود  زد و پاشا برایم به نظر من؟ مگه نظر من مهم بود وقتی که کیان ع*و*ضی همچنان به من زنگ می

اش با کیان  آمد. مگر مهم بود وقتی نسیم خبرهای خوبی از ر*اب*طه که حتی تا ورودی شرکت هم همراهم می

رود. مگر مهم بودم وقتی مادرم از همان  دارد به خوبی پیش میهایش  گفت نقشه رساند و امیرپاشا می می

 سالگی که با نامدارها آشنا شد بدبخت شد؟ هجده

 .ها و جهیزیه و این موارد؛ اما موافقت تو شرطه ما مشکلی نداریم. از لحاظ هزینه -

دواجم سر به زیر بیندازم. ای نبودم که برای از اهل سرخ و سفید شدن در مقابلش نبودم و به نظرم دیگر دختربچه

شد؟ نفسی گرفتم و موهایی که از چنگ کش سیاهم آزاد شده بودند را پشت  سالگی جزو بلوغ کامل حساب می62

 .گوش فرستادم

 ...من مشکلی ندارم. در مورد جهیزیه هم -

 :دار نکند ادامه بدهم در چشمانش خیره شدم و سعی کردم با بهترین لحنی که غرورش را جریحه

خیلی وقته آماده کردم و توی زیرزمین سیدمصطفی چیدم. فقط چندتا خرت و پرته که باید نو بشن و به  -

 .روز

 .لبخند کمرنگی زد و سرش را پایین انداخت

 یعنی در این حدم روم حساب باز نکردی؟ -

 :به جلو خیز برداشتم و دستش را گرفتم و با صداقت تمام مخالفت کردم

ا! من بعد از مرگ مامان تمام وسایلم رو آماده کردم تا مبادا مادر کیان بخواد سرکوفت بزنه و اینطور نیست باب -

اذیت کنه؛ اما خب من و کیان از دو دنیای متفاوت بودیم و خداروشکر زود فهمیدم. برای همین میگم باید 

 .ی پاشا از اون وسایل استفاده کنم شون کنم چون دوست ندارم تو خونه عوض

 :اش فشاری به دستم وارد کرد و قاطعانه گفت های قوی ا بلند کرد و با انگشتسرش ر
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 .پس عوض کردن و خریدشون رو به سارا و من بسپر -

از اجبار سری تکان دادم و قبول کردم که برق عجیبی از میان مردمکش به سمتم روانه شد. یعنی امیرواال هم 

تر و مردتر بود که او را بخاطر پدر  ا او از بابا، ارسالن نامدار، جذابهمین برق خاص را داشت که دل مادر را برد؟ ی

 !و برادرش رها نکرد که هیچ، فرصت ابراز عالقه هم خواست

 .پس تاریخش رو تو انتخاب کن تا با خیال راحت لباس سفید و خوشگلت رو تنت کنی -

ام دور کردند، لبخندی عمیق صورتم را در برگرفت  های دخترانه از این که تاریخ را به خودم سپردن و مرا از استرس

 :و قدردان در چشمانش ل*ب زدم

 .ممنون -

 :ای به روی موهایم نشاند و زمزمه کرد سری تکان داد و دستم را رها کرد. ب*وسه

 .امیدوار خوشبخت بشی باباجان -

 .ممنونم -

تم و او هم بی هیچ حرف دیگری اتاق را اش گذاش اش آمد را به پای احساس پدرانه آهی که از اعماق س*ی*نه

شان گرفته بود. عرض چندماه  ترک کرد. به پشت خودم را پرت کردم و دستی به صورتم کشیدم. ماه آینده؟ شوخی

هایش  چاله کردند. پاشای موزی هم خوب بلد بود مرا به سیاه گرفتند و خیال پاشا را راحت می عقد و عروسی را می

وآمد داشت و  ی کیان رفت هایش برسد. اصال چه نیازی به من داشت وقتی نسیم در خانه بکشاند تا به خواسته

ی فرهمند را به دست گرفته بودند؟ مطمئنا پاشا هم در وجودم به دنبال چیزی بود که  نیروهای دیگر پاشا خانه

 !؛ بلکه مادرم بود و رازهایشآورد. شاید هم... شاید هم آن برگ برنده من نبودم یقیناً فرهمندها را از پای در می

ی  اش از زیر پتو بیرون زده بود. دستم را به سمتش دراز کردم و صفحه نگاهم را به سمت دفتر برگرداندم که گوشه

 .موردنظر را باز کردم

***************** 
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 :استکان چای را مقابلم قرار داد و با مهربانی خودش کنایه زد

 !چه عجب از این طرفا -

 .کردم و شرمنده به پشتی تخت چوبی تکیه زدم تشکری

 .ام سیّد. خیلی درگیر بودم این مدت شرمنده -

 .حبه قندی به دست گرفت و با لبخند به صورتم چشم دوخت

 .ان و سالمتی هات خوشی شوخی کردم باباجان. خداروشکر که درگیری -

 .ممنونم -

ه شد. مسیر نگاهش را دنبال کردم و روی درخت چای داغش را سر کشید و به درختان خوش رنگ باغش خیر

 .ای که مقابلم قرار داشت، ایست کردم میوه بی

 کارای عروسی خوب پیش میره؟ -

سوال پرسید و به اجبار رو گرفتم از زیبایی که با دستان خودش ساخته بود. لبخندی به سفیدی موهایش زدم که 

 .از او مردی میانسال ساخته بود

 .ی کارا رو دوش اوناست بله. روزا درگیر کارمم و خدا خیر بده به سارا، مادر و خواهر امیرپاشا که همه -

 .اش را درون سینی قرار داد. مقداری از چای خوش عطر مخصوصش را نوشیدم سری تکان داد و استکان خالی

 .عزیزیدونی که عین الهه و محمد برام  روی کمک من حساب کن دخترم. خودت می -

کردم سیدمصطفی پدرم  اش گرم شد و به یاد روزهایی افتادم که همیشه آرزو می های همیشگی وجودم از محبت

 .میبود تا من هم همانند الهه معنی پدر داشتن را احساس کنم

 .مون رو صاف کنیم جوره نمیشه حساب ممنونم سید. شما بیشتر از اینا به گر*دن ما حق داری که هیچ -

 دختر! من چه کاری کردم مگه؟ نگو -
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 .دانست که چقدر خوب بود؟ با صدای الهه و خاله مریم، به عقب برگشتم خودش نمی

 !عروس چقدر قشنگه -

 :الهه کیل کشید و ادامه داد

 !ایشاهلل مبارکش باد -

 :واندخاله چشمکی زد و ظرف میوه را وسط تخت قرار داد. در کنار سید جای گرفت و با تابی به گر*دن خ

 !دوماد خوش آب و رنگه -

 :خندیدم و الهه با نشستنش در کنارم و قرار دادن ظروف روی تخت ادامه داد

 !ایشاهلل مبارکش باد -

 :کند با لبخندی عمیق پرسید خاله سیب سرخی برداشت و حینی که پو*ست می

 لباس عروست رو پرو کردی؟ -

دم. عکسی که سوده گرفته بود را باال آوردم و گوشی را به دستش ام را از کیفم بیرون آور سری تکان دادم و گوشی

 :دادم. لبخندی بزرگ صورتش را قاب گرفت و با بغضی مشهود زمزمه کرد

 .قرص ماه شدی! الهی که خوشبخت بشی عزیزدلم -

 :گوشی را به دستم برگرداند که تشکری کردم و گفتم

 !ببخشید شما هم این مدت خیلی اذیت شدین -

 :ی روسری حر*یرش گرفت و تشر زد شمانش را با گوشهنم چ

 !کشه نه بقیه رو جا کردن که نه منو می چه اذیتی؟ واال انگار دختر خودم داره عروس میشه. یکم جهیزیه جابه -

مان تقسیم  خرید یا بین سیب پو*ست کنده را قاچ کرد و میان من و الهه قرار داد. همیشه همین بود. هرچیزی می

 :خرید. الهه قاچ سیبی گ*از زد و گفت یا دوتا می کرد می

 !دیدی اومدی می خیلی خونه خوشگل شده بود مهتاج! کاش خودتم می -
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 .از شدت خستگی آهی کشیدم و موهایم را داخل شال فرستادم

 مگه طبق همون طراحی که کردم چیده نشد؟ -

 !چرا؛ ولی عروس باید باشه دیگه -

ورت نمیشه که امروز چقدر خسته شدم. از سر کار اومدم ناهار نخورده با پاشا رفتیم خیلی خسته بودم الی. با -

گفت قیمت گوشت و مرغ زیاد شده باید بیشتر بپردازین. دیگه رفتیم هم  تاالر رو اکی کردیم. صاحب تاالره می

رفتم تاجم رو به آرایشگرم  سفارشات رو بیشتر کردیم و هم مابقی رو پرداختیم. بعد سروکله زدن با تاالری، بدو بدو

ای  گفت تاج ملکه گرفت و می نشون دادم تا تایید کنه که آیا به میکاپ و شنیون میاد یا نه! خیر ندیده هی ایراد می

دونم از این خزعبالت بگیر و بیار. باالخره تاج رو پیش یکی از دوستای پاشا پیدا کردم و بردم. به زور  چه می

خوام. بدم میاد خب! آرایشگره رو راست و ریس کردم و  گه کفرم در اومد و گفتم لنز نمیگفت لنز بگیر که دی می

ای که  سفارشاتش رو تحویلش دادم. چهارتا ماسک گذاشت رو صورتم و یه ساعتم اینجا االف شدیم. این یه هفته

دیم خیاط تا تنگ و کت و شلوار خریدیم، آقای پورسلیم چقده افاده اومد تا مجبور شدیم کت و شلوارش رو ب

 !کوتاهش کنه و باب میل جوونای االنی

شان که بلند شد، فرصتی پیدا کردم تا از حرص کارهای پاشا نفسی چاق کنم و مابقی چای  ی همه صدای خنده

 .ام را الجرعه باال بکشم سرد شده

 .بدرخشه خواد اون شب خوش داماده و دلش می چه دل پری داری دخترجان! به هر حال اونم شاه -

 :چشمی در حدقه گرداندم و سید را خطاب قرار دادم

 .تره! یعنی تا آرایشگاه برای من انتخاب کنه، مردم و زنده شدم واال از منم وسواسی -

 :های سیب را به سمتم هول داد و ل*ب زد شان بلند شد. الهه با خنده ظرف حاوی قاچ باز هم خنده

 جلوشم همچین بلبل میشی؟ -

هایش را به داخل د*ه*ان هدایت کرد و مانع بلند خندیدنش  ی ریزی به سمتش روانه کردم که ل*ب چشم غره
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ام که بلند شد، عذرخواهی کردم و صفحه را ل*مس کردم. اسم التینش هم لبخند را به  شد. صدای پیامک گوشی

 .صورتم آورد و از طرف دیگری حرص را باز به جانم انداخت. پیامک را باز کردم

 کارای من تموم شده. بریم یه سر به خونه بزنیم؟ -

 :به سرعت تایپ کردم و با لبخندی احمقانه پاسخ دادم

 .بریم -

کرد که من، مردی را قبول کرده بودم که برایم خطرناک بود و آن طور عصبی و  همینقدر کوتاه. چه کسی باور می

دیوی در لباس دلبر باشد؟ و من چقدر احمق کرد او  خشمگین در کیش با من برخورد کرد؟ چه کسی باور می

ترین زنان  خوردم. بقیناً اسم من و مادرم را باید به عنوان احمق بودم که با چهارتا نوازش و زمزمه فریبش را می

 .بشری در تاریخ یادداشت کنند. گوشی را درون کیفم انداختم و قاچ سیبی درون دهانم قرار دادم

 !سید شد. بازم شما بهش اصرار کنید خیلی خوب می تونست بیاد اگه محمدم می -

 :سید با لبخند دستی روی چشمش قرار داد و زمزمه کرد

 .به روی چشم -

 .لطف دارین -

 :ام را در صدایم ریختم نگاهی به خاله و الهه انداختم و تمام تشکر و قدردانی

 .دونم چطور جبران کنم! خیلی ممنونم امروز خیلی زحمت کشیدن و واقعا نمی -

 :خاله چینی به روی ابروهایش انداخت و تشر زد

 .کنی پاره می بس کن دیگه دختر! از وقتی اومدی یه ریز تعارف تیکه -

 .الهه هم پشت مادرش در آمد

 .اشون در اوردیم. تا باشه از این کاراه ها و کارتن راست میگه دیگه. ما فقط چیدیم و از بسته -

لبخندی قدردان به روی صورت نشاندم. با تعارف خاله، مقداری از شیرینی که خودم خریده بود، درون 
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ای را با اشتها به د*ه*ان فرستادم. بعد از یک روز پر استرس و گرسنگی  ام قرار دادم و نون خامه دستی پیش

توانست بهترین هدیه باشد. طولی نکشید که صدای زنگ در  نوازیشان می مهمان ی پر مهر سید و فرسا، خانه طاقت

 :حیاط به صدا در آمد که به آرامی از تخت پایین رفتم و هر سه را خطاب قرار دادم

 .خیلی ممنونم. پاشا اومد دنبالم. دیگه باید برم -

 :ام کردن و اول از همه سید به حرف آمد هر سه دوره

 .رم؟ شام رو پیش ما باشکجا میری دخت -

 :اش ل*ب زد خاله با همان تشرهای مادرانه

 !ای، کبابی، چیزی درست کنم حال بگیری مادر خسته و کوفته کجا میری آخه؟ بذار برات یه قیمه -

 .الهه هم با فشردن بازویم، مخالفتش را اعالم کرد که لبخندم شدت گرفت

 .تون دیم. قول میدم یه فرصت مناسب برسیم خدمتممنونم؛ اما کاری داریم که باید انجام ب -

وبش کردند و با دعای خیر ما را راهی.  با دلیلم، گویا قانع شدند که مرا تا مقابل در همراهی کردند. با پاشا خوش

ای به تن  ام را روی صندلی ماشین کشیدم و نگاهم را به سمتم پاشا روانه کردم. تیشرت مشکی ساده تن خسته

زدند و صورتش گویا تازه اصالح شده بود و بوی خوش افترشیو در  با جین همرنگش. موهایش برق میکرده بود 

 .فضای ماشین پیچیده بود. نگاهم را برگرداندم و موهایم را از حصار شال آزاد کردم

 رفتی خونه؟ -

 :ضبط را کم کرد و خیره به خیابان نسبتاً خلوت مقابلش پاسخ داد

 .م و رفتم دوش گرفتم. گفتم خودم بیام دنبالتیه سر به مامان زد -

 :هومی درون گلو گفتم و ل*ب زدم

 !ات نبود دیدم که نوچه -

چینی به ابروهایش وارد کرد که توجهی نکردم و دستی میان موهایم کشیدم. گردنم را از شدت خستگی به چپ و 
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 .هایم کرد ی ل*ب بخش را روانه شان آخی ل*ذت راست گردندم که صدای ترق و تروق

 !من خیلی گشنمه پاشا -

 .ی بیرون رو ندارم غذا بگیریم بریم خونه؟ حوصله -

 .خوبه -

توانستم  آلودم را روی هم فشردم و خدارا شکر کردم که فردا جمعه بود و یک دل سیر می های خسته و خواب چشم

 .بخوابم

 خوری بگم آماده کنن؟ چی می -

 :های بسته پاسخ دادم لبخندی از چیزی که هوس کرده بودم، با همان چشم هایم کشیدم و با زبانم را روی ل*ب

خواد. کوبیده باشه و چرب! با دوغ ترش و اوم... ریحون! نون سنگک. آخ!  خواد؛ ولی کبابم می دلم جوجه می -

 !خدا چقد گشنمه

انش از خنده ریز شده ی وجودم کرد و چشمانم را تا آخر باز کرد. چشم ی بلندش، تعجب را روانه صدای خنده

بازم  های نیمه هایم را بیشتر تر کردم و با چشم بودند و یقیناً مردی به جذابیت او در کنار من یعنی معرکه! ل*ب

 :پرسیدم

 ندازی؟ گشنه ندیدی مگه؟ دست می -

 .لپم را به آرامی کشید و سرش را جلو آورد

 !خوش ز*ب*ون -

 :دمچشمی در حدقه گرداندم و خودم را لوس کر

 .ریزم برام غذا بخری بیشتر زبونم می -

گیری بود، ل*ب  اش مشغول شماره ی خیابان پارک کرد و حینی که با گوشی ی ل*بش به باال جهید و گوشه گوشه

 :زد
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 ...ی دیگه همین موقع هم ز*ب*ون میریزی یا ببینم هفته -

هایش پنهان شده  های سیاهش به زیر پلک ای که نیمی از مردمک وار باال کشید به گونه و چشمانش را شیطان

توانست ردیف کند، به داغی نشستند و ابروهایم در هم تنیدند. با وصل  هایم از جمالتی که بعد از یا می بودند. گونه

 :شدن مخاطبش، چشمکی به صورت مبهوتم زد و ل*ب گشود

 .م. وقت بخیر. پورسلیم هستم. ممنونسال -

 :سفارش غذا را که داد، به سرعت گوشی را پایین آورد و پرسید

 چی شدی خانم طراح؟ -

 :ی عضالت سفت بازویش کردم و به جانش غر زدم مشتی حواله

 ...کُری نخون آقای پورسلیم! من از اونا نیستم که سه سوته خودم رو برات آماده کنم و توی تخــ -

های  ای اندک از صورتم، حرف در دهانم ماسید. با چشم ا خیز برداشتن به سمتم و قرار گرفتن چشمانش در فاصلهب

 .کرد ها فوران می های آتش از آن هایش چشم دوختم که گویی گدازه وزغ شده به ل*ب

 خونم یا چی؟! نکنه کیش رو یادت رفته؟ میتونی امشب امتحان کنی و ببینی کُری می -

 .مان را زیاد هایش وارد کردم و فاصله ای به شانه ضربه

 .کرد برو کنار دیوونه! کیش موضوعش فرق می -

 .ی بانمکی به خود گرفت هایش را لوچ کرد و قیافه ل*ب

 کرد! چه فرقی گلم؟ اوه! پس فرق می -

 .دادم هایش سر گویی ی کوتاهی به بذله شور و شعف خاصی در وجودم رخنه کرد و خنده "گلم"از لفظ

 !حرکت کن! خیلی گشنمه پاشا -

 :چشمانش را به حالت نمایشی ریز کرد و با عصبانیت ساختگی به جانم غر زد

 .ذره احساساتی شدن بلد نیستی؟ من اصال از زن اخمو خوشم نمیاد چرا یه -
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 :دستانم را در هم گره کردم و با اخم در صورتش توپیدم

 ن همه احساس خرجت کردم؛ اما تو چی؟خوبه خوبه! آقا هوا ورش داشته. ای -

 :نگاهی به سراسر صورتم انداخت و ل*ب زد

 .ذارم تو یه اشاره کن، من جونمم برات وسط می -

هایش را به استخوان  هایش که یک خط ممتد را ساخته بودند مشخص بود. انگشت جدی بود و این جدیت از ل*ب

 .بم را به دست گرفت و با خود همراه ساختام رساند و کالمی به زبان آورد که کِش قل گونه

 .کاش زودتر از کیان و هستی با هم آشنا شده بودیم ای -

توانست رساند. به  تر کشید و از فشار شدیدی که به قلبم وارد کرد، ضربانم را به باالترین حدی که می کش را محکم

 .ای که صدای بلندش در سرم نیز پخش شد گونه

 ..... دیگه کارای خالف رواونوقت... اونوقت. -

ام کشید و باز هم با حرکاتش دهانم را بست. انگار مورفینی قوی  اش را به روی شقیقه استخوان بندِ انگشت سبابه

ای  شدم و در مقابلش همچون برّه شد، خمار و م*ست می ای به وجودم تزریق می بود که وقتی با هر لمسی ذره

 .دفاع می ماندم بی

 . مهتاج؟برای تو آره -

 نداشتم؟ چطور؟ "جانم"چطور توانست آنقدر خواستنی اسمم را ادا کند که راهی جز به زبان آوردن 

 .آور تر شدند و رعشه حرکات انگشتش وقیحانه

پرسیدی.  دونستی چقدر برام عزیزی و چه مدته که ذهنم رو بهم ریختی، دیگه این سواال رو ازم نمی اگه می -

ی مردی  م عکست رو برام اوردن، وجودم تو رو صدا زد تا فقط مال من باشی نه کیان! دغدغههمون موقعی که افراد

 .مثل من شدن، تنها یه جواب داشت. اونم رسیدن بهت بود
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 !امیرپاشا -

قدر مبهوت و متعجب بودم که یادم رفت بشمرم برای چندمین بار بود که در جدیت و تعجب اسمش را کامل  آن

شان را به  های دو پهلویی که در کیش زده بود، حاال داشتند معنای واقعی گفت؟ حرف داشت میکردم. چه  ادا می

 .گذاشتند نمایش می

ها، لبخندها و حتی داد زدنات باید مال من باشه مهتاج. اگه یه روزی هوای کیان به سرت بزنه،  این دست -

هاتم اسم منو فقط صدا  که میون درد کشیدنکنم. اونقدر دردناک  مطمئن باش مرگ دردناکی رو بهت تقدیم می

 .بزنی

هایم سر شده بودند و قادر به تکان خوردن نبودند. جماعتی زن در سرم هلهله راه انداخته بودند و تعدادی  ل*ب

قدر این عمل را  دادند. آن اش را دوباره به خوردم می کشیدند و شیره هم جان و رمق را از تمام وجودم بیرون می

ام را تا گلویم باال بفرستند. به سختی آب دهانم را فرو دادم و در مقابل  ردند تا عقم بگیرد و محتویات معدهتکرار ک

 .ام مقاومت کردم باال آمدن اسید معده

انگشتانش که پشت گردنم قرار گرفتند و سرم را به سمتش کشیدند، نفس بریدم و درمانده به اویی که در ابراز 

 .د و مغرور، چشم دوختماحساساتش نیز خشن بو

خوام که  بار زنی رو می بهت گفته بودم که اهل دوست داشتن و این احساسات کودکانه نیستم. من، برای اولین -

ام جدا کردنت از اون کیان ع*و*ضی بود و داشتنت.  باید داشته باشم. اونم تویی مهتاج! تویی که تموم دغدغه

 .تمام و کمال برای خودم باشی، هوای یکی دیگه به سرم بزنه قدر پست نیستم که وقتی مطمئن باش اون

نفسی که در میان اجزای گلویم گیر کرده بود را به سختی رها کردم و نامش را ل*ب زدم. من چه داشتم که او 

 خواهانم بود؟چه داشتم که آن جبر را به من تحمیل کرده بود؟ جبری که یقیناً به از بودن با فرهمندها بود؛ اما

شد چه بود که در مقابل او  های ورودی و خروجی قلبم دمیده می دانم آن احساس عجیبی که در تمام رگ نمی

 .ساخت تر از هر زمانی می های عجیب و غریبش، دگرگون بست و با این حرف دست و بالم را می



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
519 

 

ارای بدم رو تحمل کن. خوام. تا زمانی که کارمون پیش نرفته، تموم ک در مقابل این، فقط یه چیزی ازت می -

 .من برای تو همون آدم خوبی میشم که توی ذهنت ساخته بودی

 :هایش را کم و کمتر کرد و به آرامی و نجواگونه پرسید فشار انگشت

 قبوله؟ -

هایم کردند و سوالی که ناخواسته از اعماق ذهنم به روی زبانم جاری شد،  در مقابل سوالش، تنها حرکتی که ل*ب

 :شوکه کرد او را نیز

 خواستی؟ از کِی منو می -

به زبان خودش گفته بودم. نگفتم دوست داشتن و یا عشق که یقیناً این احساسات یک دختر و پسر نابالغ بود. رها 

توانستم در میان غرور  هایش نداشت و می شدن گردنم همزمان شد با بیرون فرستادن نفس عمیقش. ابایی از حرف

 :صدایش، صداقت را پیدا کنمو اعتماد به نفس درون 

ای که عکست رو دیدم. فکر کنم تولد کیان بود و یه مهمونی خونوادگی گرفته بود که لباس  از همون لحظه -

 .بلند مشکی قرمزی پوشیده بودی

بند دلم پاره شد و مابقی توانم، فروکش کرد. زمانی که من نامزد کیان بودم. دوسال پیش و یا بیشتر! دستی به 

خوابی آن  کردم از شدت گرسنگی و بی شد. فکر می ام برگشتم. باورم نمی ام کشیدم و به حالت اولیه پیشانی

مان، به یاد آوردم  ی مشترک ها و رسیدن به خانهبافتم، اما با حرکت کردنش و گرفتن غذا خزعبالت را در ذهنم می

ام با او  ها و هیجاناتی که از اول آشنایی شد. باید به شوک های ترسناک در زندگی من باید عادی می که این واقعیت

 .کردم؛ اما شنیدن و هضم این اعتراف حقیقتاً که از توانم خارج بود خوردم عادت می ها بر می به آن

ر پارکینگ پارک کرد و در کنار در ورودی منتظرم ماند، شال را روی موهایم انداختم و بهم ریخته و ماشین را که د

ی آخر تنظیم کرد و طولی نکشید که مقابل تک  درمانده پیاده شدم و در کنارش قرار گرفتم. آسانسور را روی طبقه

ای  ی به صورتش زدم و قدم در خانههوس ایستادیم. کلیدی درون قفل انداخت و کنار کشید. لبخند واحد پنت
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داد. بوی زندگی که برای خودم بود. با دیدن دیزانی که باب میل و طراحی  گذاشتم که بوی عجیب زندگی می

هایم فاصله گرفت و لبخندم را گسترش بخشید.  خودم بود و بوی خوش و نوی وسایل تازه، کمی ذهنم از آشفتگی

 :داد و گفتوسایل را روی میز ناهارخوری قرار 

 !ات بنداز خانم کنم، یه نگاهی به خونه تا من اینا رو آماده می -

سری تکان دادم و با شوق و ذوق به سمت پذیرایی اول قدم تند کردم. پذیرایی متوسطی که با داشتن یک میز 

تزئینات داخلی  ی دستباف و الباقی نفره، تلویزیون، فرشینه نفره، دو دست مبلمان زیبای هشت ناهارخوری دوازده

ای با  های خانوادگی تکمیل شده بود و ترکیب رنگ سفید، نسکافه های تزئینی و تابلوهایی از عکس من جمله گلدان

ی  های حریر در خود جای داده بودند را به خود اختصاص داده بود. با طی کردن چند پله های طالیی که پرده رگه

دلیل اپن بودنش به سالن دیگر اشراف کامل داشت. نمای پذیرایی  عریض به دومین پذیرایی قدم گذاشتم که به

ها سرازیر شدم و به  همانطور بود و طراحی و چیدمانش کمتر چرا که نسبت به دیگری فضای کمتری داشت. از پله

 ی بزرگ که انتهای پذیرایی اول قرار داشت، قدم تند کردم. بهترین قسمت یک خانه و البته قلب سمت آشپزخانه

زد. مابقی وسایل هم به رنگ سفید  اش برق می های طالیی های گرانیتی که گل اف و سرامیک دی های ام آن. کابیت

های روشن همچون نارنجی و سفید دوست داشتم که در طراحی  ای با قابلمه و دیگر بودند. اصوالً آشپزخانه

شد، راهرویی قرار داشت که به اتاق  هرو منتهی میکار برده بودم. انتهای مسیری که به آشپزخانه و را آشپزخانه به

هایش را برای خودمان انتخاب کرده بودیم و دیزاین پاییزی را برای اتاق نشاندیم.  رسید که یکی از اتاق ها می خواب

های پاییز، کمد و میز آرایشی سفید اتاق را به  ی برگ ی پاییزی و فرشینه ی ساده های حریر، تخت دونفره پرده

ها خالی بودند و به  کرد. مابقی اتاق ای در دل پاییز تبدیل کرده بودند که آرامش را به وجودم تزریق می شقانهعا

ترین اتاق به خودمان را باز کردم که با دیدن  پیشنهاد امیرپاشا تنها وسایل ضروری قرار داده بودیم. درِ نزدیک

 .فضای داخلش، شوکه و مبهوت در جایم میخ شدم

 داری؟ دوستش -
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نفسم برید و با هینی ترسیده به عقب برگشتم. نگاه مشتاقش را از اتاق زیبا گرفت و سرش را برای بهتر دیدنم 

 .پایین کشید

 اتاق بچه؟ -

 :ای خورد و با تردید پرسید از تعجبم، یکه

 کردی؟ بهش فکر نمی -

 ...کردم که من... من... فکر نمی -

ام  ام را به چهارچوب در سپردم. دستی به پیشانی ی شانه انداختم و تکیهنگاهی به تخت کودک درون اتاق  نیم

 :کشیدم و با صداقت تمام ل*ب زدم

 .دار شی کردم بخوایی در این شرایط و از من بچه فکر نمی -

 :ابرو در هم کشید و قاطع زمزمه کردم

 .و هست من گفته بودم این ازدواج هرچند برای تو زوری، اما برای من واقعی بوده -

 !پاشا -

 جانم؟ ترسیدی؟ -

 از چی؟ -

 :اش پیدا شد، ل*ب زد دانم از کجا سروکله هایش نشاند و با غمی که نمی لبخندی کمرنگ کنج ل*ب

ها رو بفهمی، به من حق میدی که  از من. من اونقدارم بد نیستم مهتاج! من مجبورم. زمانش که برسه و واقعیت -

 .بد باشم

دیدم، همان مردی که در ماشین به  ش کردم و خودم را جلوتر کشیدم. این مردی که امشب میدستانم را بند لباس

هایش در ذهنم به تصویر  ها و بدی روش خودش ابراز احساسات کرده بود، همانی بود که قبل از فهمیدن خالف

ستم داشته باشم. توان ترین جای ممکن را می خواستم از او؟ امنیت؟ در کنارش امن کشیده بودم. من چه می
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های زیادی را تجربه کردم. خانه و زندگی؟ برایم فراهم کرده  کردم، با او خوشی خوشحالی؟ اگر خدا را قاضی می

هایی  کشید تا عروسی خوبی را تدارک ببیند و آن هم تماما از پول شد برای من، آن همه زحمت می بود. باورم نمی

هایی که تن و ب*دن من را  وقت پول به جان مادرش قسم خورد که هیچبود که از راه کارکردش بود. قسم خورد؛ 

گاه خود دیده بود،  مان نیاورد و من هم به عنوان همسرش، دختری که او را پناه و تکیه لرزاند، میان زندگی می

مراهی مان مایه بذارم و او را برای خوب شدن ه پیش خودم پیمان بستم که از تمام تالشم در کار، برای زندگی

خواستم از مردی که بخاطر من، قصد داشت  شود؟ من چه می کنم. مگر خودش نگفته بود که بخاطر من خوب می

 روی خوبش را از اعماق سیاهی بیرون بکشد؟

 قول میدی که تموم این قضایا که تموم شد، یه آدم عادی بشی؟ همون پاشایی که به من پیشنهاد ازدواج داد؟ -

هایش بستم و خودم را  انش را با سخاوت تمام پذیرفت و چشمانم را به روی محبت و نوازشام، گرمای دست گونه

 .بیشتر به کف دستش فشردم

 .من برای تو همیشه همون پاشام -

 :چشمانم را باز کردم و با لبخندی کمرنگ ل*ب زدم

 .ای بود جواب موذیانه -

 :ام گرفت و با لبخند گفت نیشگون ریزی از گونه

 !بریم. غذات یخ کردبهتره  -

اش کردم. پشت میز  سری تکان دادم و به درخواست قاروقور شکمم برای گرسنگی پاسخ دادم و همراهی

بار مصرفی پهن کرده و غذاها را چیده بود.  ی یک اش باز نشده بود، سفره ناهارخوری که همچنان روکش پالستیکی

 .ت گرفتممقابل یکدیگر قرار گرفتیم و قاشق و چنگال را به دس

 .کنم بهش فکر می -

 :سازی کردم سرش را از روی ظرفش بلند کرد و سوالی به صورتم چشم دوخت که شفاف
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 .بچه -

 :هایش به لبخندی باز شدند، به سرعت سر به زیر انداختم و ادامه دادم همین که ل*ب

 ...اما زمانی که واقعا به اون اعتماد الزم برسم و این قضایا تموم شده باشه و -

 .هر زمان که تو آمادگی داشته باشی -

 :صدا ل*ب زدم هایم را میان دندان کشیدم و بی ل*ب

 .خوبه -

قدر گرسنه بودم که ترجیح دادم تا  و چنگالم را در نرمی و چربی کوبیده فرو کردم و با اشتها به د*ه*ان بردم. آن

و برخالف تمامی دخترانی که نگران چاق و ام از خفه شدنش در بیاید، ناپرهیزی کنم  زمانی که صدای معده

 .شان برای لباس عروس باشد، بیخیال هرچه که باید بشوم و به خودم اهمیت بدهم الغری

 .رویا و کیارش دارن میرن ترکیه -

 :متعجب سر بلند کردم و با د*ه*ان نیمه پر پرسیدم

 چرا؟ کی؟ -

مانده بود، به گردش در آورد و نگاهش را به قصد دیدن هایی که درون بشقابش باقی  چنگالش را میان اندک برنج

 .اش را به صندلی سپرد چشمانم بلند کرد. نفسی گرفت و تکیه

 .ی ترکیه ی هتل فرستاده بشن شعبه گویا کارشون خوب بوده و قراره به عنوان نماینده -

ین فرستادم. ابرویی باال انداختم و با های تلنبار شده درون گلویم را با نوشابه پای هومی درون گلو سر دادم و برنج

 :لبخندی کمرنگ ل*ب زدم

 .حتما خیلی هم خوشحالن -

 .چنگال را رها کرد و مقداری نوشابه درون لیوان یکبار مصرفش خالی کرد

 .چیزی بود که آرزوش رو داشتن -
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ناخودآگاه از آرزوهای کوچکی که به راحتی به آن دست یافته بودند، تلخندی روی صورتم نشست. لیوان خالی را 

 .به میز برگرداند و بشقاب غذایش را به جلو هل داد

 چه خوب! کی میرن؟ -

 .روز بعد از عروسی ما -

 :را به زبان آوردمای خوردم و اولین چیزی که به ذهنم رسید  شان، یکه از شنیدن تاریخ رفتن

 باید برای خداحافظی بریم؟ -

 :سری به طرفین تکان داد و با چشمان ریز شده نجوا کرد

 تونی تازه عروسم رو از دستم در بیاری؟ فکر کردی می -

نثارش  "ای دیوانه"ی بلندی سر دادم که از حجم نفس تنگی، سری به عقب بردم و هوا را با اشتیاق بلعیدم.  خنده

ی درون بشقابش را به چنگال بردم. دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد و با  نیمه کباب خوردهکردم و 

 :اخم تشر زد

 .درد میشی بسه دیگه! دل -

ی  هایم فرستادم. همین که دیگر احساس کردم اندازه نوچی کردم و سرتقانه محتویات روی چنگال را میان دندان

های  نم را از بند قاشق و چنگال آزاد کردم و روی صندلی ولو شدم. لبخندی به اخمروز کامل ذخیره دارم، دستا یک

 :زیبای پاشا زدم و پرسیدم

 نکنه از زنای باربی و مدل خوشت میاد؟ -

 :چشمی در حدقه گرداند و بدون ایجاد تغییری در حالت نگاه و نشستنش، تشر زد

 !خفه شو عزیزم -

به آن لحن جذابش نگویم و کفرش را بیشتر در نیاورم. از روی  "جانی" هایم را میان دندان کشیدم تا ل*ب

 :دادم، ل*ب زدم ها جای می صندلی برخاستم و حینی که ظروف کامال خالی شده را درون پالستیک
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 .مامان عاشق عموم بود -

 :ه دادمبدون آن که نگاهم را به سمتش روانه کنم، سفره را درون پالستیک چپاندم و لبخندی تلخ ادام

 .گویا از اون عاشق معشوقای لجوج هم بودن -

 توی اون دفتر نوشته بود؟ -

سری تکان دادم و دستمال کاغذی روی پالستیک محافظ میز کشیدم و دستمال را درون پالستیک رها کردم. 

 :روی صندلی نشستم و صادقانه ل*ب زدم

 .ترسم می -

شان جای داد و گرمای  دستانش را از روی س*ی*نه پایین آورد و دستم را که القید روی میز رها شده بود، میان

گفت تا زمانی که پاشا را در کنارم  دم تزیق کرد که سراسر امنیت بود. امنیتی که به من میبخشی را به وجو ل*ذت

 .دارم، نباید از اتفاقات آینده ترسید و از رازهایی که در پیشِ رو داشتم خودم را ببازم

 .رو بشی های زندگیت روبه خوایی با واقعیت ترس؟ مطمئنی اسمش ترسه؟ تو فقط نمی -

شناخت. من از  ایین فرستادم و متعجب به مردی چشم دوختم که گویا مرا بهتر از خودم میآب دهانم را پ

که ارسالن  ترسیدم. از این که کیان و پدرش، مادرم را به قتل رساندند، ترسیدم. از این ها می رویی با واقعیت روبه

ی پاشا ترسیدم. از ازدواج زود هنگامم نامدار برای امنیت جانی من و مادرم ما را رها کرد ترسیدم. از شخصیت واقع

ی آن  هایی که مادرم به من امانت داده بود بیشتر از همه ترسیده بودم؛ اما با وجود همه ترسیدم و حتی از برگه

رساندم که مرا  ها، من در عوض آن که تصمیمات عاقالنه بگیرم، تصمیمات عجوالنه و عجیبی را به انجام می ترس

 .کرد تر می و نزدیک هایم نزدیک به ترس

 .کشن رو بشم. اونا تمام باورهام رو به گند می ها روبه خوام با این واقعیت شاید تو درست میگی. من، نمی -

 .کردی قشنگ نیست وقتشه از رویا بیایی بیرون. واقعیت اونقدر هام که فکر می -
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. از خیره شدن به چشمانش هراس شان بیشتر شد انگشتانم به زیر دستش مشت شدند و فشار دست او به روی

هایی که  های دستش را با دست دیگر نوازش کردم و به فانتزی کوبیدند. رگ داشتم؛ چرا که واقعیت را در سرم می

شان. شاید  شان را داشتم و احساس کردن پروراندم پوزخند زدم. هوای ل*مس آن روز در رستوران در سر می

ها، به قصد مرگ مرا در  کردند؛ اما هر بار صاحب همین دست ام منتقل می دیده شان لذتی وافر را به تن رنج ل*مس

 .کوبید ها را در سرم می کرد و به زور، واقعیت میان وجود خود اسیر می

 پاشا؟ -

 :بدون آن که منتظر پاسخش باشم، زمزمه کردم

گرفت و به یه جای دور نبرد؟ اگه کردم که چرا دست مامان رو ن کردم. نفرین می ها امیرواال رو نفرین می شب -

ی پدر رو روی دلش داشت، نبود؛ مهتاجی  االن امیرواال بود، دیگه خبری از مهتاجی که حسرت بیست و شش ساله

 .که به چشم خودش سوختن مادرش رو دید و دمخور شدنش با فرهمندها

 .سرنوشت گاهی از دست تو خارج میشه -

شد. سرنوشت من، تنها به دست خودم نبود. بابا، امیرواال،  دست خارج میگفت. گاهی قلم سرنوشت از  راست می

فرهمندها و حتی پاشا با عملکردهایشان آن را دستخوش تغییراتی باورنکردنی کرده بودند؛ وگرنه اگر به دست من 

مراه یک خانه ای بود به ه کردم با مادری خندان و پدری که کارمند ساده بود، مهتاج را ماهِ خوشبختی ترسیم می

 .در دل روستاهای جنوب و یا شمال کشور. نه این مهتاج! مهتاج بالتکلیف و دردکشیده

شان همچون عطر صاحبش بود؛  هایی دوخت که طعم صدایش، نگاه مشتاقم را از دستانش جدا کرد و به ل*ب

 .زده و جنگلی باران

 چی از دفترخاطرات مادرت فهمیدی؟ -

هایم شکل گرفت که سعی در تشکیل لبخندی واقعی  هایی روی ل*ب جذابش، خطهای  با یادآوری عاشقانه

 .داشتند. گویا موفق شدند که تغییر جزئی در صورت پاشا نیز ایجاد شد
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ی عاشق رو دیدم که از توجهات ریز و درشت امیرواالی پخته و نظامی  جا که فقط یه دختر هجده ساله تا این -

هایی که آرزوی هر  ت و امیرواال با یه نگاه عاشق شدن، اما از اون دسته عشقشد. مهدخ مدام سرخ و سفید می

دختر و پسریه. پدربزرگم از اوایل جوونی و انقالب هم درگیر موادفروشی بوده و مشروبات الکلی. مادربزرگم 

وی این گیر و جایی مواد توسط پلیسا گرفته میشه. ت میره. چندسال بعد هم داییم به دلیل جابه چندسال بعد می

شون زده میشه. عمه و  کنه و استارت آشنایی دار، امیرواالی نظامی، عاشق مادرم میشه. مادرم باالخره قبول می

ها قدم  رفتن. گاهی امیرواال و مادرم تنهایی توی کوچه مادرم و امیرواال، آخرای هر هفته، با هم به سینما می

زنه  داد و باالخره یه روز دل رو به دریا می برای چشم آهوییش جون میگفتن. امیرواال  زدن و از آرزوهاشون می می

 .میره توی تعمیرگاهی که پدربزرگم اونجا مشغول شده بود

 کننده مواد نبود؟ مگه توزیع -

ام  ی سوخته ی س*ی*نه تلخندی زدم و برای دردی که مادر متحمل شده بود، ناخودآگاه آهی غلیط را روانه

 .کردم

گرده به  کنه، برمی ی نقدیش. پدربزرگم پول رو که آماده می دانیش رو به اتمام بود و مونده بود جریمهداییم زن -

کنه خوشی داره به زندگیش  ام فکر می همون شغلی که از اول داشته. میون این گیرودار، وقتی مامان بیچاره

 .میره بود، تاب نمیاره و میگرده، برادرش بعد از آزادی، بخاطر بیماری که توی زندون گرفته  برمی

خورد. به حال مهدختی که روی  اش نشست، نشان داد که او هم به حال مادرم افسوس می چینی که روی پیشانی

 .دید خوش زندگی را نباید می

 خب؟ -

ز هایم افتادم تا گرمای سوزانی که ا نفسی گرفتم و انگشتانم را از دستان قدرتمندش بیرون کشیدم و به جان دکمه

 .د*اغ دایی جوان به جانم نشسته بود، کنار بزنم

های گردنم کشیدم. بغضم را پایین  مانتو و شال را روی میز رها کردم و سرانگشتانم را نوازشگرایانه به روی رگ
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 :شان دوختم و ادامه دادم فرستادم و دستانم را در هم قالب کردم. چشمانم را به در هم تنیدگی

ست، اما  تون تازه دونم چهل پسرت نگذشته و د*اغ گه که دلم برای دخترت رفته. میگه میامیرواال میاد و می -

 .دار دختریم که برای یه چیکه نگاهش دارم جون میدم منم د*اغ

 :ی تلخی سر دادم و ل*ب زدم خنده

 !زد پاشا امیرواال خیلی قشنگ حرف می -

ی گلویم کرد و مرا به  نم چکید، بغض سختی را روانهاذن من و در کمال ناباوری روی انگشتا قطره اشکی که بی

 .برداری کرد شان خالصه شد از میان ها صفحه پر از احساس بودند و به سختی می صفحات کاهی برد که شاید ده

انداخت و گل  هاش دل آدم رو به ضعف می کرد. بانو گفتن مامانم رو چشم آهویی و دخترماه صدا می -

اصال عشق و عاشقی رو باید از امیرواال  .ی ساده با احساس بود و خالصانه هیجده سالههاش برای دختر  خریدن

ی مادرم و به پدرش کمک کرد تا هرچی گندکاری  یاد گرفت! امیرواالیی که چشم پوشید روی خالف خونواده

نگاه مهدخت رو ایستاد تا یک  بست می ی بن ها سر کوچه هست رو از زندگیش دور کنه. امیرواالیی که وقتی شب

ببینه. امیرواالیی که تنها امید مهدخت بیچاره بود. مهدختی که با اون لپای گل گلی و خجالتی بودنش، دزدکی و 

زد  رفت و گاهی از دور، امیرواالیی رو دید می ی نرجس، به دیدن امیرواال می به دور از چشم پدرش عصرا به بهونه

زد تا به محل کارش بره. ای کاش هر دختری یه  ی باجذبه از خونه بیرون میها دار و اخم های درجه که با اون کاله

داد. با  بازی نشون نمی امیرواال داشت که مردونگیش رو با اخم و تخم، با داد و هوار و کتک، با قلدری و غیرت

 .داد دریغ نشون می های بی هاش برای وصال یار و با حمایت دل زدن لبخندهای از ته دل، با دل

 .هایم کشیدم و با خنده در صورت سردش خیره شدم هایم را روی گونه پشت دست

ی نامدارها نبود. یه جور خاصی  زنم وقتی از امیرواالی نامدار میگم. اصال شبیه بقیه انگاری از تخیالت حرف می -

 .بود! یه جور دوست داشتنی

 .از لبخند را به تصویر بکشدی ل*بش باالخره رضایت داد و کمی به باال جهید تا طرحی  گوشه
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 !داره حسودیم میشه -

 .ی تهدید باال انداخت که خندیدم و موهای آزادم را پشت گوش فرستادم و ابرویی به نشانه

 .فکر کنم زیادی خوردم که دارم چرند میگم -

ند، اسیر کرد و با لبخندی ام بیرون افتاده بود پاهایش را از زیر میز کشید و عریانی پاهایم را که از شلوار باال رفته

 :قابل رؤیت گفت

 .چرند گفتن که کارته، اما اینجور با سوز و گداز از عشق و عاشقی گفتن، برام باور نکردنیه -

 چرا؟ مگه من احساس ندارم؟ -

 .ها و امیرواالهای گذشته، سوخت و سوخت دونی که نسل این احساسات همراه با مهدخت خودت می -

سری کوتاه تکان دادم و ترجیح دادم به همان صفحات کاهی برگردم. بند شل تاپیم را که روی بازویم رها شده 

 .های جلو باز رها کردم بود، باال فرستادم و پاهایم را از بند صندل

 دونی اولین مقصر توی این قصه کی بود؟ می -

آورد و برای لحظاتی با ل*مس ساق پایم، حواسم پرت پاهایی که از بند کفش آزاد شده بودند را به آرامی باال 

دنیای دیگری شدم و تپش قلبم به اوج رسید. خودش را کمی جلوتر کشید و با همان صدای مخصوصی که 

 :اغواگری را در خود جای داده بود پرسید

 کی؟ -

را به جلو کشیدم و همین که  قرارم را پایین انداختم. نامحسوس پاهایم آب دهانم را به سختی فرو دادم و نگاه بی

 :وقفه پاسخ دادم مان ایجاد شد، تمرکزم برگشت و سوالش را بی ای میان فاصله

 .خانم خان -

 :ای خورد و چشمان متعجبش را سراسر صورتم گرداند و ل*ب زد سر بلند کردم که با واکنشش مواجه شدم. یکه

 چطور؟ -
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 :رایش بازگو کردموار ب آخرین صفحاتی که خوانده بودم را خالصه

ی مامانم و کلی لیچار بارش کرده بود و به پدربزرگم گفته بود که فکر امیرواال رو از سر دختر  یه روز اومد خونه -

ام کمرش شکست از  اصل و نسبش بیرون کنه. اون روز، مادرم خیلی گریه کرده بود و پدربزرگ بیچاره بی

 .ایه به تمام معناست ر بودم. اون یه عقدهخانم. همیشه از این زن بیزا های خان توهین

 بعدش چی شد؟ -

 :ای که گفتم، بیشتر در هم شد اخمی که روی صورتم نشسته بود، با جمله

رو شد. مادرش که اونجور آبروریزی  امیرواال که از مامانم به پدر و مادرش گفته بود، با مخالفت شدیدی روبه -

هایی که نکردن، امیرواال رو به توپ و تشر بست. دلم  گ و داییم چه جرمکرد، پدرش هم وقتی فهمیده بود پدربزر

شد و پدرش در بند  سوخت. مادری داشت که از احساسات هیچی حالیش نمی برای امیرواال بیشتر از مادرم می

 از اون جا بود که امیرواال سوزوند، این ی اون دختر بود. قسمتی که از تموم این ماجرا منو می ی خونواده گذشته

خونه برای همیشه بیرون زد و به همراه مادرم و پدربزرگم، از این شهر رفت و رفت. انتقالی برای جنوب گرفت و 

 .جا، پیوند عقدشون رو خوندن اون

 چی؟ -

کردم را با اشکهای لعنتیام به زبان  ای خوردم و دردی که با خود حمل می از صدای نسبتا شوکه و بلندش، یکه

 :آوردم

ی مادرم فقط اسم ارسالن نامدار اومده. من  دونم چرا توی شناسنامه ره پاشا! اونا ازدواج کردن و من نمیآ -

 !شونم ترسناکن ترسم از چیزایی که توی ذهنم میاد. از یه عالمه حدس و گمانی که همه می

 تو چی داری میگی؟ -

 :هایم فرستادم و نالیدم موهایم را میان چنگال

رویی باهاش رو ندارم. مادرم، قبل از ارسالن، با امیرواال ازدواج کرد. با مردی  گفتی جرأت روبه می از واقعیتی که -
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سالش شده بود رو انتخاب کرد.  که پشت پا زد به خانواده و داراییش و پدر زن تعمیرکار و همسری که تازه نوزده

گفت و  را مادرم مدام از جنوب و جزیره میفهمم چ اونم توی جنوب کشور و جایی که مادرم عاشقش بود. حاال می

 .جا سپری کنه آرزو داشت آخرین روزهای زندگیش رو اون

شان انداخته بودم را  نفهمیدم کی در کنارم قرار گرفت که دستانش به مدد موهایم شتافتند و این دردی که به جان

 :ام را به صورتش دوختم و پرسیدم کم کردند. نگاه بارانی

ی عاشقونه است یا قضیه بدتر از اون چیزیه که میشه حدس  کنی ارسالن دومین مقصر این قصه می تو هم فکر -

 زد؟

فشرد، با صورتی که یقیناً از آنِ امیرپاشای خوب بود، جلو  هایش می دستانم را پایین آورد و در حالی که میان مشت

 .رم دور کند و الحق که موفق هم بودای گرمابخش را به روی موهایم نشاند تا درد را از س آمد و ب*وسه

 .افکار منفی رو دور بریز! مطمئناً این قصه سر دراز داره -

 .اش فرو بستم گاهی که در دیدرسم بود، تکیه دادم و چشمانم را در میان عضالت س*ی*نه سرم را به اولین تکیه

 .ی تموم شدنش نموندهاما اون دفتر فقط یه خالصه از زندگی اونا داره و چندصفحه بیشتر برا -

 توی اون فلش تونستی چیزی پیدا کنی؟ -

 :اش حرکت دادم و ل*ب زدم ام را روی استخوان سرشانه پیشانی

 .داد نه. فقط یه آهنگ بود. آهنگی که مامانم همیشه گوش می -

تنها  های اشک به روی تیشرت سیاهش نشستند و چشمانم بیشتر به روی هم فشرده شدند و با دردی که قطره

 :ای از آهنگ را نجوا کردم ی مادرم و امیرواال بود، قطعه برای دلِ درد کشیده

 ...کِی رَود رخ ماهت از نظرم، نظرم -

 به غیر نامت، کی نام دگر ببرم؟

 ...اگر تو را جوبم... حدیث دل گویم
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 بگو کجایی؟

 ...به دست تو دادم... دل پریشانم

 دگر چه خواهی؟

 . بگو که از جانم، دگر چه خواهی؟ام از پا.. آه! فتاده

 »آهنگ به سوی تو«

دستانش دردی را به وجودم منتقل کردند که در آن لحظه عجیب نیازش داشتم. نیاز به دردی که مرا برای 

ام، به فراموشی سپرده بودم؛ اما دوباره به  لحظاتی از افکار شوم رها کند. افکاری که به سختی با خریدهای عروسی

ی المثنی مادرم، ازدواجش با امیرواال، قید شدن نام ارسالن  ام را داشتند. شناسنامه جانم افتاده بودند و قصد نابودی

ی ازدواج مادرم، رفتارهای عجیب و غریب ارسالن، شور و شعف امیرواال و احساسات عجیب و  نامدار در صفحه

انداخت که اگر واقعیت داشتند... وای اگر واقعیت  نم میغریبم به این مرد، همه و همه افکار ترسناکی را به جا

 !داشتند! وای

 :اش با درد ل*ب زدم ام را بر خالف جهت حرکت براق دهانش در گلو، باال کشیدم و به زیر چانه ی بینی تیغه

ی این  ها. به من دردی رو بده که همه منو دور کن پاشا! منو از این کاغذهای کاهی دور کن! از این عذاب -

 .دردهای کوچیک رو ازم دور کنه

 :اش ل*ب زد و باالتر رفتم که سرش را عقب کشید و با ابروهای در هم تنیده

 توقع نداری که سیم د*اغ بذارم روی دستت یا به زنجیر ببندمت؟ -

 :ی دردناکی سر دادم و پرسیدم خنده

 اگه بخوام یه گلوله توی قلبم خالی کنی چی؟ -

ام انداختند و من سرمست از عصبی کردنش، لبخندی به صورتم نشاندم. دیوانه  بار درد را به جان چانه دستانش این
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ی داشتم که باید برای کردم؟ شاید هم بیمار ام با خشم پاشا بازی می بودم که برای رهایی از دردهای زندگی

 .کردم درمانش اقدام می

 دیوونه شدی؟ -

 .های متورم گ*ردنش کردم و نگاهم را در چشمانش به ر*ق*ص در آوردم انگشتانم را بندِ داغی و رگ

 .آره -

کمر شلوارم را با دست دیگر اسیر کرد که با این حرکتش، فشار شدیدی به شکمم وارد شد و صورتم از درد در هم 

ام نرسم؟ خشم امیرپاشا در مقابل من، همانند  کرد تا من به خواسته هایم خالی می . خشمش را به سر لباسگشت

 .ابراز احساساتش عجیب و غریب بود

 !گذریم مهتاج با هم از این دردها می -

 دوستم داری؟ -

تر کرد. چه  اشا را سختهایم خارج شد و صورت پ آن سوال مسخره چه بود که در آن هاگیر و واگیر از میان ل*ب

قدرت عجیبی داشتم من، برای دیوانگی و شاید به خشم نشاندن این مرد. انگشتانش سفت شدند، همانند چشمانی 

 .شان همانند سنگ نفوذناپذیر شده بود که سختی

 .پرخوری عوارض بدی داره خانم پورسلیم -

مان  ای میان ی جایگاهم. خندیدم و فاصله ندهده برای من حکم بله داشت و برای او نشان "اش خانم پورسلیم"

 :پروا ل*ب زدم ایجاد کردم و بی

خوایی با دادن این هدیه، منو آروم کنی. باید برگردم پیش فرهمندها، اونا خوب بلدن آدم بکشن.  تو هم نمی -

 ...حتما که

رت شدم. موهایی که با عملی که مرتکب شد، جیغم به هوا خواست و با چشمان به اشک نشسته در آغوشش پ

بار انگشتان در کمرم فرو رفتند و نفسم را با خود  میان دستانش اسیر شده بودند را به سرعت رها کرد و این
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 .بردند

 !من، اجازه نمیدم کسی تو رو از من بگیره مهتاج! تو، تا ابد برای منی و بس -

ا این را به خوبی فهمیدم که با چه چیزهایی دانم؛ ام دار و عصبی خرسند شدم را نمی و من چرا از آن صدای خش

بخش مرا در  رحمانه و شاید ل*ذت طور بی توانستم امیرپاشای پورسلیم را به مرز خشم و انفجار برسم که آن می

زنان به چشمان  میان دستان و عضالت نیرومندش اسیر کند و همانند شیری بغرد که تا ابد برای او هستم. نفس

هایم را تکان دادم و با صدایی ضعیف در  با شوقی که در میان درد به وجودم سرازیر شد ل*ببراقش خیره شدم و 

 :زد، ل*ب زدم ای اندک از داغی خشمش که از د*ه*ان و بینی بیرون می فاصله

 تا ابد؟ -

 :اش پاسخ داد های کلید شده از میان دندان

 .تا ابد -

 .ی لطیف تیشرت مشت کردم ن کشیدم و به روی پارچههایش افتاده بودند را پایی دستانی که روی شانه

 تا ابد یعنی تا کی؟ -

مان را کمتر کرد و با  ی میان نگاه تر کردن دستانش به هم، فاصله گویا از این بازی خوشش آمده بود که با نزدیک

 :داشتنی پاسخ داد های دوست همان خَش

 .فرما باشه تا زمانی که امیرپاشایی تو این دنیا حکم -

ای مستانه سر دادم و  لغزش انگشتانم را به روی لباسش بیشتر کردم و همین که کالمش به اتمام رسید، خنده

ی  چه که در سر داشت دادم و فاصله ی آن ی خطاکارم اجازه زده های تیشرت را به باال کشیدم و به مغز زنگ لبه

 ...هایمان را به صفر مطلق رساندم صورت

......... 

......... 
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و   زنان به روی تخت رها کرد و من، چشم باز ، به سقف خیره ماندم باالخره بعد از ساعاتی بود که خودش را نفس

های  سکوت را برگزیدم. نگاهم بند سقفی بود که در تاریکی اتاق، تنها، توسط سخاوت مهتاب قابل رؤیت بود. نفس

از دردهایی بود که مادر، با دادن آن دفتر خاطرات به  تر پیچید، قوی دار پاشا که همچنان در سرم می عمیق و کش

قراری اندامم برایم فاقد اهمیت  بردم و حتی گزگزها و بی قلب و مغزم فرستاده بود. چرا که در خأل کامل به سر می

ود دانم چه مدت بود که نگاهم به آن باال متصل شده ب های پاشا و سقف توجه داشتم. نمی بود و تنها به صدای نفس

دانستم که مردی  کرد قرار گرفته بود. فقط این را می و سرم به روی بالشتی که بوی نو بودنش سردردم را بیشتر می

بست تا  رفته از آسمان رخت می داد سکوت اختیار کند و به ماهی که رفته که در کنارم قرار داشت هم ترجیح می

صدایی  بار بلند شد، خسته از بی ام که برای چندمین یجایش را به خورشید بدهد، چشم بدوزد. صدای پیامک گوش

ام را باال کشیدم و به  مغزم و قرار گرفتنم در یک وضعیت، سرم را به سمت پاتختی سوق دادم. کمی تنِ سر شده

مانم و  ها پیش با آن به بابا اطالع داده بودم پیش امیرپاشا می سختی دستم را به گوشی رساندم. گوشی که ساعت

ام در آن  ا گفتن مراقب خودت باش، مهر تایید زده بود به ماندن در کنار مردی که عصبی و خسته از همراهیاو ب

دیوانگی روی تخت دراز کشیده بود. با گوشی در دست، به همان حالت برگشتم و کمرم را به گرمی تخت سپردم. 

 .حوصله خواندم ردیف کرده بود را بیرمز را وارد کردم و روی اسم التین کیان کلیک کردم. چند پیامی که 

 .مهتاج باید صحبت کنیم -

 ی دیگه عروسیته؟ چیو تموم کنی؟ واقعا هفته تونی به همین راحتی همه چطور می -

 .گردونم شون رو بهت برمی دونم ازم بخاطر پول عصبی هستی. من همه داری منو عذاب میدی مهتاج! می -

 !بدههام رو  کنم جواب تماس خواهش می -

 .حسی مطلق فرو برد و آخرین پیامی که باز هم مرا در بی

 !من دوست دارم احمق -

ها و امیرواالها تمام شده بود. گوشی را در  دوست داشتن! چیز عجیبی بود. به قول پاشا عشق و عاشقی با مهدخت
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انگشتان پاشا را برایم  کنارم رها کردم و به آرامی به روی پهلو چرخیدم که دردی در تمام تنم پیچید و فشار

های عضالتش باال کشیدم و  ام را میان دندان فرستادم و چشمانم را از پیچ و تاب های خشکیده تداعی کردند. ل*ب

بار مقصد نگاهش را با سقف عوض کرده  رخش چشم دوختم. دستانش را به زیر سر در هم قالب کرده و این به نیم

گرفت و سرخی صورتش همچنان پابرجا بود. دوست داشتم انگشتانم را  یبود. برعکس من، تند و خشمگین نفس م

شان بدهم؛ اما سرانگشتانم تمایلی به این کار  به ابروهای پیچ در پیچش برسانم و از آن درهم تنیدگی نجات

خره داشتنی را مدیون همین مرد بودم. باال دار مشت شدند. من این خأل دوست نداشتند و به روی پتوی نرم و پُف

کردم. هرچه که بود،  ذهن و روحم برای لحظاتی آرامی گرفته بودند و حال، معنی سرما و خاموشی را احساس می

تر، برای پیدا کردن آتویی که مادرم  بهتر از کلنجارهایی بود که در ذهنم ایجاد شده بودند و مرا برای اهدافم مصمم

کرد. من، با پاشا، خودم بودم. دختری که در عین  تعهدتر میاز فرهمندها داشت مقیدتر و برای پذیرش این مرد م

دریغ. این  نشان دادن قوی بودن، خاموش بود و سرد. درد کشیده بود و خسته. گریان بود و در تمنای آغوشی بی

ترسیدند، مرد  مرد بد که قول داده بود روی خوبش را تنها برای من رو کند، شیر سفیدی که همه از نامش می

هایش  ها پشت نقاب توانست مهتاجی را که سال خبر، می چیز باخبر بود و در عین حال بی ی که گویا از همهمرموز

 .پنهان شده بود را آرام کند. حاال به هر طریق که بود

 :بااحتیاط نزدیکش شدم و سرم را روی بالشتم جلوتر کشیدم و به آرامی صدایش زدم

 پاشا؟ -

ام جا خوردم، اما حفظ  دار و گرفته و پاسخ دادنم اکتفا کرد. از شنیدن صدای خشی چشم به نگاه کردن  از گوشه

 :ام را با خیسی زبان تر کردم و پرسیدم های خشکیده ظاهر کردم و ل*ب

 اون اسکار روی کمرت مال چیه؟ -

ها  ساعتکرد، تنها چیزی بود که بعد از  جای زخمی قدیمی که به سفیدی نشسته بود و در کمرش خودنمایی می

چرخید. آن اسکار زیبا و در عین حال عجیب ضرب شست کدام نامردی بود که روی کمرش  خأل در ذهنم می
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 :نشسته بود. با یادآوری اسکار باال ابروهایش، اخمی روی صورت نشاندم و با همان صدای زمخت پرسیدم

 نکنه اینم شاهکار همسر سابقته؟ -

 :رگرداند و با صدایی آرام پرسیدنیشخندی زد و سرش را کامل به سمتم ب

 کنی؟ تو چی فکر می -

 :موهایی که روی صورتم ریخته بودند را کنار زدم و پاسخ دادم

 .کنم اونقدرام جرأت داشت فکر نمی -

کرد و  ها عجیب خودنمایی می رویم قرار داشت. جای بخیه نگاهم را به بازوی چپش دوختم که دقیقاً روبه

 .رفته در حال تکمیل بود کلکسیونش رفته

خواد بهم خیانت کنه. با هم دعوا کردیم و  پیشونیم مال زمانی بود که فهمیدم هستی به هوای بزرگمهر می -

 .اب کرد، خورد به پیشونیموقتی سر قندون رو به سمتم پرت

ای که از دهانم بیرون آمد مصادف شد با باال خزیدنم که آخم را بلند کرد و پهلویم را به سوزش  هین ترسیده

خیز شد و در دراز کشیدنم به حالت قبل، کمک کرد و بااخم تشر  انداخت و بدنم را به درد نشاند. به سرعت نیم

 :زد

 .دم بیادآروم! نذار بیشتر از خودم ب -

ام که از شدت درد به آن حالت افتاده بودند را متعجب بلند کردم و به چشمانش خیره شدم که  چشمان نیمه بارانی

بار به  اش به نمایش گذاشته بودند. سرم را روی بالشت قرار داد و این های سرخ را در اطراف قرنیه همچنان رگه

قرار داد. پتو را به رویم تنظیم کرد و موهایم را با نوازشی  پهلوی چپ قرار گرفت و سرش را روی بازوی قطورش

 :ام اشکال فرضی ترسیم کرد و پرسید آرام کنار فرستاد. با سرانگشتانش به روی شانه

 خوبی؟ -

 :به جای پاسخ دادن به سوالش، با من و من و ل*ب زدم
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 ...خواست که خیانت؟ هستی می -

 :هایش را تا کتفم ادامه داد و با نگاهی صادق پاسخ داد افزود. خط هایش چشمانش را ریز کرد و به شدت اخم

کرد یه زن احمق رو گیر اورده که هوس خارج و  دونست که هستی کیه و من کیم. گمون می بزرگمهر نمی -

ور آب توی سرشه. توی یه مهمونی که به ظاهر به من گفته بود دوستانه است، شرکت کرده بود و  فشن مدهای اون

تی با همین وعده وعیدها خام شد و دم به تله داد. بعد اون دعوا، هلیا رو برداشت و از خونه زد بیرون. از قضا هس

هام باهاش قرار گذاشته بودم و گویا افراد بزرگمهر ردش رو گرفته بودن. اون اتفاق افتاد  اون شب توی یکی از خونه

رسونده. با نفوذی که داشتم، اون صح*نه رو برای و بزرگمهر هم فکر کرد که همسر شیرسفید رو به قتل 

ی خودم تصادف جلوه دادم و با کمک افرادم به گوش بزرگمهر رسوندم که رئیس بزرگ بعد از مرگ همسر  خونواده

و فرزندش از ایران رفته. چندی بعد هم خبر دادن بهش که هستی مودت توسط شوهرش به قتل رسیده و اونم 

 .نیوفته اصال پیگیر نشدبرای این که پاش گیر 

گنجید همسر خودش همان  نفسی گرفت و من همچنان مبهوت به مردی خیره شده بودم که در قاموسم نمی

بالیی سرش آمده بود که افرادی عین خودش و بزرگمهر در آن دست داشتند. خود کرده را تدبیر نیست و باالخره 

 .ی بارز امیرپاشا بود کنی، نمونه ر چه بکاری همان را درو میفلکی بود که باال و پایین زیاد داشت. ه دنیا چرخ

 .و این وسط هلیای معصوم قربانی شد. بالیی به سر بزرگمهر میارم که دیگه جرأت نکنه نزدیک هیچ زنی بشه -

 .خوردند و کلمات ناواضح را باالخره در کنار هم چیدند جهت تکان می خود و بی هایم بی ل*ب

 .کردی تی همچین آدمی بود. تو همیشه ازش خوب تعریف میباورم نمیشه هس -

 .خوام در موردش چیزی بگم. هستی برای من قبل از تصادفش مُرد نمی -

 .متأسفم -

 .توجهی به تأسفم نکرد و دستش را به زیر پتو کشید و پهلویم را مورد لطفش قرار داد

 .اون جای زخم روی کمرم هم یه زخم قدیمیه برای شهنام -
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 :هستی را به همان گوری که برایش انتخاب کرده بودند محول کردم و پرسیدم

 .اقت نتوستی تنهاش بذاریحتما یه دعوا که بخاطر رف -

 .مان را با گرمایش پر کرد ی تایید تکان داد و فضای خالی میان سری به نشانه

 .ساله بودیم02وقتی  -

 :لبخندی به روی صورت نشاندم و ل*ب زدم

 .بار کتک مفصلی خوردم منم بخاطر الهه توی مدرسه یه -

 .م چرخیدهایش خالکوبی شد و دستش به زیر سر طرح لبخندی روی ل*ب

 .زنه، بهتره استراحت کنی داره آفتاب می -

بار خودم را  سری تکان دادم و به آرامی پهلو به پهلو شدم و نگاهم را به در اتاق که چهار طاق باز بود، دوختم و این

بخشید و دستی که شکمم را همچون شیء باارزشی محافظ و نوازش  به گرمایی که درد کمرم را تسکین می

ام را روی بازویش قرار دادم و با نفسی عمیق خودم را میان رویاهایم پرت کردم و با همان  پردم. بینیکرد س می

ذهن خأل و خالی به پیشواز خوابی رفتم که تا نیم ساعت هم به چشمانم نیامد؛ اما باالخره با پیچیدم حصار 

 .چشمانم آمد عر*یان پاشا به دورم، گرما تمام ذهن و جسمم را در برگرفت و خواب به

********************************** 

 

 

 »فصل دوازدهم«



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
540 

 

نشاند و گاهی از هیجان  پیچید، لبخند بزرگی را روی صورتم می صدای جیغ و کیل که همزمان در سرم می

ها را گاهی همراهی  دادم و آن می های هماهنگ سوده و الهه، جان افتادم. برای ر*ق*ص دخترها، به خنده می

کردم. عروسی همان چیزی بود که هر دختری آرزویش را داشت. حضور تمام دوستان و آشنایان و لحظات  می

توانستی تنها در یک شب داشته باشی. آرایشی که باب میلم بود و موردتایید همه، موهای مشکی و  شادی که می

داری که حریرهای گلدار و تور بلندش، دلم  موردتایید همه، لباس زیبای پفی خودم بود و باز هم  بازی که سلیقه

رساند،  های تعریفی را که به گوشم می پچک های روی س*ی*نه و گردنبند مخصوصش، پچ کاری برد و ریزه را می

شوق در برای من خاطره بودند و شاید برای بقیه لحظاتی معمولی. برق خوشحالی که در چشمان بابا بود و اشک 

های علیسان، برایم قابل ستایش بود. همان مرا بس که اندکی خوشحالی را مهمان دیگران کردم. روی صندلی  نگاه

آمد به مهمانان به خودم استراحت دادم. موهایی که در  مخصوصم نشسته بودم و بعد از ساعاتی ر*ق*ص و خوش

م و مقداری از لیوان آبی که سوده برایم آورده بود، کنار صورتم با فرهای درشت رها شده بودند را کنار فرستاد

ام کشیدم و رو به آرزو که در کنارم نشسته  نوشیدم و نفس عمیقی در گرمای تاالر کشیدم. دستمالی روی پیشانی

 :بود پرسیدم

 آرزو کولر روشنه؟ -

 .بل چشمانم ترسیم کرداش را که برای عکس گرفتن تنظیم کرده بود، پایین آورد و صورت زیبایش را مقا گوشی

 آره عزیزم. گرمته؟ -

 :ی تایید تکان دادم و ل*ب زدم سری به نشانه

 !خفه شدم از گرما -

 خوایی گردنبندت رو در بیاری؟ می -

 :به سرعت موافقت کردم

 کنی؟ آره آره. کمکم می -
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 :گوشم ل*ب زدکرد، در کنار  های گردنبند مرواریدی را باز می پشت سرم قرار گرفت و حینی که گره

 .ی داییم امشب اومدن خونواده -

 .چینی به ابروهایم دادم و به او که با گردنبند در دست، همچنان در کنارم ایستاده بود چشم دوختم

 ی هامین و هستی؟ خونواده -

ش ام را به سمت تنه سری جنباند و با صورتی ناراضی در کنارم قرار گرفت. نگاهی سراسر سالن انداختم و نیم

 :گرداندم و با اخم پرسیدم

 چرا رو ترش کردی؟ چیزی گفتن؟ -

 :ی تلخی زمزمه کرد لبخند تلخی زد و گردنبند را درون کیفش قرار داد تا مبادا گم شود. با خنده

 .اون که عادت همیشگی زن داییه حرف بار من کنه -

 قدر اینا کج فهمن؟ غلطا! یه چیزی بود که تموم شد. چرا این -

 .ای باال انداخت و شانهخندید 

 .شون بی چشم و رو بودن اش از همون اولش همه فدای سرت! دایی و خونواده -

 :رخش چشم دوختم و پرسیدم باتعجب به نیم

 کنی؟ وقت تو هم برخوردی نمی اون -

ن از دار شد گفتم که مشکل بچه ست؛ وگرنه به همه می عادت کردم دیگه! حیف بخاطر مامان دست و بالم بسته -

 .من نبود، از هامینه

شان به جانم نشست را پنهان کنم و گویا تا حدودی  سعی کردم با دزیدن نگاهم، تعجب و شوکی که از دلیل طالق

های  دانستند و در میان حرافی ها در کمال وقاحت آرزو را مقصر می شان این بود؟ و آن موفق شدم. دلیل جدایی

های  جنس ها چه بالیی به سر هم کشیدند؟ خدای من! گاهی ما زن ه وسط مینوا را ب شان اسم این زن بی زنانه

دید و زندگی را برای  رسید را می آوردیم. ای کاش این زن عشقی که از چشمان علیسان به او می خودمان می
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 .کرد که الیقش بود خودش به بهشتی تبدیل می

 .بیا عکس بگیریم -

اش و  های موردعالقه ی روی صورت نشاندم و اجازه دادم با گرفتن عکسگوشی را که باالتر آورد، لبخندی ظاهر

 .صحبت کردن با هم، فکر و خیالش را از پستی همسر سابق و مادرش دور کند

 .بلندشو دیگه عروس خانم! وقتشه برای آقای داماد برقصی -

دم. سوده هم به روی آن ی سوده، هردو به سمتش برگشتیم که با زنان پوشیده مواجه ش زده با صدای هیجان

دخت، سر به زیر  ماکسی زیبا شالی حریر پوشیده و در کنار پیست ر*ق*ص ایستاده بود. امیرپاشا با اعالم توران

وارد شد و من به این نمایشش در دل خندیدم. امیرپاشای واقعی کجا و مردی که برای حفظ آبروی خانوادگی 

کجا! آرزو با رسیدن امیرپاشا به جایگاه، کیل کشید که سوده، الهه،  تاالری با تفکیک جنسیتی انتخاب کرده بود

های من و چین ابرو را مهمان صورت امیرپاشا کرد.  اش کردند و لبخند را روی ل*ب دخت و سارا همراهی توران

 :کنار آرزو رسید و به آرامی تشر زد

 .تر دختر! کَر شدم آروم -

زنان که بلند شد، صورت پاشا  اش قرار دادم. جیغ و سوت صدایی سر دادم و دستم را در دست دراز شده ی بی خنده

 .ی من بلندتر تر شد و خنده هم در هم

 .الخلقه ندیده بودم همه عجیب بایدم بخندی! واال من تا به حال این -

اش قرار دادم و تا تنظیم آهنگ، سرم را به  شانه خنده ام شدت گرفت و مقابلش روی سن ایستادم. دستانم را روی

 :سمتش خم کردم و در زیر گوشش پچ پچ کردم

 الخلقه؟ چرا عجیب -

 :در زیر گوشم پچ زد

 !همه بزک دوزک کردن؟ واال عروس تویی چرا این -
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هایشان گویا  هایش به دختران فامیلش بود که بعضی صدا خندیدم. تمام کنایه سرم را در گ*ردنش فرو بردم و بی

 .از آن سمت بوم افتاده بودند و با توجه به سنشان آرایشی غلیظ روی صورت نشانده بودند

 .آروم مهتاج! تموم آرایشت رو به لباسم زدی -

مان را به حد معمول  ی میان های قرمزم را میان دندان کشیدم و با پیچیدن آهنگ در تمام سالن، فاصله ل*ب

 .رساندم

 !گفته باشمرقصم.  من نمی -

 :تر رفتم و با صدای بلندتر و طنازی تمام گفتم که دستش را در دست نگه داشته بودم، عقب در حالی

 !تو فقط منو نگاه کن -

هایش جا خوش کرد و به آرامی انگشتانش را عقب کشید و دستم را رها کرد. با پخش شدن  لبخندی کنج ل*ب

بردار و عکاس در اطرافم آماده ایستادند. دستانم را حالت  ت و فیلمکالمی، سالن در سکوت فرا رف آهنگ معروف بی

 .ی مورد نظر شدم زیبایی دادم و چرخی زدم و منتظر رسیدن به نقطه

ی اوج پخش شد و شروع به ر*ق*ص و طنازی در مقابل چشمان وحشی پاشا کردم، صدای  همین که نقطه

ر کردند. با تمام طنازی که در این ر*ق*ص یاد گرفته بودم، های گوشی تمام اطرافم را پ دخترها بلند شد و فلش

هایی نصیب گر*دن و کمرم می کردم که با طنازی لباس، رقصی زیبا به  دادم و کرشمه دستانم را حرکت می

ی  کردم و گاهی فاصله ی اندکی برایش دلبری می چرخیدم و در فاصله نمایش گذاشته شده بود. به دور پاشا می

ام، رقصم را تکمیل و صدای زنان را بیشتر  هایش به روی گونه کردم تا با ب*وسه هایش را کم می *بصورتم با ل

ها را یاد  کنم. این مورد را دوست داشتم. مادرم آرزوی این شب را داشت و برای او بود که تمام این ر*ق*ص

؛ همسرم بود و مِن بعد شریکم در گذاشتم. مردی که محرمم بود گرفته بودم و حال در مقابل پاشا به نمایش می

 .دادیم دیگر انجام می کارهای بدی که با یک

آهنگ که به آخرش رسید، چرخ دیگری زدم و مقابل پاشا تعظیمی فرانسوی سر دادم و آهنگ به اتمام رسید. 
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خش پیچید، لبخندی رضایت ب کرد در سوت و کیل دختران و زنان می صدای دیجی که از عروس خانم تعریف می

ترین مرد برای من  اش سپردم که او را جذاب ی آمریکایی کت مشکی کرد. دستانم را به یقعه را مهمان صورتم می

 :اش کشیدم و پرسیدم زده اش چسباندم. نفسی در میان عطر باران ام را به پیشانی ساخته بود و پیشانی

 چطور بودم؟ -

 :شتاقم زمزمه کردانگشتانش به روی کمرم در هم پیچیدند و در چشمان م

 .ماه من، همیشه بهترینه -

ترین زنی بودم که زمین و  ای سر دادم که از خوشحالی زیاد بود. یقیناً در این شب، من، خوشبخت ی مستانه خنده

توانست به خود ببیند. با بلند شدن صدای بلند آرزو، هر دو متعجب به عقب برگشتیم و به صفحه  آسمان می

 :کرد که گویا فیلمی درام را از سینما پخش مینمایشی خیره شدیم 

 دونی امروز چه روزیه؟ می -

زده کردند.  صدایش مرا به روزی برد که پشت میز آرایش نشسته بودم و امیرپاشا و آرزو برای تولدم مرا شگفت

پاشا، کلیپ های بلند من و امیر های کوتاه از عقدمان و تولدم، خنده دادگی امیرپاشا و لبخندهایش، کلیپ دل

ی  کرد و به روی حلقه گل زیبایی را به من تقدیم می های لباسم در کنار مردی که دسته کوتاهی از عروسی و دلبری

نشاند، همه و همه ترکیب عالی و جذابی را رقم زده  داشتنی که خود، به انگشتم انداخته بود، ب*وسه می دوست

ا به لحظاتی خاص هدایت کرد. بیشتر از همه، فیلمی کوتاه که در بودند که هم من و امیرپاشا و هم تمامی حضار ر

های  باغی گرفته بودیم توجهم را جلب کرد. سرم در گودی گر*دن پاشا فرو رفته بود و دستان پر مهرش نوازش

 نشاند. جایگاهی که در آن لحظه داشتم، فارغ از تمام احساسات ضد و آرامی برای رفع استرسم به روی موهایم می

های  ها و نوازش توانستم تجربه کنم. ب*وسه نقیضی که در مورد او در وجودم بود، بهترین جایگاهی بود که می

ام بود.  ی زندگی بهترین تجربه« خواستن»ی خودش با تمام وجود  مردی که یقیناً تو را دوست داشت و به گفته

های بد  ن بیزار، اما پاشا به من یاد داد که انسانکیان این لحظات را از من دریغ کرد و مرا از هر چه دوست داشت
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توانستند برای زنی که با تمام وجود خواهانش هستند، خوب باشند. یک خوبِ عجیب که فقط آن زن  هم می

کشیدم از این مرد بیزارم،  رفت که روزی در ذهنم فریاد می کرد. یادم نمی هایش با بدِ مطلق را درک می تفاوت

همه خوب و  تر بود، برای من این ها کجا رفته بودند؟ چرا اویی که از کیان هم ترسناک ن نفرتنفرت دارم؛ پس آ

دادم؟ چرا تمام تصمیمات و افکار منفی که در مورد او در سر داشتم، در  جذاب بود؟ چرا خواستنش را پاسخ می

ها نبود؟ چه  یگر خبری از آنهایم نابود شد؟ چرا د های پیش، همراه گریه ی پیش و شاید هفته همان یک هفته

پاشا چه کار با » پرسیدم:  بالیی به سر مهتاجی آمده بود که قصد جدایی از او را داشت؟ در اصل باید از خودم می

 «ات برگشتی؟ تو کرد که به خودِ واقعی و دیوانه

و با دلی خونین به مسبب ام را به سمتش گرداندم  زده اش قفل شدند، نگاه نم انگشانم که در میان انگشتان کشیده

اش را با مالیمت به زیر پلک راستم  هایم رساند و انگشت سبابه هایم برگشتم. دست آزادش را به گونه سوزش چشم

کشید و با چشمان براقش در صورتم خیره شد. لبخندی روی صورت نشاند و سرش را پایین کشید تا صدایش بهتر 

 .ات گیر افتاده بودبه مهتاجی برسد که در انبوهی از احساس

 !فهمم معنی خوشحالی یعنی چی؟ ها، می امشب بعد از سال -

خواستم لبخندش را پاسخ بدهم؛ اما با باال آمدن بغض به همراه سیبک گلویم، نتوانستم به محبتش پاسخ  می

 .بدهم

 .بینم خوشحالم که باالخره تو رو توی این لباس می -

 :ایی که از وجود آن بغض لجوج گرفته شده بود، پرسیدمآب دهانم را پایین فرستادم و با صد

 منو با این لباس تصور کرده بودی؟ -

 :هایش را ادامه داد و خطی فرضی به زیر ل*ب زیرینم کشید و ل*ب زد انگشتش دیوانگی

 .هر شب -
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ام جاری شد و دستش را  اذن من روی گونه که بی ی اشکی و من مُردم برای صداقتی که در آن دو کلمه بود. قطره

 .خیس کرد، اخم را مهمان صورت اصالح شده و جذابش کرد

 .گریه به چشمای خوشگلت نمیاد -

 :ی ل*بم را از درون گزیدم و ل*ب زدم گوشه

 .ی خوشحالیه کنم گریه حس می -

 تو هم خوشحالی؟ -

که ماهِ تنها باالخره یک همدم  شحال بودم. خوشحال از اینکرد از خوشحالی من؟ معلوم بود که خو چرا تعجب می

 .پیدا کرده بود. همدمی که بلد بود چگونه او را خوشحال کند و گاهی به مرز دیوانگی بکشاند

 .معلومه -

ام با دیدن  تر کشید و چشمانش را مقابل چشمانم قرار داد که سوزشی عجیب میان س*ی*نه سرش را پایین

 .نگش، ایجاد شد. سوزشی جدید و غیرقابل توصیفهای خوش ر مردمک

 ای مهمان صدایم ی گرفته کردم از زورگویی خوشت نمیاد! در میان آن گیرودار، خنده فکر می -

 :هایم تکان خوردند شد و ل*ب

 ...هات به تو ختم بشه، من... من ی زورگویی اگه پایان همه -

ه بلعید و به هیچ رساند، سرم سوت کشید و کلمات، پشت آن بار مان را یک سرش را که پیش کشید و هوای میان

شد، کَر  هایم از شدت بلندی سوتی که در سرم پخش می بغض لعنتی گرفتار شدند و راه نفسم را بستند. گوش

ی شیرینی که به وجودم هدیه  شدند و چشمانم به روی نقاشی چشمانش بسته شدند. شاید در چند ثانیه از خلسه

ام را به آرامی بیرون  اما برای من فراتر بود. راه نفس کشیدن را که برایم باز کرد، نفس حبس شده کرده، گذشت؛

هایم به حالت عادی برگشتند و صدای آهنگ  باره گوش فرستادم و نم چشمانم را به روی صورتش باز کردم. به یک

 .نقص و عالی روی تنش نشسته بود یهای اطرافیانم در سرم پیچید. دستانم را بند کتش کردم که ب و دست زدن
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 خواد؟ دونی دلم چی می می -

 :ام پرسیدم های بهم دوخته شده پلک زدنم و به سختی از میان ل*ب

 چی؟ -

 :موهای کنار صورتم را کنار زد و با دستانش، صورتم را قاب گرفت و با حرص ل*ب زد

 ...ها و زدنای تو، داد  ای که فقط من باشم و صدای تو، حرف زدنه خونه -

 :ی لبخند افزود مانده نفسی گرفت و با صدایی با ته

 .هات این گیج شدن -

کرد و  زده می اش. امیرپاشا هربار، مرا شگفت العاده ی عجیب و خارق وجودم سراسر شور و شعف شد از خواسته

ر کنارم روی مبلمان راحتی آمد. دستانم را میان دستش اسیر کرد و د گونه مبهوت ساختن من، تنها از او بر می این

داد، خرسند شدم و  جایگاه قرار گرفت. از این که تمام حواسش را به من داده بود و نگاهش یک اینچ هم تغییر نمی

ام را به سمتش گرداندم و در صورتش  تنه کردند، نیم رقصیدند و مهماندارانی که پذیرایی می فارغ از کسانی که می

 :ل*ب زدم

 .متأسفم -

 :م را به نرمی فشرد و با ابروهایی باال رفته پرسیددستان

 برای چی؟ -

 :نگاهم را میان چشمانش ردوبدل کردم و با تمام صداقتی که از خود سراغ داشتم، پاسخ دادم

 .برای این که زودتر پیدات نکردم -

ادم و قربان نشست برای لحظاتی جان د هایم به روی صورتش می و من برای آن لبخند خواستنی که با حرف

ی مردی رفتم که در ماه اخیر قصد فرار از چنگال ترسناکش را داشتم. او برای من همان پاشای خوب بود.  صدقه

 .کرد که برای من، خودش بود؛ خودِ خودش همین برایم کفایت می
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ندار تاالر، با وسواس مان پاره شد و به جمع بازگشتیم. مهما مان، اتصال میان نگاه با قرار گرفتن ظروف غذا در مقابل

 .ای خاص میز را چید و بعد از تبریک گفتن، ما را تنها گذاشت و سلیقه

 االن باید از اون کارای عجیب غریب کنیم؟ -

ها و موزیک مالیم پر شده بود، به  قاشق و چنگال را به دست گرفتم و فارغ از سالنی که با صدای قاشق و چنگال

 :سمتش برگشتم و پرسیدم

 چه کاری؟ -

 :چینی به ابروهایش داد و با چندش ل*ب زد

 .غذا به دهن کردن -

 .اش پیدا بود، زدم ی بازوی قطوری که از روی کت هم برجستگی ی کوتاهی سر دادم و مشتی حواله خنده

 .نه دیوونه. اون برای قدیم بود -

لوتر کشید تا قبل از تمام شدن غذای با اشتیاق خودش را ج« خداروشکر» نفسی از روی راحتی کشید و با گفتن:

جایی که از شدت استرس صبحانه و ناهار  مان، غذایی نوش جان کند. من هم از آن مهمانان و شلوغ شدن اطراف

کردم، دست به کار شدم و مقداری برنج را به  قند یا آب پر می ب نوایم را با آ ی بی درستی نخورده بودم و معده

رفته، مهمانان برای اهدای کادوهایشان  بعد که غذایمان تمام و میز جمع شد، رفته د*ه*ان فرستادم. لحظاتی

کردند.  گرفتند و با آرزوی خوشبختی، سالن را ترک می آمدند و هرکدام که تمایل داشتند، عکسی یادگاری با ما می

دخت اکتفا کرد و سالن را ترک  ای به دست توران زندایی پاشا یا مادرزن سابقش که جلو نیامد و تنها به دادن هدیه

کرد. از برخوردش، صورت پاشا به اخم نشست که دلجویانه به سمتش چرخیدم و دستم را روی بازویش قرار دادم 

 :و به آرامی صدایش کردم

 پاشا؟ -

 .ها منتظرم ماند که لبخندی کمرنگ روی صورت نشاندم به سمتم برگشت و با همان اخم
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 .بهتره بهش فکر نکنی -

 .تر آورد تا صدایش را تنها خودم متوجه شوم هایش شدت یافت و سرش را نزدیک ماخ

خواد بالیی سرشون  کنن انگاری اونی که به همسرش خیانت کرد من بودم! چقدر دلم می یه جوری رفتار می -

 .کردم تا دیگه جرأت نکنن برای من قلدری کنن بیارم و ذات واقعی هستی رو براشون رو می

 جور آدمایی خ*را*ب کنیم؟ مون رو بخاطر این شون شو عزیزم. حیف نیست شب بیخیال -

های عمیقش عصبانیتش  کرد با نفس ای کشید و دستش را پشت کمرم قرار داد و در حالی که سعی می هوف کالفه

فامیل را را بکاهد، به سمت مابقی میهمانان برگشت. شنلی که روی موها و قسمت عر*یان بدنم قرار داشت، مردان 

ی پدری پاشا و نامدارها.  هم راضی کرد تا به قسمت زنانه بیایند. در آخر مهمانی تنها ما مانده بودیم، الهه و خانواده

کردند. من و رویا هم برای  ی پاشا را بلند می گذاشتند و خنده سر پاشا می علیسان، کیارش و کیانوش مدام سربه

تنگی کردیم و مدتی را در آ*غ*و*ش یکدیگر گذراندیم. شهنام مقابل در سفری که در پیش داشتند کلی ابراز دل

ای به  کرد و من برای لحظه دانستم سال به سال روی صورتش دیده شود، پاشا را تماشا می با لبخندی که بعید می

هنام، شد حسادت کردم. چه خوب که پاشا، شهنام را داشت و ش هایشان ردوبدل می احساس صمیمتی که میان نگاه

پاشا را. همانطوری که من، الهه را داشتم و سوده را. نگاهم را میان تمام حضار به گردش در آوردم. در آن شب، 

خانم که گویا قهر و آشتی قدیمی با خاله داشت هم در کنار یکدیگر ایستاده بودند و به بگو و بخند  حتی خان

دخت، عباس آقا و همه و همه خوشحال بودند. من هم  انخندید، سوده، بابا، سارا، تور مشغول بودند. الهه می

که یک روز بدون دغدغه و ترس را تجربه کرده بودم و همانند دختران معمولی،  خوشحال بودم. خوشحال از این

 .زیسته بودم

 .خواد تو رو ببینه یکی می -

نگاهی که  انی گرفته بود. نیمبه سمت صدا برگشتم و متعجب به شهنام چشم دوختم که نگاهش رنگ و بویی از نگر

 .شان را ساکت کرد به سمت پاشا انداخت، جمع دوستانه
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 کی؟ -

 :نگاهی به پشت سرش انداخت و ل*ب زد

 .کیان فرهمند -

ی کسانی که در اطرافم بودند ربود. با دیدن قامتش در میان  لرز خفیفی که به تنم افتاد، لبخند را از صورت همه

که ممکن بود بیوفتند، صورتم به سردی نشست و چشمانم به سمت پاشا چرخیدند که  چهارچوب در، از اتفاقی

 :مان بود را پر کرد و در سکوت سالن ل*ب زد برعکس من، با آرامش به من خیره شده بود. یک قدمی که میان

 خوایی باهاش صحبت کنی؟ می -

 :تنها چیزی که در آن لحظه روی زبانم آمد را پرسیدم

 تونم؟ می -

 :بخش به صورتم زد و پاسخ داد لبخندی اطمینان

 .البته -

 :و به آرامی نجوا کرد

 .هواتو دارم -

اما توجهی نشان ندادم و به امید آن که با حرف بتوانم کیان را از خودم « نرو!»موجود عجیبی در ذهنم نهیب زد: 

و به سمتش قدم برداشتم. سکوت  های عریض گذاشتم ای پاشنه بلندم را به روی پله های شیشه دور کنم، کفش

آلود و طلبکار را هم دوست نداشتم. من، به عنوان یک زن متمدن  های اخم اطرافم را دوست نداشتم. حتی نگاه

ها این حرکت را دوست  اش را بشنوم؛ اما گویا آن خواستم با نامزد سابقم صحبت کنم و آرزوی خوشبختی می

ی  های عجیب کیان، من را بیشتر از همه ی دیگران برایم مهم نبود. نگاه وقت سلیقه نداشتند و چه خوب که هیچ

هایش  کرد سرمایی به سردی یخی ترساند. نگاه آبی عجیبش که ریز به ریز وجودم را رصد می ام می توهمات ذهنی

بود و با  اش با آن کراوات آبی مارکدار عجیب در چشم دوخت ایتالیایی کرد. کت و شلوار خوش به جانم تزریق می
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ساخت. مردی که به من ثابت  گیر می آن غرور درون صورت و موهای خوش حالتش، از او یک مرد جذاب و نفس

های  تواند دشمن تو باشد و تلنگری برای خیانت کرد، جذابیت یک دلیل برای انتخاب نیست. جذابیت مرد می

طری بود که بعدها از انتخابش به شدت اش. روزی این مرد را دوست داشتم؛ شاید هم وابستگی خا درپی پی

هایم. حسرت مردی که در ظاهر جنتلمن بود و  جنس ی هم زده های حسرت دار بود نگاه پشیمان شدم و چه خنده

ها، از  جنس تر از آن هم اش را به خود ندیده بود و من، احمق دوست داشتنی و در باطن دیوصفتی بود که دنیا نمونه

ناپذیری را به جا  های جبران های دخترانه که ویرانه شدم. لعنت به حماقت لبریز از غرور می ها و توجهات این حسرت

 !گذاشتند. لعنت می

 .لباس عروس بهت میاد -

هایم را با زبان  های پیش رخ داده بود. ل*ب اش را به پای شکستن غروری گذاشتم که در ماه ی جدی صدای دورگه

دوست داشتم همانند همان زن متمدنی که در ذهنم بود، لبخند بزنم و تشکر تر ساختم و شنلم را مرتب کردم. 

 .دادند ی برخوردی درست را به من نمی هایی که بر تنم نشانده بود، اجازه کنم، اما یکی یکی زخم

 .کنم برای این اومده باشی اینجا فکر نمی -

ی  ی دختر الابالی که شده بود؛ غصه اشت؛ غصهاش را د ی مادر جوان پرپرشده چرخید، غصه زبانی که در دهانم می

ی بازوی زخمی مردی که شوهرم بود، پادشاه بود و همراه و  خواست رخ بدهد و حتی غصه تجاوزهایی که می

 :همسر من. نگاهی کوتاه به پشت سرم انداخت و با نیشخندی عصبی ل*ب زد

 !بدهکردم این شازده تونسته باشه ادب واحترام رو یادت  فکر می -

رویی با او نداشتم؛ چرا که مردی در پشت سرم قرار داشت که بیشتر از پدرم  مقابلش قرار گرفتم. دیگر ابایی از روبه

 :هایم با عصبانیت به باال جهیدند و زبانم در د*ه*ان چرخید شناخت و بهتر از یک عاشق مراقبم بود. ل*ب مرا می

خواست منو بدزده یا  خواست بهم ت*ج*اوز کنه؟ کسی که می یوقت برای کی؟ کسی که م ادب و احترام؟ اون -

 خواست منو بکشه؟ کسی که می
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ابروهای نسبتاً کم پشتش در هم پیچیدند و عضالت صورتش فشرده شدند. سرش را جلو کشید که با همان صورت 

ترسم. عطر سرد و  اش می ام در جا ماندم تا خیال نکند همچنان از او و پدر حرامزاده های جدانشدنی برزخی و اخم

های پاشا در وجودم رخنه کرد.  ام نشست، دلتنگی عجیبی برای بوی نم باران و خاک جنگل تیزش که زیر بینی

 :کرد صدایش تنها مرا هدف قرار دهد غرید های ردیف سفیدش را به روی هم فشرد و در حالی که سعی می دندان

 ه که مادرت به زور منو راضی کرد ص*ی*غه بخونیم؟کدوم ت*ج*اوز؟ تو محرم من بودی. یادت رفت -

 .نیشخندی تحویل چشمان زیبایش دادم

 .شناخت چون ذات کثیف شما فرهمندها رو خوب می -

فشاری که به روی فک زیرینش ایجاد شد، قدرت عجیبی را در تمام وجودم القا کرد و سرخوشی را مهمان دل 

 .ام د*اغ دیده

 .کنیمجا که دعوا  نیومدم این -

قدمی به عقب برداشتم و دستانم را در هم قالب کردم. نفسی گرفتم و سردی که تمام وجودم را دربرگرفته بود، با 

دارش کشید و هوفی بلند و کشیده به جان  های عمیق به گرما تبدیل کردم. دستی میان موهای حالت نفس

 .هایش فرستاد ریه

بهت بگم بابام دنبالته. مهتاج! تو چی داری که پدرم فکر کشتنت  اون شب که بهت زنگ زدم، برای این بود که -

 تو سرشه؟

 .هایم برای شنیدن سرنخی از سوی او، تیزتر ابروهایم بیشتر درهم شدند و گوش

 .متوجه منظورت نمیشم -

 .تر از هر زمانی که دیده بودمش. نگاهش را به حریرهای آستینم دوخت و نفسی گرفت کالفه بود؛ کالفه

 !ات بندازمت بیرون. اصالً نیازی به اون پوال نداشتم خواستم از خونه نمی -
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 :چشم باال کشید و با صراحت و صداقتی که تا به حال از او ندیده بودم، ادامه داد

خواستم. هرکاری کردم برگردی نشد. مجبور  خواستم کنار خودم نگهت دارم. مهتاج! من واقعا تو رو می فقط می -

با روی بیارم. اونم که انگاری منتظر فرصت بود که افتاد دنبالت و هر لحظه منتظره تنها گیرت بیاد تا شدم به با

خوامت مهتاج! این پسره زیادی  چیزی که به قول خودش امانت به مادرت داده بود رو بگیره. من هنوزم می

 .تونه ازت مراقب کنه زنه درست! ولی نمی خوشگل می

زد. یک مرد چقدر  داد و حاال دم از خواستن می هایی که در حقم انجام می ز خیانتقلبم به سوزش افتاد ا

 توانست آشغال باشد؟ می

 :تر از قبل به روی هم فشردم و با نفرت ل*ب زدم هایم را محکم دندان

 !تو چی؟ تویی که ادعات میشه چرا نتونستی از من و مادرم مراقب کنی؟ تو... قاتل مادر منی! قاتل -

 :مان را پر کردم و در صورتش غریدم ای خورد و ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت که من جای خالی میان یکه

 .ات میارم که مثل سگ به پام بیوفتین ذارم؟ بالیی به سر تو و پدر حرومزاده تون می فکر کردی راحت -

 :اش را در هم کشید و پرسید چشم ریز کرد و صورت سرخ شده

 تی رو توی سرت فرو کرده احمق؟کی همچین خزعبال -

هر کی! مهم اینه که ذات واقعی شما آشغاال رو بهم نشون داده. فکر کردین هر کی هر کیه؟ برو به اون پدر بی  -

تونه خام کنه، کور خونده. این همه ع*و*ضی بودنت رو از  همه چیزت بگو که اگه فکر کرده منو هم عین مادرم می

 پدرت یاد گرفتی؟

 !دت رو بدون مهتاجحد خو -

کنی اسم منو به زبونت بیاری؟ بس نیست این همه منو خر فرض کردی؟ یه نگاه تو آینه  چطور جرأت می -

بنداز! کیان فرهمند مردی نیست که بخاطر یه دختر بلند شه بیاد عروسیش و بگه برگرد! من دوست دارم. رک و 

 خوایی؟ پو*ست کنده بگو چی می
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هایش را  بارم خیره شد. خط صافی که ل*ب هم قالب کرد و از باال به چشمان خ*ون دستانش را پشت سرش در

 :داد، از هم باز کرد و با اخم پاسخ داد تشکیل می

 .مدارکی که مادرت از ما دزدیده -

نیشخندی زدم و قدمی به عقب برداشتم تا از آن بوی سرد و تیز رها یابم. باالخره خودش را نشان داد. کیانی که 

 .اش چیز دیگری بود ی اصلی دعاهای صدمن یه غاز داشت، حاال خواستها

 .دونم من هیچی از کارای مادرم نمی -

 :پوزخندی تحویلم داد و با تمسخر پرسید

 پس با دستای خالی واسه من قلدربازی در میاری؟ -

 .بینی که چه کارایی از دستم بر میاد به وقتش می -

 :ا جدیت ل*ب زدنگاهی دیگر به عقب انداخت و ب

 .انتخابت اشتباهه -

 .منظورش به امیرپاشا بود

 !هر کسی توی زندگی حق انتخاب داره، انتخاب درست منم امیرپاشاست و بس -

 .با سر به در خروجی اشاره کردم

 .تونی بری آقای فرهمند. من چیزی ندارم که مال شما باشه و از قضا امانت داده باشین می -

 :شت و با نفرت تمام اجزای صورتم را همچون کاوشگری قهار رصد کرد و غریدقدمی به عقب بردا

 .ای که برات آماده کردیم خوشت بیاد عزیزم بینی خانم پورسلیم! امیدوارم از هدیه بد می -

نشست را با فکر کردن به امیرپاشا به درک فرستادم و او را تا بیرون زدن از در  درصد ترسی که به جانم می یک

ام را به سمت ورودی  های کرخت شده ام را به سختی بیرون فرستادم و قدم ر، بدرقه کردم. نفس حبس شدهتاال

برداشتم. میان چهارچوب ایستادم و به فضای باغ خیره شدم که مردی کت و شلواری را در خود جای داده بود. 
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ی  فت و دستش را به نشانهنگاهی خصمانه به سمتم روانه کرد و همین که روی صندلی ماشینش قرار گر

پوش مقابلم قرار گرفت و در اندک زمانی، صدای مهیبی در سرم پیچید و  خداحافظی باال آورد، جسمی تماماً سیاه

 ...ی مقابلم به سرخی جهنم تبدیل شد هایم شد و صح*نه انداز گوش خراشی طنین فریادهای گوش

************************************** 

 

 »صسوم شخ«

های  دنیا پیش رویش به سیاهی موهای عروسی شده بود که در لباسی قرمز در مقابلش دراز کشیده بود و کاشی

بخشید. دستان قدرتمندش را به روی لباس سفیدی که در  سفید تاالر را با سرخی خ*ون خود رنگ و جال می

 :د، علیسان را خطاب قرار دادور بود فشرد و با فریا خ*ون سرخی غوطه

 !رسه! یه کاری کن علی تا بیمارستان نمی -

اش را به صورت غرق در درد و سرمای مهتاج دوخت و با  تابی علیسان دو چندان شد و چشمان به اشک نشسته بی

 :بغض نالید

 ...تونم امیر! به دستگاه و وسایل جراحی نیاز نمی -

*ه*ان علیسان ماند و جسم نحیف مهتاج را به روی دستانش بلند کرد. با جستی که امیرپاشا زد حرف در د

دخت  های توران توجه به جیغ و دادهای زنان و چنگ زدن اش را به بیرون از باغ برداشت و بی های بلند و مردانه قدم

برساند. تن  ی بخت و خوشحالی به صورتش، خود را به ماشین عروسی رساند که قرار بود عروسش را با آن به خانه

هایش، ماشین را از جای  توجه به فریادهای علیسان و دویدن آلودش را به روی صندلی عقب قرار داد و بی خ*ون

اش را به عقب دوخت که به رنگ کچ شده  وقفه گ*از ماشین را به زیر پاهایش فشرد. نگاه سرخ و عصبی کند و بی

های  داد و نام مهتاج را با بغضی مردانه به زبان آورد. مشت رو شد. فریادی عصبی سر های کبود دختر روبه و ل*ب

 :ی سفتی فرمان کرد و داد زد محکمش را روانه
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 !کشمت کیان فرهمند! بالیی به سرت میارم که روزی هزاربار آرزوی مرگ کنی شغال صفت ع*و*ضی می -

اش  آن نزدیکی باشد، راند. گوشی کرد در وقفه به سمت بیمارستانی که گمان می مسیر مستقیم را عوض کرد و بی

 :گرفت، زیرلب واگویه کرد ی شهنام را می را از جیب کتش بیرون آورد و حینی که شماره

 .کشمت کیان کشمت. می می -

 :ی شهنام در کابین ماشین، مجالی نداد و فریاد کشید با پیچیدن الوی گرفته

کنی تا فردا نشده تن لشش رو برای من بیارن.  سیج میها رو ب خوام شهنام! تموم بچه اون پدر** رو زنده می -

 .شون به مهتاج برسه اش نتونن دیگه دست کنم که نه اون و نه پدر حروم*زاده قیامتی به پا می

 :ی شهنام هیچ بود امانش، صدای عربده در مقابل فریادهای بی

 امیر؟ آروم باش! کجایی تو؟ -

 .اش کرد بیرون جهید، خ*ون را مهمان د*ه*ان خشکیدهفریادی که از میان تار و پود گلویش به 

ای هم که جرأت کرد و اسلحه رو به سمت عروس من گرفت، برام پیدا  نشنیدی چی گفتم؟ اون حروم*زاده -

 !کن

 ...خیلی خب. خیلی خب! فقط -

ی زمان  گر همهی قطع اتصال را فشرد و گوشی را روی صندلی پرت کرد. مقابل بیمارستان که پارک کرد، دی دکمه

اش در خ*ون خود  ی ممنوعه تر از قبل. عروسش، ماه زیبایش، معشوقه روی دور تند افتاد و فریادهای او آزاردهنده

گذاشت. همچون  کرد و مجالی برای اعتراض برای کسی نمی تابی می غلتید و او از غفلتی که به خرج داده بی می

ه باشد، خشمگین بود و صدالبته وحشی. هرکسی که از کنارش رحم رقیب دید شیری که جفتش را در چنگال بی

ی  شد، به راستی که با کلمه دارش در آن در حال عمل بود، نزدیک می گذشت و یا پا به بخشی که ماه تاج می

کرد. پشت اتاق عمل ایستاده بود و به یاد نداشت که چطوری بر سر  دیوانه و وحشی آشنایی کامل پیدا می

اد کشیده بود و تهدید کرده بود تا اتاق عمل را به سرعت برایش آماده کردند. نگاهش که مأموران پرستاران فری
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پلیسی که انتهای راهرو ایستاده بودند را شکار کرد، به یاد آورد که از خشم زیادش، پرستاران به پلیس زنگ زده 

یده بود که از به میان آوردنش، لرز به را فریاد کش« نامی»بودند و او هم با همان عصبانیت در صورت مأمورین 

شان  ی قدرت شان نشست. او، کم کسی نبود؛ هرچه که بود، سردارهای به نامی پشتش بودند که فساد، الزمه جان

 .بود

جان در  نشست را تندتر از قبل کرد و با قلبی که از شدت درد، همچون پاستیلی بی هایی که روی دهانش می مشت

شد، نام معشوقش را ناله کرد. نگاهش را به سمت نیمکت انتظاری دوخت  حم دنیا فشرده میر های بی میان مشت

که تنها برای او بود و مابقی منتظرین، از ترس او، در انتهای سالن ایستاده بودند. پالستیک آبی رنگی که پرستار به 

را به ت*ح*ریک کشاند.  دستش داده بود و حاال روی نیمکت قرار داشت، سیخ داغی شد در قلبش و خشمش

ی  ماند که چندین لکه شد، حاال به سرخی لباس حنابندانی می لباس عروسی که یقیناً تنها در تن ماهش محشر می

 .سفید به خود گرفته بود

 کجاست؟ -

چشمان سوزناک و طلبکارش به سرعت به سمت صدا برگشتند و همین که قامت رشید ارسالن نامدار را در 

ی او منفجر شد و فریادش گوش فلک را  اهده کرد، انبار باروتی که در وجودش نهفته بود، با جرقهاش مش نزدیکی

 :کرد کرد

شونمش. اینو به رئیست  مصرفه! اگه بالیی به سرش بیاد، به خاک سیاه می ی اینا تقصیر اون سرداره بی همه -

 .بگو سرهنگ

گنجید که مردی  برخوردی از او نداشته و در باورش نمی داد که انتظار همچین ی مات ارسالن، گواه آن می چهره

گونه برایش صدا کلفت کند و س*ی*نه سپر. دستانش را با عصبانیت در  که همیشه او را آرام دیده است، این

اش را به سختی کنترل کند و در مقابل دردی که از  کرد آشوب درونی کنارش مشت کرد و در حالی که سعی می

شان را به  ی میان آلود دخترش به تمام اعضا و جوارحش رسیده بود، خودداری کند، فاصله دیدن لباس خ*ون
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 :حداقل رساند و ل*ب زد

 .چی درست میشه آروم باش پسرم! همه -

درپی که  های پی توانست بشنود. نفس های امیرپاشا در آن لحظه، کالمی مضحک تر از آن نمی به راستی که گوش

اش  ی ارسالن را به سرخی نشاندند. انگشت اشاره چنان د*اغ و سوزان بودند که گونه آمد آن هایش بیرون می از ریه

 :تر اما محکم و جدی او را خطاب قرار داد ی تهدید مقابل او تکان داد و با صدایی ضعیف را به نشانه

ود؟ برادرت چی؟ گناهم بس نب ی بی تون کردین؟ من بس نبودم؟ بچه چرا این دختر بیچاره رو وارد بازی -

 دارین؟ مهدخت چی؟ چرا دست از سر ما بر نمی

جا پیدا  چشمان مبهوت و درشت ارسالن، تمام صورت امیرپاشا را از نظر گذراند تا ردی از شوخی و تمسخری بی

اش  نش نشست. در مخیلهها به جا چه که یافت، تنش را لرزاند و ترس عجیبی از آوردن آن نام کند، اما آن

های عجیب و  آید و این حرف گنجید که این مرد چه چیزهایی ممکن بود بداند و چه کارهایی از دستش بر می نمی

 .ترسناک از کجا پیدا شده بودند

 کنی؟ دونی تو؟ از چی صحبت می چی می -

 .ی صورت مبهوت ارسالن کرد نیشخند عصبی حواله

 دونه؟ مفسدت بپرسی که امیرپاشای پورسلیم کیه و چیا می های تونی از اون باالیی می -

های تنومندش را به سرعت به سمت در اتاق عمل گرداند و مقابل در قرار گرفت. زنگ را فشرد و با فکی  شانه

منقبض منتظر آمدن پرستار شد. طولی نکشید که پرستار جوانی با گان مخصوص و ماسک، مقابل دیدگانش قرار 

 .گرفت

 یت همسرم چطوره؟وضع -

کرد، به سرعت ل*ب  پرستار که او را به خوبی به یاد داشت و همانند بقیه از دیدن این مرد در مقابلش وحشت می
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 :باز کرد و پاسخ داد

مون نرسیده. خ*ون زیادی از دست دادن و این بخاطر حساس بودن  شون به دست هنوز خبری از وضعیت -

کنم آروم باشید و منتظر بمونید. ما تموم  های اصلی قلبه. خواهش می به رگ مکان گلوله و نزدیکی بیش از حدش

 .کنیم که ایشون رو نجات بدیم مون رو می تالش

و در آخر به سرعت در را به روی مردی که در سکوت عجیبی به صورتش خیره شده بود بست و نفس حبس 

ر داد و به سختی خود را به روی صندلی منشی باره بیرون فرستاد. دستش را روی قلبش قرا اش را به یک شده

وقفه دست و پا  ای مقابلش به شلوغی اتاقی خیره شده که برای نجات تازه عروس بی رساند و از نمای شیشه

 .کردند زدند و تالش می می

امیرپاشا، چشمانش را از پرستار ترسیده گرفت و خودش را روی نیمکت انداخت و سری که به شدت میل به 

بار خ*ون را به خود گرفته بودند، فشرد. ارسالن نامدار با  جر شدن داشت را میان دستانی که بوی سار و نفرتمنف

ی مقابلش را مشکوک رصد کرد و به اجبار در کنارش  چشمانی که تمایل شدیدی به باریدن داشتند، مرد درمانده

ی ورودی گلویش شده بود.  های سنگینی روانه کشید و از سنگینی کالم امیرپاشا بغض قرار گرفت. کمرش تیر می

زدند که آیا او با آمدنش مهتاج را در خطر انداخته بود؟ چه بالیی به سر  هایی عجیب مدام در سرش پرسه می سوال

ی اندکی از او در حال دست و  مادرش. آخ از مظلومیت دخترش که در فاصله دخترکش آمده بود؟ دختر یتیم و بی

هایش مجالی  هایش را خیس کردند، بغض ا حضرت عزرائیل و مرگ بود. قطرات اشک که گونهپنجه نرم کردن ب

 .ندادند و با صدا شکستند که تن امیرپاشا را لرزاند چه برسد به گوش فلک و دل هرچه ببینده

 ام برس! این چه بالیی بود به سرمون نازل شد؟ خدایا خودت به داد بچه -

شود که  های تو بلند می ی این بالها از گور رئیس تکان خوردند تا فریاد بزند که همه ی امیرپاشا های سِر شده ل*ب

ی هیچ حرکتی به او را ندادند تا قبل از وقوع هر اتفاقی، کیان و بزرگمهر را به درک واصل کند، اما ممانعت  اجازه

فت. اصال چرا باید ارسالن نامدار را کشید مقابل خود را گر ی جانش را می کرد و با خشمی که رفته رفته تمام شیره
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جا بود. شاید هم دستی در آن ماجراها داشت، اما یقیناً دخترش را همانند  خبر از همه کرد؟ او که بی توبیخ می

کشید و نای  اش تیغ می های ارسالن روی اعصاب نداشته کرد. صدای ناله برادرش قربانی قدرت و جایگاهش نمی

شد نوشت و یا حتی به زبان آورد؛ فقط باید جای دو مردی که در کنار  احواالت را نمیاعتراض هم نداشت. بعضی 

کردند بود تا فهمید ناامیدی و درد یعنی چی؟ تا فهمید یک شبه کمرشکن شدن یعنی  یکدیگر خودخوری می

بود؛ اما  چی؟ تا فهمید، دچارِ یک زن شدن یعنی چی؟ امیرپاشا، دچار زنی شده بود که همچون نیکوتین مضر

انگیزش را روی موهایش  های محبت ی زنده بودنش. ارسالن دچار دختری شده بود که به تازگی دست الزمه

داد. دچار یک زن شدن عواقبی داشت که هر مردی از  وچرا نشان می ترس و چون کشید و پدری کردن را بی می

 .آوردند هایی تاب می چنین آزمون آمد؛ تنها، مردان بزرگ بودند که در این پسش بر نمی

هایش را برای لحظاتی اندک  های پهنش را به پایین خم کرد و چشمانش را بیشتر به روی هم فشرد و گوش شانه

 .های ارسالن دلش را به رحم نیاورد و افکار خوب به سراغش نیاید کر گرفت تا شاید صدای ناله

اش را در برگرفت،  ی س*ی*نه عظیم قفسهتر فشرد و همین که دردی  اش را محکم چشمان به تب نشسته

هایش را میان دندان فرستاد تا صدایش بلند نشود. یکی از دستانش را به روی س*ی*نه مشت کرد و آخش  ل*ب

سوخت و  را در نطفه خفه کرد. چشمانش همانند هوای دمدمی مزاج تهران شده بود که گاهی در تب و آتش می

 .ن نداشتزد، اما قصد بارید گاهی هم نم می

ی دق شده بود. باید با شهنام  پیچید و لبخندهای کیان برایش آینه صدای شلیک گلوله همچنان در سرش می

داد سردار محسنی دخالتی در کارهایش داشته باشد و  اندازد. مِن بعد اجازه نمی گرفت تا کار را جلوتر بی تماس می

آمد، به مهتاجش قسم که دنیا را با خاک  به سر مهتاجش میبار دستور، دستور او بود. فقط اگر بالیی کوچک  این

کرد. هنوز هم نجواهای دیوانه کننده و چشمان مخمورش را به یاد داشت که سفیدی تنش میان پاییزِ  یکسان می

درخشید. چه کسی جرأت کرده بود به هاللش نگاهی چپ کند که کار به اینجا  شان همچون هاللی ماه می تخت

جا را  ی زیبایشان بود که مهتاج آن رفت، حاال جایگاهش در خانه ی محسنی پیش نمی از با قاعدهبرسد؟ اگر ب
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رفت، امشب، شبی  دوست داشت. اگر تعدادی محافظِ آشکار در اطراف قرار داده بود و به خواست خودش پیش می

فرو برد. باید خودداری  هایش هایش را بیشتر در گوشت ل*ب دیگر بود. پیراهنش را میان مشت فشرد و دندان

طور  توانست همانند سردار محسنی بیخیال باشد و نه همانند ارسالن نامدار آن توانست. نه می کرد، اما نمی می

جا نشینی را برگزیند. پاهای لرزانش را کشید و کمرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد.  پناه یک درمانده و بی

ی کنارش انداخت. دیگر برایش مهم نبود که ارسالن  وتاه به مرد درماندهسرش را به عقب برگرداند و نگاهی ک

کرد. بس بود هر چه مهتاج درد  نامدار هم بفهمد او چه کسی بوده و هست! باید تکلیفش را با همه روشن می

ربود  کاش همان سالی که او را در آن عکس کذایی دید، می هایش را بگیرد. ای کشید و نتوانست جلوی درد کشیدن

ی چشمان این دختر شد، قید  کاش همان زمانی که قلبش دچار خنده داد. ای و از دست فرهمندها نجاتش می

اش با سردار محسنی و  کرد. نه قول و قرارهای لعنتی زد و یک بار هم که شده، به خودش فکر می چی را می همه

 .دیگران

 .خوب میشه -

چنین کرده؟ نگاه بارانی ارسالن  رای او که بود که نبودنش با او اینصدایش چرا آن همه درد داشت؟ مگر مهتاج ب

 :به سمتش چرخید و با همان بغض مردانه سعی کرد که تصلی امیرپاشا را پاسخ بدهد

 .باید خوب بشه. اون دختر منه -

ز شدت شان شود. ا شباهت به آه غلیظ نبود. دستانش را در هم تنید تا مانع لرزش نفسی عمیق کشید که بی

کرد  اش را سنگین کرده بود، تمام تنش رعشه داشت و هرچه تالش می ی س*ی*نه عصبانیت و دردی که قفسه

 :قابل کنترل نبود. سرش را کامل به سمت ارسالن گرداند و ل*ب زد

 .تقاص کارشون رو پس میدن -

ای کوتاه،  کشید و با سرفهاش را باال  هایش متوقف شد. بینی ای ریزش اشک چشمان ارسالن ریز شدند و لحظه

 :اش را صاف کرد و پرسید صدای گرفته
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 خوایی بکنی؟ دونی امیرپاشا؟ چیکار می چی می -

ی آگاهی نبود. بهتر  نگاهی به سرتاپای ارسالن روانه کرد که با آن کت و شلوار، هیچ شباهتی به سرهنگ کارکشته

ها، آتشی به پا خواهد کرد که صددرصد به  با فهمیدن واقعیتداشت؛ یقیناً او هم  بود ارسالن را در تیم خود نگه می

 .نفع امیرپاشا خواهد بود

ی تموم نامدارها رو از بر شدم و فرهمندها  دونم که گذشته دونم که امیرواال چی شد؟ اونقدری می اونقدری می -

 .شناسم رو از صفر تا صد می

هایش  ردش در آمد تا به خوبی به راست و دروغ حرفای خورد و نگاهش میان اجزای صورت امیرپاشا به گ یکه

 .واقف شود

 .کنه حرفات داره بد چیزایی رو برام روشن می -

 :پوزخندش را آشکارا نمایان ساخت و با تمسخر پرسید

بد چیزایی رو؟ اتفاقاً من عاشق این قسمت ماجرام. وقتی مهتاج از گذشته بفهمه بهترم میشه. دوست داری  -

 ؟آقای نامدار

 کنی؟ ها تحقیق می تو.. تو... تو هم داری در مورد گذشته -

 .من خیلی جلوتر از تحقیقم. فکر کنم باید یه شب تنهایی صحبت کنیم -

 در مورد؟ -

 .در مورد چیزایی که دنبالشی. علت نبود برادرت و مدرک علیه فرهمند و رئیس رؤساش -

 وقت در اٍزای چی؟ اون -

 .ی ل*بش به باال جهید و چشمانش را از صورت جدی ارسالن ربود گوشه

 .کنار کشیدنت از خیلی از کارها و موش ندووندن توی کارای من -

توانست بفهمد که  گذاشت. به خوبی می های لرزان ارسالن، جای هیچ صحبتی را نمی چشمان گرد شده و ل*ب
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هایی داشته باشد، اما باور کردنش برایش دشوار بود. به دشواری  توانست چه کسی باشد و چه خواسته امیرپاشا می

 .دیدن دخترش به روی تخت بیمارستان

 تو کی هستی؟ -

 :ی چشم نگاهی به سمت ارسالن روانه کرد و با افتخار پرسید پوزخندی حرصی روی ل*ب نشاند و از گوشه

 به گوشت خورده؟« شیرسفید»تا حاال اسم  -

هایش به پایین افتادند. رعد و برقی شدید در میان ذهنش ایجاد شد و تنها یک کلمه در  شانه از تک و تا افتاد و

 !سرش هشدار شد: دخترش

 ...مهتاج هم -

 .دونه می -

شد تا به این مرد چموش بفهماند که آن لحظه جایی برای فاش کردن حقایق نبود. ارسالن  ای کاش کسی پیدا می

کشید تا زمین و زمان برای  دن آن همه درد نداشت. چقدر دیگر باید زجر میتاب و تحملی برای به دوش کشی

های مخفی بسیار شنیده بود، اما  کردند؟ چرا دخترش باید با مردی که نامش را در میان نام لحظاتی او را رها می

شد؟ چرا  های کثیف قدرت می ی جستوجویی در موردش نداشت، دست به یکی کرده و وارد بازی هیچگاه اجازه

گذاشت مهتاج، فریبش بدهد که کار به این بیمارستان و اتاق  شد. نباید می رو می هایی روبه چنین واقعیت باید با این

 .عمل برسد. باز هم ندانسته کاری کرده که به راحتی فریب خورده بود؛ آن هم فریب دخترش را

 .ذارم نمی -

 .شد ابرویی باال انداخت و در صورت جدی ارسالن دقیق

 باید بهت یادآوری کنم که من کی هستم؟ -

ی مرد خونسرد مقابلش داشتند را به سختی در کنارش  ی شدید به گرفتن یقعه دندان سایید و دستانی که عالقه

 :کنترل شده غرید مشت کرد و با صدایی
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 .گیرم همین که بهوش بیاد، طالقش رو می -

 :نیشخندی تحویلش داد و با تمسخر پرسید

 ق؟ اونم شما؟ انگاری این بار باید بهتون یادآوری کنم که شما کی هستین؟طال -

 :رحمانه ل*ب زد هایش از شدت خشم و حرص به لرزش افتادند و امیرپاشا بی ل*ب

 .ی آخر دفترخاطرات مهدخت رو از بین نبرده بودم، امشب جایی توی اون مهمونی نداشتین اگه چند صفحه -

ی پدرش سپری کرده بودند و او مخفیانه دفترخاطراتی که  به همان شبی که در خانهبه سرعت ذهنش کشیده شد 

رحمانه از او ربایید تا مهتاج را از واقعیت اصلی  ی آخر را بی در کیف مهتاج قرار داشت را برداشته و چندین صفحه

 .اش دور کند و چندصباحی را به دخترک مجالی برای زندگی بدهد زندگی

به خوبی عملی شده بود که صدای ارسالن در نطفه خفه شد و همانند لوکومتیوی شده که از شدت گویا تهدیدش 

های چندین  توانست بگذارد به همین راحتی، امیرپاشا تمام تالش شد. نمی خشم، از سرش دود به هوا بلند می

اش گند  امیرهای باالدستی توانست اجازه دهد که فساد سردارها و اش را به باد دهد و ککش هم نگزد. نمی ساله

توانستند جیب پر پول خود را به مردم  های سربازانش برای حفظ امنیت کشور. چطور چندین نفر می بزند به تالش

شان ریخته بود و کسی ل*ب به اعتراض  کشورشان ارجحیت بدهند؟ چطور این همه حیوان صفت در اطراف

 گشود؟ نمی

پسر؟ تو جلوی چشمای خودم رشد کردی و نون و نمک عباس رو تونی این همه کثیف باشی  چطور می -

 !خوردی

 .هایی که روی صورت امیرپاشا نشست، کمی دلش را تسکین داد اخم

 ی ایمان نامدار بزرگ شدی، اما دلیل نمیشه که شبیه پدرت باشی. من کثیفم؟ شما هم سر سفره -

 :ترل شده ادامه داددندان سایید و سرش را جلوتر کشید و با صدایی نسبتاً کن
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ترس و  ذارید و من بی تون کاله قانونی می من و امثال شما تنها تفاوتی که داریم اینه شما روی کارای کثیف -

ای و بدون متکّی به قانون و شرع الکی، کار خودم رو انجام میدم. حاال کی کثیفه؟ کسی که بقیه رو فریب  واهمه

 میده یا کسی که خودشه؟

ن به روی صندلی نشستند و همین که به قصد فریاد د*ه*ان گشود، درِ کشویی اتاق عمل کنار های ارسال مشت

رفت و امیرپاشا به سرعت به سمت در چرخید. با دیدن دکتر جراح و دکتر قلبی که در کنارش قرار داشت، قامت 

د، صدای نگران علیسان به شان را پایین دادن های چندالیه شان قد علم کرد. همین که ماسک راست کرد و مقابل

 :انداز سالن شد جای او طنین

 !نگران نباش امیر -

 :های جراحی به تن داشت چشم دوخت و پرسید با گیجی به علیسان که لباس

 تو کی اومدی؟ چطوری رفتی داخل؟ -

 .ی ارسالن نشست و نگاهش به سمت امیرپاشا چرخید دستش به روی شانه

کنم و من و همکارم تمام  خداروشکر اینجا بیمارستانیه که من فعالیت می از بخش وارد اتاق عمل شدم. -

 .مون رو کردیم تا مهتاج رو نجات بدیم تالش

بغضی که گریبانش را گرفته بود، به سختی پایین فرستاد و چشمان ملتمسش را به همکارش دوخت تا به مددش 

میان او و امیرپاشا قرار گرفت. نگاهی کوتاه میان سه مرد ی تأیید تکان داد و  بشتابد. دکتر معتمدی، سری به نشانه

چنان علمی  ردوبدل کرد و با صراحت شروع به توضیح دادن در مورد روند عمل و شدت خونریزی کرد، اما فضا آن

 :شد که امیرپاشا طاقت از دست داد و با گیجی ل*ب زد

 !تر بگو چطوره؟ ساده فهمیم این اصطالحات چیه؟ بهمون بگو وضعیتش دکتر! ما نمی -

 :اش را نوازش کرد و پاسخ داد دکتر نفسی گرفت و با انگشت اشاره شقیقه

هایی که منتظرتون هستن توضیح بدید.  تر که ما گلوله رو در اوردیم. در موردش هم باید به پلیس به زبان ساده -
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 ...مورد بعدی که خداروشکر خطر رفع شد، اما

برای لحظاتی قلب ارسالن از تپیدن ایستاد و چشمان امیرپاشا به صورت مرد میخ شد. با امایی که به ل*ب آورد، 

های  ی برادرش را بیشتر فشرد و با فشردن چشمانش به معنای نبود جای نگرانی، نفس را به ریه علیسان شانه

 .ارسالن و تپش را به قلبش باز گرداند

شون افت کرد و برای لحظاتی از دست رفتن.  قدر شدید بود که متأسفانه ایشون عالئم حیاتی اما خونریزی اون -

های چند ساعته به کمایی منجر شد که به  ی این تالش ما تونستیم با احیا، برشون گردونیم، اما دست آخر همه

 .دعای شما نیاز داره و توکل به خدا

 :بخش ل*ب زد دهنده و تصلی هر سه به گردش در آمد و این بار با صدایی آرامش نگاهی مرد بار دیگر میان

تونیم  براشون دعا کنید که عالئم حیاتی پیشرفت کنه و به وضعیت استیبل برسه. وقتی که به هوش بیان می -

 ...آمیز بوده یا بگیم که عمل موفقیت

اش پایین کشید و با صدایی  ز روی موهای جوگندمیهایش جا گذاشت و کاله را ا ی کالمش را پشت دندان ادامه

 :ضعیف زمزمه کرد

 .ی شما انشاهلل که دعاتون موثر واقع بشه. بااجازه -

و جمع را ترک کرد و از مقابل چشمان مبهوت امیرپاشا کنار رفت. آب دهانش را به سختی پایین فرستاد و 

زد. ارسالن آهی غلیظ از میان  از آن بیرون میچشمانش را به در اتاقی دوخت که لحظاتی بعد هالل ماهش 

 :هایش زد و با درد گالیه کرد ای به ران اش را به روی نیمکت رها کرد. ضربه هایش روانه کرد و تن خسته ل*ب

 خدایا این چه مصیبتی بود؟ این چه بالیی بود که به سرمون اومد؟ -

ا به برادری رساند که از شدت درد، رنگ به رو نداشت. اش را از امیرپاشا گرفت و خودش ر علیسان چشمان نم زده

 :بارید، او را صدا زد مقابلش زانو زد و با صدایی که بیشتر از چشمانش می

 ارسالن داداش؟ -
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 :اش را بلند کرد و علیسان ادامه داد نگاه تار و نم گرفته

نشون داد. این خودش خیلی  امیدت به خدا باشه مرد مؤمن! عمل خوب بود و ب*دن مهتاج خیلی مقاومت -

 ...کنه و بازم خوبه. مطمئن باش یکی دو روز آینده که تحت مراقبت باشه، تمام حالئم حیاتیش پیشرفت می

ی کالمش، به همراه نگاه او و ارسالن به دنبال امیرپاشایی که با سرعت از سالن خارج شد، پر کشید و مبهوت  ادامه

ین که قامت پاشا مقابل دو پلیس جوان قرار گرفت، گمان کرد که برای ماند. علیسان از جای برخاست و هم

 :ها را ترک کرده. به سمت ارسالن چرخید و ادامه داد توضیحات آن

 !به خدا توکل کن برادر من -

هق ارسالن که بلند شد، بغض علیسان هم باال آمد و همین که کمرش خم شد، روی نیمک فرود آمد و  هق

 .را در آ*غ*و*ش کشیدهای برادرش  شانه

 .اون دنیا جواب مادرش رو چی بدم؟ نتونستم ازش خوب مراقبت کنم -

 !داداش -

 :هق زد و سرش را میان دستانش چنگ زد و نالید

 .ازش غافل شدم. عین بیست و چندسال پیش ازش غافل شدم. خدا منو ببخشه -

 :شان بیش از پیش شد ارسالن شدت ی ی علیسان را خیس کردند، با صدای گرفته قطرات اشک که گونه

 به اون جماعتی که بیرون وایستادن چی بگم علی؟ بگم دخترم زنده است یا چی؟ -

هایش  ی علیسان قرار گرفت، کسی چنگ در قلب علیسان انداخت و نام خدا را روی ل*ب سرش که روی شانه

ی جوان، موضوع را به سردار محسنی موکل ها جاری ساخت. از آن سو، امیرپاشایی که با دادن یک شماره به پلیس

کرده بود، با شتاب خود را به ماشین رساند و بدون آن که به سمت کسانی که در آن سوی محوطه جمع شده 

های مارکش به روی آسفالت ردی از خود به جای گذاشتند.  بودند برود، راه کج کرد. استارت را فشرد و الستیک

ی اضطراری یک را فشرد و کنار گوشش قرار داد. مدتی طول کشید تا صدای الوی  هاش را باال آورد و شمار گوشی
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 :کشیده و محکم شهنام در گوشش بپیچد و به سرعت سراغ اصل مطلب رفت

 چی کار کردی؟ -

 .اش را برهم ریخت نفس عمیق شهنام در سرش پیچید و اتصاالت مغزی

 !با تواَم -

کنن. گویا رفته مهمونی  ها، بزرگمهر رو پیدا نمی غ تهرون. بچهاوردمش خونه با .پسره رو گیر اوردم -

 ...جایی

خوام و یه  کنن جواب من نشد! دارم میام خونه باغ. نیم ساعته اونجام. وقتی رسیدم یه اسم ازتون می پیدا نمی -

 !مکان. تمام

 .ی دیگری را گرفت و تماس را خاتمه داد و شماره

 جانم پسرم؟ -

 .گردم ار دارم بابا. کارای اداری و بستری مهتاج رو جلوتر انجام دادم. تا یک ساعت دیگه برمیسالم. یه سری ک -

 .حواسم هست -

 .سپردمش به شما -

 .مراقب خودت باش -

 .هستم -

تر به روی  رحمانه گوشی را روی صندلی رها کرد. کف پایش را محکم تماس با پدرش را تمام کرد و باز هم بی

های دکتر جایی برای تعللش نگذاشت و حاال  هایش به اسارت کشید. صحبت ان را میان مشتگ*از فشرد و فرم

 .زمان تقاص پس دادن رسیده بود

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 
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هایش کرد و آرامشی عجیب را به  ی مرد که در فضای خالی اتاق پیچید، لبخند را مهمان ل*ب صدای عربده

س مشکی که از مهتاج به یادگار داشت را آتش زد و با ل*ذت بوی خوشش را وارد جانش انداخت. سیگار مادوک

اش، لبخندش را کش داد و  های مرد با صدای جلز و ولز آهن د*اغ به روی پو*ست سبزه هایش کرد. عربده ریه

 :ل*ب زدم

 .خوبه. خوشم میاد -

ری بست. از درد کشیدنش ل*ذت هایش هدایت کرد و چشمانش را با ل*ذت واف ی ل*ب سیگار را به گوشه

ی تمام به روی تخت سفید و نچسب بیمارستان جای گرفته.  برد و این ل*ذت را مدیون زنی بود که یک هفته می

هایش را از بَر کرده، چیزی جز  ی تمام شاید به زبان ساده بود، اما برای مردی که لحظه به لحظه و دقیقه یک هفته

زد. آن هم تنها به یک دلیل، زجر دادن این  شد و دم نمی این درد شرحه شرحه میدشواری نبود. جگرش در مقابل 

کرد. التماس برای او کافی نبود. او مرگ را الیق آن مرد  مردی که در مقابلش قرار داشت و از شدت درد ناله می

اج بیدار شود و آن همه ها داشت. کافی بود مهت ها نقشه دانست و همچنین اربابان پست فطرتش را، اما برای آن می

پیدا کرده و قبل از وارد شدن سردار  اطالعاتی که به دستش رسیده بود را برایش بازگو کند. بعد هم آن مدارک را

گذاشت عصبانیتش در تصمیماتش خللی ایجاد کند.  شان کند. نمی محسنی و افرادش، یک دل سیر زجرکش

*ذت امیرپاشا انداخت و در دل اعتراف کرد که هیچکس به ی چشم نگاهی به صورت غرق در ل شهنام، از گوشه

چنین او را به هم بریزد. چینی به ابروهایش داد و با سر به یکی از افرادش اشاره  ی مهتاج نتوانسته بود این اندازه

اسش هایش را تا آرنج تا زده بود تا مبادا سفیدی لب کرد که دستانش را از تن مرد جدا کرد و عقب کشید. آستین

زنان در کنار  به خ*ون مرد آغشته شود. دستانش را با دستمال نخی که روی سه پایه قرار داشت پاک کرد و نفس

رحم. گردشی به گ*ردنش داد و مملو از ل*ذت از به صدا  اجاقک فلزی ایستاد که آتشش بسی سوزان بود و بی

ی خاصی که او را از تمام  دورگههایش، دست پشت گر*دن انداخت و با همان صدای  در آمدن استخوان
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 :کرد، مرد را خطاب قرار داد گران متمایز می شکنجه

 بزرگمهر فرهمند کجا فرار کرده؟ -

های خونین، تنها پاسخش بودند و سری که از شدت درد به پایین افتاده بود. مرد که به روی صندلی فلزی  سرفه

حالت  قدیمی بسته شده و رمق از تنش ربوده شده بود، به سختی نگاهش را باال کشید و در چشمان بی

ت و ردی دیگر به آرامی از سر و گرش دوخت. ردی از لجزی و سرخی خ*ون از دهانش به پایین امتداد یاف شکنجه

توانست همچنان هر  اش مقابل دیدنش را گرفته بودند، اما می آمد. موهای خیس بهم چسبیده اش پایین می شقیقه

ی اتاق صندلی  سه فرد را به خوبی تشخیص بدهد. یک مرد با چشمان بسته و ابهتی غیرقابل وصف در گوشه

گری که با هیبتی درشت در کنار او ایستاده بود و پاهایش را به عرض راحتی را از آن خود کرده بود، مرد دی

گر  شناخت. نگاه منتظر شکنجه رحمی خدا را هم نمی گرش که از بی های تنومندش باز کرده و در آخر شکنجه شانه

دت فریاد و ای که در دهانش جمع شده بود را به بیرون تف کرد و با صدایی که از ش را که به روی خود دید، خونابه

 :حال پاسخ داد جان و بی دار و زمخت شده بود، بی عربده، خش

 .اطالعی... ندارم -

گر که به سمت انبر قرمز رنگ رفتند، لرزی ترسناک به جانش افتاد و نگاه ناباورش به  دستان بزرگ شکنجه

دهانش را به همراه خ*ون  زدند. آب هایی افتاد که از حصار جوراب در آمده بودند و کمی به ک*بودی می انگشت

وقفه لرزیدن را انتخاب کرد. مرد، روی یکی از  پایین فرستاد و با قرار گرفتن مرد در مقابلش، تمام تنش بی

ی جوانک کشید و  های کشیده اش را به پاهای دیگر سپرد. انبر را به آرامی به روی انگشت زانوهایش نشست و تکیه

 :گرفته و خاص ل*ب زد با صدایی که همچنان آرام بود اما

 !شاید برای حرف زدن به کمک نیاز داری -

شباهت به گردو نبود، به انبری خیره شد که حاال انگشت  پوا دو دو زدند و با گردی که بی چشمان جوانک بی

کوچکش را میان خود جای داده بودند. فشار ریزی که مرد وارد کرد، دادش را به هوا بلند کرد و فریاد غلط 
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 .هایش در اتاقک پیچید مکرد

 .دونم رو میگم میگم... هر چی می -

های انبر به عجز و ناله پرداخت، فشار  نوایش میان دندانه فشار دیگری که به انگتش وارد شد و استخوان بی

ش طاقتی مرد برای قطع کردن انگشت ای افتادند. بی باره زیاد شد و پاهایش به لرزهای کنترل نشده اش به یک مثانه

 :را که دید، با گریه و التماس داد کشید و آن چه منتظرش بود را به زبان آورد

چی  گفت یه مدتی گرمای خارک رو تحمل کنی، همه خارک. رفته خارک. خودم شنیدم کیان پشت تلفن می -

 .تمومه

جوانک را به هوا بلند کرد و ردی از خ*ون در زیر پایش  نگاه مرد به آرامی باال آمد و فشار دیگری که وارد کرد، داد

ی جوان قامت کشید. جوان از شدت ترس، از حال  به جا گذاشت. به آرامی عقب کشید و در مقابلش چشمان بسته

اش، ناجور بود. انبر را روی چهارپایه قرار داد و به سمت سطل آب یخی که در  رفته بود و خیسی شلوار جین آبی

رار داشت، رفت. سطل را با یک دست بلند کرد و در یک حرکت ناگهانی به روی صورت جوان خالی کرد. کنارش ق

ایش به سرعت به انگشت کوچکش چشم دوخت. همین  ی قورباغه جوانک هین بلندی کشید و با چشمان وق زده

زنان سر بلند کرد.  که بریدگی کوچکی را به روی انگشت دید، از بودنش در جای خود خیالش راحت شد و نفس

ای  بویش را تمام کرده بود و با چشمان شیشه نگاهش را به سمت امیرپاشا سوق داد که حاال، نیمی از سیگار خوش

اش قرار داد و در کنارش پایین آورد.  و خالی از روح به او چشم دوخته بود. سیگار را میان انگشت اشاره و میانه

 :ان انداخت و ل*ب زدنگاهی بازجویانه به سراسر صورت جو

 اسمت چی بود؟ -

 :ی جوان به سختی از هم باز شدند و پاسخ داد های ترک خورده ل*ب

 .کوچیک شما شاهین -
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 .ی راست متمایل کرد ی فهمیدن تکان داد و گ*ردنش را به روی شانه امیرپاشا سری به نشانه

 کیان چطوری فهمید که من کیم؟ -

 .پناه شروع به گریستن کرد ن کودکی بیچشمانش به سرعت پر شدند و همچو

ذارم.  دونم اون شب گفت که د*اغ مهتاج رو به دل این شیرسفید می دونم. فقط می به ارواح خاک مادرم نمی -

 .بزرگمهرم فرار کرده بود خارک. کیانم همون شب قرار بود بره پیشش

 .لنگه دوست دارم قسمت رو باور کنم شاهین، اما یه جای کار می -

دانست موضوع از کجا آب خورده، اما برای اذیت  رنگ از رخ شاهین پرید و خودش را بیشتر جمع کرد. امیرپاشا می

 .کردن شاهین زمان داشت

 .دونم به بزرگیت قسم هر چی شنیدم رو گفتم. دیگه چیزی نمی -

 :ای بلند خود را مورد لعن و نفرین قرار داد نفس گرفت و با گریه

شد و گول رفیقم رو  رفتم. کاش گردنم قطع می ی نفرین شده نمی شکست و به اون خونه میای کاش پاهام  -

 !خوردم که پا بذارم توی این لجن بازیا نمی

دیر بود؛ دیر بود برای ندامت و پشیمانی. جنس انسان همین بود؛ در اوج خطا و ل*ذت، سرمست از پیروزی 

 .کرد تا دلی برایش به رحم بیاید د به سرعت اعالم ندامت میش شد، اما همین که خللی در کارش ایجاد می می

 شناسی؟ نیما رو می -

 :اش وارد شد ل*ب زد ی دردناکی سر داد و با سوزشی که به ریه شاهین، سرفه

 همونی که توی اتاقک نگهبانیه؟ -

 :سری به معنای تایید تکان داد و پرسید

 ست؟دونی کجا یه مدته برادرش ناپدید شده، تو می -

 .زدتش و بعدش با هم خوب شدن نه واال! فقط دیدم چندشب پیش کیان عین سگ داشت می -
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ی  نیشخندی روی ل*ب نشاند و به سمت شهنام برگشت. بدون آن که کالمی به روی ل*ب بیاورد، شهنام متوجه

درون جیب شلوار اش را بیرون آورد و پیامی همیشگی را برای نیما ارسال کرد. گوشی را  منظورش شد و گوشی

جینش قرار داد و همین که امیرپاشا قامت راست کرد، در کنارش ایستاد. شهنام با دست به مرد اشاره کرد که 

شان از  وار شاهین تا خروج سری جنباند و به سمت روشور سفید رنگی که در اتاق قرار داشت رفت. نگاه التماس

 :اش، رنگ باخت و با پته پته ل*ب زد ی کمری د و اسلحهشان بود، اما با قرار گرفتن مر اتاق، به دنبال

 کنین؟ با من... چیکار... می -

 :کرد پاسخ داد اش را با دستمالی پاک می مرد لبخندی کریه به روی صورت نشاند و حینی که اسلحه

 .شاید یه مرگ بدون درد رو بهت تقدیم کنیم. آخه ارباب ما خیلی مهربون و دلرحمه -

 ...ی شاهین کرد و قدمی به سمتش برداشت ی صورت رنگ باخته اکش را روانهو نگاه ترسن

نوایش حبس کرد.  های بی ی ل*بش قرار داد و پوک عمیقی از فیلتر گرفت و دود را در ریه امیرپاشا سیگار را گوشه

 :قرار دادداشت را خطاب  فرستاد، شهنامی که پشت سرش قدم برمی ل*ب باز کرد و حینی که دود را بیرون می

 برادرش رو گروگان گرفتن تا چغولی کنه. ببینم اگه برادرش نباشه هم زبونش درازه یا چی؟ -

 .شهنام در کنارش قرار گرفت و مسیر شنی باغ مخوف و تاریک را در پیش گرفت

 خوایی چکار کنی؟ می -

کرد  پاترول شهنام قدم تند می ی باغ گرفت و حینی که به سمت امیرپاشا، نگاهش را از درختان سر به فلک کشیده

 :ل*ب زد

 .فعال کارای خوبی قراره انجام بدیم -

 .ی تاریک و ساکت را در پیش گرفتند ها جای گرفتند و به سرعت باغ را ترک کردند و جاده روی صندلی

 .خوام که باید به فرهمندها برسه. یه سری اطالعات غلط تا تو چنگ من بیوفتن یه سری اطالعات می -

ای مسیر مقابلش را ترک کرد و به روی صورت جدی امیرپاشا نشست که سیگار را بیرون  گاه شهنام برای لحظهن
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 :ی جاده کرد و امیرپاشا ادامه داد انداخت و به سمت او چرخید. نگاهش را روانه

 .باید از خارک بکشونیمشون یه جای خوب. یه جایی که خیال کنن خیلی هم امنه -

 :فهمیدن تکان داد و ل*ب زد ی سری به نشانه

 .اون با من -

چی را از بَر بود. باید خارک را برایشان  دانست که نیازی به تاکید دیگری نیست. چرا که رفیق شفیقش همه می

کردند که شیرسفید در خارک مستقر شده تا ترس را به جان فرهمندها  کردند و در بوق و کرنا می ناامن می

ی ویالیی که نسیم از آن  ماند خانه شد، می ال که برایشان ناامن بود، اگر خارک هم ناامن میبیاندازند. تهران و شم

 ...زد یا شاید هم ی مخفی که بزرگمهر برای انجام معامالتش گاهی به آنجا سر می گفته بود. خانه

 ...این دختره نسیم -

 :ی کالم شهنام را بشنود هایش تیز شد تا ادامه گوش

 !کارش رو خوب بلده ها -

 :سری تکان داد و با تمسخر ل*ب زد

 .کنه ی اضافه هم بدی برات دم تکون میده و خوش خدمتی می به هر سگی پاچه -

منظورش را به سرعت گرفت. بعد از آن همه بریز و بپاش برای دختر و خوش خدمتی برای برادر عیاشش، حاال 

داد. قانون دنیا همین بود؛ هیچ لطفی  موقع و تا ریال آخر جواب پس میباید هم هر چه را که نوش جان کرده به 

زنند، به دنبال پاداش آخرت بودند نه  در راه رضای خدا نبوده و نیست. حتی آنان که دم از کار خیر و خدا می

 .ی خدا و خدا رضایت بنده

 میری بیمارستان؟ -

کرد، با تلخندی دردناک  را با چشمانش رصد میسرش را به سمت راست کج کرد و حینی که درختان اطراف 

 :ل*ب زد



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
575 

 

 مگه این روزا کجا رو دارم برم؟ -

نوایش تکه تکه  ی شهنام در هم گشت و دلش برای بخت و اقبال رفیق بی از دردی که درون صدایش بود، چهره

ر کسی را به رحم هایی که دل ه هایش برای هلیای کوچک را از یاد نبرده بود. زجه شد. هنوز هم صدای زجه

آوردند چه رسد به شهنامی که احساسات و عواطفش را با مرگ پدر و مادرش به گور فرستاد. چندی بعد بود  می

های محکمش را  که امیرپاشا با خداحافظی مختصری پاترول را ترک کرد و شهنام به مقصدی دیگر روانه شد. قدم

ای مشاهده کرد، ذهنش  ی شیشه که الهه را در کنار پنجرهدر سالن قرار داد و وارد بخش موردنظر شد. همین 

اش که مهتاج خندیده بود و گفته بود بخاطر الهه کتک خورده است. در کنار الهه که  کشیده شد به شب طالیی

 :ایستاد، بدون آن که به سمتش برگردد ل*ب گشود

 .گفت بخاطر تو توی مدرسه کتک خورده می -

الهه سرش را به سمتش گرداند. چشمان خیس و متورم الهه صورتش را رصد کرد و با ی مملو از اشک  صدای خنده

 :بغضی که صدای ظریفش را دورگه کرده بود ل*ب زد

 .خیلی مهربون بود -

 :ابرویی باال انداخت و با دردی عظیم و صدایی گرفته پرسید

 بود؟ -

تاجی روانه شد که توسط دکتر در حال هایش کشیده شدند و نگاهش به سمت مه های الهه میان دندان ل*ب

 .شد ی سبز رنگ مانع دیده شدنش می معاینه بود و پرده

 .هست -

 :هایش سرعت بیشتری گرفتند ناله کرد با بغض گفت و همین که اشک

 .گیره ای کاش زودتر بلند شه از روی اون تخت لعنتی. عادت به خوابیدن زیاد نداشت. بدنش زود درد می -

 :باال کشید و انگشتانش را روی شیشه مشت کرد و ل*ب زداش را  بینی
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 ...چی عالیه و دکترش گفت همه -

 :هایش آمیخته شده بود روی صورت نشاند و پرسید به آرامی به سمت امیرپاشا برگشت و لبخندی که با گریه

 چقدر برای خبرای خوش مُشتلق میدی؟ -

ان خوردند. آب دهانش را به سرعت پایین فرستاد و با احتیاط هدف تک هایش بی برق از سر امیرپاشا رد شد و ل*ب

 :قدمی پیش گذاشت و با گیجی و درماندگی پرسید

 مهتاج به هوش اومده؟ -

ی امیرپاشا حبس  ی تایید، باال و پایین کرد که نفس در س*ی*نه های الهه بیشتر کش آمد و سری به نشانه ل*ب

 .شد و چشمانش به سوزش افتادند

 . میگی؟جدی.. -

بله. رفتم بهش سر بزنم که دکترش گفت عالئمش خداروشکر روز به روز پیشرفت کرده و همون لحظه یهو  -

 .چی بهم ریخت. ضربان قلبش باال رفت و چشماش تا آخر باز شدن همه

 :اش را باال کشید و با گریه ادامه داد بینی

ترسم طوریش شده  ذاشتن دیگه ببینمش. میچشمای خوشگلش رو یه لحظه باز کرد و منو بیرون کردن. ن -

 !باشه

اش  ی س*ی*نه اش به سرعت بیرون زدند و قفسه های حبس شده دستان امیرپاشا در کنارش مشت شدند و نفس

اش به سمت دکتر چرخید که با آن روپوش سفید و گوشی  به درد نشست. با باز شدن در، نگاه ناباور و ترسیده

ی پزشکی شد. قدمی به سمتش برداشت و مؤدبانه و  و مشغول بررسی پروندهپزشکی در را پشت سرش بست 

خسته سالم کرد که سر دکتر بلند شد و با لبخندی عمیق پاسخش را داد. دستی به بازوی امیرپاشا کشید و با 

 :چشمانی براق پرسید

 یم؟دونی چند ساعته منتظریم تا بیایی و خبرای خوب بهت بد کجا بودی مرد حسابی؟ می -
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های امیرپاشا طرحی از لبخند کشیدند.  شان قدم برداشت و ل*ب الهه هراسان به سمت "خبرهای خوب"با گفتن 

 :اش با دکتر را کم کرد و پرسید با شوق و هیجان فاصله

 عالئمش پیشرفت داشته؟ حالش چطوره؟ -

 .اش را جلوهای زیبا بخشید لبخند دکتر معتمدی کش آمد و صورت چروکیده

همکارا خواهش کردم خودم این خبر رو بدم. عالئم به حالت نرمال برگشتن و در کمال ناباوری امروز از  -

 ...تون بیدار شده آقای پورسلیم. فقط چی به بهترین حد خودشون رسیدن. باید بگم که خانم همه

ی  دستانش شانه هم از بین نرفت که هیچ، هول و والیش بیشتر شد و« فقط»لبخندی که عمیق شده بود با آن 

 .دکتر معتمدی را در برگرفتند

 فقط چی دکتر؟ -

 !چی واکنش نشون میدن یا نه باید دوباره بهش فرصت بدیم تا ببینیم که به همه -

 :سری باال و پایین کرد و ل*ب زد

 .حتما -

کرد.  ش ولوله میبار خدا را صدا زد و از این که خدا صدایش را شنیده بود، احساس عجیبی در تن در دل برای یک

 :بخشید. صدای خوشحال الهه هر دو را به عقب گرداند پس خدا هنوز هم خطاکاران را می

 تونیم ببینیمش؟ می -

اش را باال کشید. قدمی به سمت دکتر برداشت و با  اش را با پشت دست پاک کرد و بینی صورت گلگون شده

 :چشمانی لبریز از اشک التماس کرد

 .فقط پنج دقیقه که بدونه منم کنارشم -

 شما خواهرشی؟ -
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 :بدون تردید ل*ب زد

 .بله -

 :دکتر نگاهی کوتاه میان امیرپاشا و الهه ردوبدل کرد و گفت

 .کنم. لطفا همکاری کنید تا خدایی ناکرده عفونت وارد ب*دن بیماران نشه مشکی نداره. با پرستار هماهنگ می-

که تن امیرپاشا را لرزاند، هردو را ترک کرد. به  "یاعلی"ر ل*ب گفتند و دکتر با یک زی "حتما"هر دو همزمان 

کشید را به استراحت نشست.  الهه اجازه داد تا زودتر برای رفع دلتنگی به اتاق برود و مدتی که تا آمدن او طول می

انست. با بیرون آمدن الهه و د های مهتاج تنگ شده بود. فقط خدا می دانست چقدر دلش برای صدای نفس خدا می

ی نامدار و سیدمصطفی، لبخندی روی صورت نشاند و وارد  اش و عجله برای بردن خبرهای خوب به خانه خاحافظی

های  هایش را با گان های مخصوص، عینک پزشکی و ماسک را پوشید و حینی که کفش اتاقک پرستاری شد. گان

وارد بخش شد. تخت و اتاقش را از بر بود دیگر. بعد از آن همه خیره پوشاند، از پرستار تشکری کرد و  مخصوص می

ای ایستاد و نگاهش را میان تمام  دانست کدام تخت از آن مهتاج بود. در کنارش با اندک فاصله شدن، دیگر می

صورت اش کرده بود،  بندی طبی احاطه های ترسناک به گردش در آورد. با دیدن دستی که شانه ها و دستگاه لوله

های سفید قطور بسته شده بودند،  کشید و چشمانی که این بار بدون چسب روحی که تنها با یک لوله نفس می بی

خواست با دستان خودش مسبب این  دلش مچاله و خشمش برای به زانو زدن فرهمندها دوچندان شد. دلش می

جنگید.  ختی در مقابل آن وسوسه میی مهتاج را خفه کند، اما به س ها و صورت همچون گچ شده ک*بودی ل*ب

های آبی ناجوری اندامش را در  چندین دستگاه اکسیژن و نوار قلب و کنترل، اطرافش را احاطه کرده بودند و لباس

هایی فرو رفته  خود جای داده بودند. موهای زیبایش به زیر روسری فرستاده شده بودند و در دست سالمش سوزن

ی چشمانش کرد و دستانش را به  های غذایی. چنگ انداختن قلبش، اشک را روانه کملبود برای انتقال خ*ون و م

 :ی مهتاج هدایت کرد. بغضش را به سختی پایین فرستاد و با درد ل*ب زد های رنگ باخته سمت گونه

 .نابودم کردی مهتاج! نابودم کردی -
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ای کاهش یابد، اما او  اش ذره د تا دلتنگیاش گوش که هیچ، بلعی های تیز شده هایش را با گوش ریتم آرام نفس

 .خواست و بس دلش چشمان سیاه ماهش را می

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

 

لبخندش را با انگشت شصت ل*مس کرد و با دست دیگر موهایش را کنار فرستاد تا بهتر بتواند صورتش را 

 .ببیند

 کی از اینجا خالص میشم؟ -

 .مهتاج، بیشتر شد لبخندش با غرغرهای یک ریز

 !کشه. صبور باش زیاد طول نمی -

ی امیرپاشا ابرو در هم کشید و با  اش را بیرون فرستاد و ل*ب برچید. با دیدن صورت رنگ باخته نفس کالفه

 :ناراحتی پرسید

 چرا رنگ به رو نداری؟ -

 :تلخندی تحویلش داد و با کنایه پرسید

 ؟توقع داشتی از حال وخیمت خوشحال باشم -

اش را به خوبی متوجه شد و صورتش بیشتر در هم شد. از زمانی که چشمانش را باز کرده بود و سوزش  کنایه

گذاشت. همه در  اش تمامی نداشت؛ اما میرپاشا با هول و وال در خدمتش بود و یک لحظه هم او را تنها نمی شانه

ماند و با آن که حضور او در  را در کنار مهتاج می ها آمدند، اما در آخر او بود که شب ساعات مالقات به دیدنش می

ها را به روی مبلمان اتاق  بازی توانسته بود شب پذیر نبود، اما با گرفتن اتاقی خصوصی و پا*ر*تی این بخش امکان

 .سر کند و با خیال راحت چشم به روی هم بگذارد
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 .متأسفم -

 :دستانش را به آرامی کنار فرستاد و پرسید

 ؟برای چی -

هایش به  ها و چشم اش تیر کشید، اما با فشردن ل*ب ی س*ی*نه مهتاج نفس عمیقی کشید که شانه و قفسه

روی هم، مانع بلند شدن صدایش شد تا مبادا بار دیگر این مرد را به درد بکشاند. نفس را بیرون فرستاد و چشمان 

 .رنگ امیرپاشا دوخت اش را به صورت بی نم زده

 .کردم عصبی مینباید کیان رو  -

دست امیرپاشا که به روی تخت مشت شد، ابروهایش را به باال پرتاب کرد و صورتش را مبهوت ساخت، اما صورت 

 :جوشید، لبخندی به روی صورت نشاند و گفت ی وجودش می امیرپاشا برخالف عصبانیتی که در ذره به ذره

 !تقاصش رو پس میدن. به این چیزا فکر نکن -

 پاشا؟ -

های  رفت برای این صدا و احساس نیازی که در پشت اسمش نهفته بود. چشمان منتظرش را به ل*ب میدلش 

 :مهتاج دوخت که به آرامی نجوا کردند

 .خواد مون رو می دلم خونه -

کردند. سرش را به آرامی پایین فرستاد و  رحم مهتاج، این کم طاقتی را بیشتر می های بی کم طاقت بود و ل*ب

 :ل*ب زد

 .من بیشتر از تو -

های مهتاج سپرد و اندکی آرامش را به جان یکدیگر  هایش را به ک*بودی ل*ب و گرمای باقی مانده از ل*ب

اش ناله کرد. همین که  طاقت از درد شانه تزریق کردند. دست سالم مهتاج به گر*دن امیرپاشا چنگ انداخت و بی

 :اتاق پیچیدی سوده در  سر امیرپاشا باال آمد، صدای سرزنده
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 .من اومدم -

های سوده را به سرخی نشاند و سرش را به پایین انداخت.  شان ایجاد شد، گونه ای که به سرعت میان فاصله

ی مهتاج انداخت و در آخر در  امیرپاشا به آرامی از روی صندلی برخاست و نگاهی دقیق به جسم دراز کشیده

 .چشمانش ایست کرد

 .زنم کنارت باشم. باید به یه سری از کارام برسم. بهت سر میتونم  امشب و فردا نمی -

 :مهتاج با لبخند سری تکان داد و با همان صدایی که از شدت درد کشیدن ضعیف شده بود، گفت

 .مراقب خودت باش -

از ی مهتاج نشاند و با خداحافظی کوتاهی  زده ای کوتاه به روی پیشانی یخ چشمانش را به روی هم فشرد و ب*وسه

ها را درون  رساند، ترک کرد. سوده، پالستیک آبمیوه هر دو اتاق را به مقصدی که کمی آرامش را به جانش می

یخچال کوچکی که در گوشه ی اتاق قرار داشت، گذاشت و به سمت مهتاج قدم برداشت. مهتاج لبخندی به صورت 

 :رنگ سوده زد و پرسید بی

 خوبی عزیزم؟ -

برای امیرپاشا بود، جای گرفت و دست سالمش را در میان دستانش به اسارت کشاند. روی صندلی که چندی پیش 

آمیز مهتاج که نامش  اش را پشت دست مهتاج قرار داد. صدای اعتراض ی آرامی به روی دستش زد و گونه ب*وسه

 :خواند بلند شد؛ اما محلی نداد و با چشمانی خیس ل*ب زد را می

 .ه دیدمخوب شد که چشمات رو دوبار -

اش  گذاشت که شانه بند طبی نمی دوست داشت دستش را روی موهای خوش حالت سوده قرار بدهد؛ اما شانه

 .هایش را دنبال کرد ای تکان بخورد. لبخندی به صورت سوده زد و رد اشک ذره

 !کنار بیمار نباید گریه کرد -

 :یش را کنار زد و ل*ب زدها با اخم گفت که سوده به سرعت سر بلند کرد و با پشت دست اشک
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 !دونی این مدت چه حالی داشتیم ببخشید آبجی. تو که نمی -

های در هم قفل شده ی سوده کشید و با لبخند و نفسی عمیق به سمت  انگشتان دست راستش را پشت دست

ی اتاق برگشت. اتاقی نسبتاً بزرگ که با یک دست مبلمان، سرویس بهداشتی، تلویزیون، یخچال و الباقی، پر  پنجره

ها  ی بهتری نسبتاً به سایر اتاقهای سفیدی که دو طرف پنجره جمع شده بودند، رنگ و جال شده بود و پرده

 .بخشید. سفید را دوست داشت. به آسمان قرمزی چشم دوخت که در انتظار غروب بود و فرا رسیدن ماه می

 خوری برات بیارم؟ چیزی می -

 :بدون آن که چشمانش را از نقاشی مقابلش بگیرد، پاسخ داد

 .نه -

هایش  ا اشغال کرد. شال سفیدش را آزادانه روی شانهسوده سری تکان داد و به سمت مبلمان رفت و یکی ر

ی تلویزیون  های اسپرتش را از پا در آورد. تلویزیون را روشن کرد و حینی که یک نگاهش به صفحه انداخت و کفش

 :و یک نگاهش به مهتاجی که محو غروب بود، پرسید

 کنه؟ جاییت درد نمی -

 :سته بود، ل*ب زدمهتاج نفسی تازه کرد و با غمی که در دلش نش

 .خوبم. راحت باش -

سوده بی هیچ حرف دیگری به سمت تلویزیون چرخید و مشغول سریالش شد. غمی که در دل مهتاج نشسته بود 

کرد. چیزی تا مرگ فاصله نداشت؛ اما در کمال ناباوری ترسی از مردن نداشت. تنها ترسی  را تنها خودش درک می

شان داشت.  ه، گریبانش را گرفته بود، ترس از دست دادن کسانی بود که دوستکه از زمانی چشمانش را باز کرد

ترسید؛  حلی برای این درد و غمش بیاندیشد. از چشمان امیرپاشا هم می کرد تا راه باید با امیرپاشا صحبت می

ش صحبت ترسید که با آن تقاصی که از تر از همیشه شده بودند و می چشمانش رنگ خاصی گرفته بودند. تیره

کرد، بالیی به سر خود بیاورد. آهی غلیظ از گلویش بیرون آمد و چشمانش را از پنجره گرفت و به سمت سوده  می
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 :چرخید که با آن مانتو و شلوار روی مبل دراز کشیده بود و درگیر سریالش بود. پاهایش را جمع کرد و پرسید

 خسته نیستی؟ -

 :رنگش زد و گفت روی بی توجه سوده، به سمتش جلب شد. لبخندی به

نه بابا. سروش فهمید شب میام پیشت، گذاشت زودتر بیام. کلی هم سالم بهت رسوند. گفت اگه بتونن با  -

 .سبحان و سپهر یه بار دیگه میان دیدنت

 :سری تکان داد و با لبخندی کمرنگ زمزمه کرد

 خوبه. سوده؟ -

 جانم؟ -

 م بیارن؟خوام. میتونی بگی برا یه سری وسایل می -

 :سوده به سرعت روی مبل نشست و دست در جیب مانتویش کرد و گفت

 .زنم آره. االن به مامان زنگ می -

 :اش را بیرون آورد که مهتاج به سرعت ممانعت کرد گوشی

 .خواد به زحمت بندازیش نه. نمی -

 .نه بابا! قراره برامون شام بیارن. میگم اونا رو هم بیاره -

 .جا که خوبهشام؟ غذای این -

 .های ریزش را به نمایش گذاشت ای از هم باز شدند و ردیف دندان های سوده به خنده ل*ب

 .ام این مدت جون نگرفته و فالن مامانه دیگه! میگه تو قیمه دوست داری و بچه -

تر کرده بود،  هایش بیشتر کش آمدند. اگر این درد، سارا را به او نزدیک نگرانی سارا، قلبش گرم شد و ل*ب از دل

 .شد باید خوشحال هم می

 .ممنونم -
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 خوایی عزیزم؟ خب؟ چی می -

 .با یادآوری موضوعی، ل*ب برچید و کالفه هوفی کشید

 .مون رو ندارین که! بیخیال کلید خونه -

 :سوده متفکر به صورتش خیره شد و چندی بعد پرسید

 خوایی به امیرپاشا بگم؟ می -

 :اسخ دادسری به طرفین تکان داد و پ

 .خواستم برم حموم. بذار اگه دکترم اجازه داد، فردا میگم پاشا برام بیاره خواد. لباس می نمی -

 مطمئنی؟ -

 ...آره. فقط -

 جونم؟ -

 :ی ریزی سر داد و ل*ب زد ی سوده، خنده از توجه

 !چقدر هولی تو دختر -

 :ای سر داد و گفت سوده تک خنده

 .ترسم آخرش همونی بشه که مامان گفت دن چکار کنم و نکنم، میبس که مامان و بابا تأکید کر -

 مامانت چی گفت؟ -

 :ی بلندی سر داد و پاسخ داد خنده

 .کنه گفت فردا نیاییم و ببینیم تو روی تخت راحت خوابیدی و مهتاج داره برات صبحونه آماده می -

ی  هایش درد را مهمان کتف و قفسه داشت تا تکان خوردن اش را نگه ای سر داد و با دست راست، شانه خنده

ی مصلحتی برای باز شدن گلویش سر داد و درخواستش را  اش نکند. نگاه منتظر سوده را که دید، سرفه س*ی*نه

 :به زبان آورد
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 نش؟شب عروسی گوشیم رو دادم دست آرزو. میشه برام بیاری -

 .حتما. االن به مامان پیام میدم -

 :ی گوشی به حرکت در آورد و چندی بعد ل*ب زد و انگشتانش را به سرعت روی صفحه

 .حله -

 :ای که به جانش افتاده بود مجالی نداد و پرسید تشکر زیرلبی کرد و چشمانش را به انگشتانش دوخت. به دلشوره

 این مدت کسی حواسش به پاشا بود؟ -

 :های برچیده پاسخ داد آهی کشید و با ل*بسوده 

واال امیرپاشا اصال نبود. همش کنار تو بود یا کال نبود. مامان چندباری بهش زنگ زد بیاد اونجا؛ اما گفت که  -

فرستادیمش خونه یا بره به  تره و نذاشت کسی هم کنارت باشه. گاهی الهه و من به زور و ضرب می پیش تو راحت

 .کاراش برسه

 :هایش لرزیدند و ناخودآگاه برایش نجوا کرد بل*

 .بمیرم براش -

سوخت. این مرد خوب جایش را در ذهن مهتاج باز کرده بود. مردی که برای دیدن  دلش برای غریبگی امیرپاشا می

 :زد. بغضش را فرو خورد و برای آن که حرفی برای گفتن داشته باشند، پرسید چشمان مهتاج پرپر می

 ؟الهه خوبه -

 .خواست ساعت مالقات بیاد دیدنت ه میآره خداروشکر. امروز یه عالمه کار داشت وگرن -

 .نیازی نیست هر روز بیاد اینجا. بهش بگو به کاراش برسه -

 .شناسیش دیگه منم گفتم که خودم هستم. گوش نمیده. می -

 :سری تکان داد و برای آن که بیشتر مزاحم سوده و سریالش نشود، با عذرخواهی در چشمانش خیره شد و گفت
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 .فیلمت رو ببین -

 .اش به شدت عصبی بود سوی دیگر امیرپاشا در ماشین شهنام قرار گرفته بود و از بهم ریختن برنامه از

 یعنی چی که فرار کرده؟ -

 :شهنام با حرص پایش را روی پدال گ*از فشرد و غرید

 .ها رو دور زده یهو دود شده رفت هوا ی آخر بچه نیست و نابود شده. لحظه -

 :امی ضرب گرفت و زمزمه کردمشتش را روی دهانش به آر

 .ذارم مهتاج رو ازم بگیرن بار نمی این -

 .اش را به سمت شهنام گرداند مشتش را ل*ب پنجره قرار داد و صورت آنکارد شده

 کیان در چه حاله؟ -

 :ی تیشرت سیاهش کشید و پاسخ داد نگاهی به سمتش روانه کرد و دستی به یقعه شهنام نیم

 .زبونش درازه هنوز -

 !ـ*گ پدر*س -

 .رو چرخید با حرص توهین کرد و به سمت پیاده

 .باید مهتاج رو بفرستیم یه جای امن -

 :شهنام سری جنباند و دنده را عوض کرد و پرسید

 روستا خوبه؟ -

 :متفکر به درختان آشنا خیره شد و اندکی بعد ل*ب زد

 تو مشکلی نداری؟ -

داشت. تک بوقی برای نگهبانی زد و به سمت  آهنی ویال نگه چشمی در حدقه گرداند و ماشین را مقابل درب

 .امیرپاشا چرخید
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 ...چه مشکلی آخه؟ البته اگه خودتم اونجایی که -

 .سری کالفه باال و پایین کرد و هوفی کشید

 .ها و خودمم میام سپرم به بچه میام. کارام رو می -

کرد، به دری چشم  شان می اش شانه های کشیده اش کشید و حینی که با انگشت دستی میان موهای بهم ریخته

 .شد دوخت که با ریموت و توسط نگهبان باز می

 .وقت من باید ببرمش یه جایی گُم و گورش کنم عسل، اون برن ماه شون رو می همه عروس -

 .رد و ماشین را به داخل هدایت کرد و در پارکینگ قرار گرفتشهنام در جواب کالم عصبی امیرپاشا، نوچی ک

 .درست میشه -

اش را به  از ماشین پیاده شدند و شهنام به سمت ساختمان قدم تند کرد. امیرپاشا دستی به کمر زد و نفس خسته

ه در ورودی را هایش را محکم به روی هم فشرد و بار دیگر موهایش را شانه کرد. شهنام ک بیرون هدایت کرد. چشم

 :باز کرد، به عقب پرخید و پرسید

 نمیایی؟ -

چشمانش را از فضای اطراف گرفت و به سمت در ورودی قدم تند کرد. با پیچیدن صدای داد و بیدادهای کیان و 

های مخصوص هجوم برد. در را  شد، ابرو در هم کشید و به سرعت به سمت یکی از اتاق ناسزاهایی که نصیبش می

تر از هر زمانی بود،  باز کرد که در با شدت به دیوار پشتش برخورد کرد و توجه همه به اویی که خشمگینبه ضرب 

سوزاند را به سختی کنترل کرد و چشمان  هایش را می دار و داغش که پو*ست ل*ب های کش جلب شد. نفس

ها و  رهایی به دور دستاش را به کیانی دوخت که روی صندلی آهنی مخصوص بسته شده بود و زنجی سرخ شده

اش را به صورت امیرپاشا دوخت و در کسری از زمان صدای فریادش  پاهایش پیچیده شده بودند. چشمان برزخی

 :بلند شد

 جا؟ تو دیگه کدوم خری هستی؟ با خودت چه فکری کردی که منو اوردی این -
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ونسردی را به روی صورت نشاند و ای به روی هم فشرد و با یک نفس عمیق، ماسک خ  چشمانش را برای لحظه

هایش را به داخل اتاق هدایت کرد و به سر تکان دادن دو نفر از افرادش، سری تکان داد و روی  چشم باز کرد. قدم

صندلی فلزی که مقابل کیان قرار گرفته بود جای گرفت. نگاهی حقیرانه به سر تا پایش انداخت و با همان صدای 

 :اش ل*ب زد گرفته

گو! تو بگو که با خودت چه فکری کردی که منو با جون همسرم تهدید کردی و به خودت جرأت دادی که تو ب -

 برای من لُغُز بخونی؟

 .اش را به پشتی سفت و سخت صندلی سپرد صورتش را با چندش در هم کشید و پا به روی پا انداخت و تکیه

 .کنی گفتی چوب تو آستینم می می کردی و هنوز صدات توی گوشمه که توی گوشی منو تهدید می -

 :تر و در عین حال محکم غرید اش او را نشانه گرفت و با صدایی آرام نیشخندی تحویلش داد و با انگشت اشاره

 !کنه... تویی؛ کیان فرهمند حاال، کسی که اینجا نشسته و التماس می -

قدر  رخیزد؛ اما صندلی مخصوص آنکیان با حرص و عصبانیت فریادی کشید و سعی کرد که از روی صندلی ب

اش  های قوی سنگین بود که با شدتی که او برخاسته بود، زنجیر به دور دستانش پیچیده شد و درد را مهمان مچ

های صندلی  ی دسته هایش خراشی عمیق ایجاد شدند و خ*ون را روانه کرد. از کشیدگی زنجیرهای زخیم، روی مچ

ی امیرپاشا را بلند کرد.  ی ریز و غرورانه ت به جای خود برگشت. حرکتش، خندهای سر داد و به سرع کردند. نعره

های ذغالی در دو طرفش ایستاده بودند، دراز  هایی سیاه و جین دستانش را به سمت یکی از دو مردی که با تیشرت

ا از کیان دور کرد و مرد به سرعت سیگاری که روشن کرده بود را به دستش رساند. بدون آن که مسیر نگاهش ر

هایش سپرد. پک عمیقی به فیلتر نارنجی رنگ زد و سیگار را از  کند، سیگار را میان انگشتانش کشید و به ل*ب

آورد دود را از د*ه*ان بیرون فرستاد که صدایش را بم  هایش فاصله داد و حینی که کالمش را به زبان می ل*ب

 :کرد و جذابیت خاصی به لحنش بخشید

 .ذیت نکن پسرجان! وقت برای داد و فریاد زیادهخودت رو ا -
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 :تر فرستاد و با همان لحن پرسید سرش را عقب

 .پدرت کجاست؟ کدوم سوراخ موشی فرار کرده اون کفتار پیره به درد نخور -

 :دارش در اتاق پیچید های مرواریدی کیان به روی هم فشرده شدند و صدای خش دندان

 !خفه شو حرومـ*زاده -

 :داشت، ل*ب زد به روی صورت نشاند و به آرامی از جا برخاست و حینی که به سمتش قدم برمی لبخندی

 !انگاری روی پدرت خیلی تعصب داری پسرجون -

هایی کوتاه پشت سرش قرار گرفت.  اش نشاند و با قدم اش را به اویی داد که دستش را روی شانه کیان تمام توجه

 :می عجیب در گوشش خوانددر کنار گوشش نفسی گرفت و با خش

منم خیلی برای پدرم ارزش قائلم. برای همین وقتی اون شب دیدم که باالی سر عروسش دست روی قلبش  -

 .گذاشت و چشماش سیاه شد، دنیای منم سیاه شد

ی دیگر کیان قرار داد و با  دست دیگرش که سیگار هم میان انگشتانش در حال خاکستر شدن بود را به روی شانه

 :ی گوشش را مورد هجوم قرار داد دای سوزانش، اللهص

 .ی پسرش همچین حالی بشه همونجا بود که قسم خوردم بالیی به سر پدرت بیارم که با دیدن جنازه -

لرز شدیدی که به جان کیان افتاد را با لبخندی عصبی پاسخ داد و در کمال خونسردی، دستش را باالتر کشید و 

های لباس، در معرض دید  ای که به دلیل باز بودن دکمه ی س*ی*نه ی فک و قفسه هدرست در جایی میان تیغ

 :بود قرار داد. سیگار را میان انگشتانش گرداند و غرید

همه چیزت چطوری عین سگ به پام میوفته و برای  هر طوری شده به قسمم پایبندم تا ببینم اون پدر بی -

 .کنه نجات جونت التماس می

اش را محکم چسبید.  آنی سرخی سیگار را به روی گر*دن کیان قرار داد و با دست دیگر شانهو در یک حرکت 

 .فریاد پر درد کیان در اتاق پیچید و دستش به سرعت کنار کشیده شد
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هایی که به تن کیان نشانده بودند همانند  مقابلش قرار گرفت و با ل*ذت به شاهکارش خیره شد که در میان زخم

اش که از درد،  های اصلی کرد. انگشتانش را به گر*دن سرخ کیان رساند و دو طرف رگ نمایی میهالل ماه خود

ی صندلی قرار داد و در صورت  ب*ر*جسته شده بودند رساند و به رویش خم شد. دست آزادش را به روی دسته

رنگ را از خود دور  هایش زد و ل*ب شد، به سرخی می کیان دقیق شد که از شدت فشاری که به گلویش وارد می

 :اش ل*ب زد کردند. انگشت شصتش را بیشتر فشرد و در میان لبخندهای عصبی می

 بزرگمهر کجاست؟ -

 :آمد بریده بریده پاسخ داد کیان، با چشمانی وق زده و صدایی که به سختی باال می

 .اون... شب... من... همه کاره... بودم -

دار به  های بلند و خش رداشت که کیان به سرفه افتاد و از شدت سرفهگ*ردنش را رها کرد و یک قدم به عقب ب

 .روی شکم خم شد. نیشخندی تحویلش داد و نگاهی به سرتاپایش انداخت

- oh! Good boy. 

ی ترحم برانگیز  اش را لگدمال کرد. چشمانش را از قیافه ی کفشش سرخی سیگار را به روی زمین رها و با پنجه

ی استارت تکان داد  مت مرد دیگر برگشت که در کنار لوازم پزشکی ایستاده بود. سری به نشانهکیان گرفت و به س

که مرد به سمت لوازمش رفت و مشغول پر کردن سرنگی از موادی سفیدرنگ و غلیظ شد. روی صندلی قرار گرفت 

 :های خوش رنگ کیان کرد و گفت و چشمانش را معطوف آبی

ردن مسئولیت حمله به مهتاج صاف نمیشه پسر خوب. پدرت خیلی کارا کرده که حساب من و پدرت با قبول ک -

 .شون رو پس بده باید جواب

 .های کیان جای گرفت نیشخندی حرصی کنج ل*ب

 .یه جوری... حق به جانبی که... انگاری یادت رفته خودت چه آدمی هستی -

آخر، پای راستش را از مچ به روی پای دیگر قرار  هایش فرو کرد و پاهایش را کشید و در دستانش را به درون جیب
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 .داد

موادمخدر و ساپورت کردن دخترای کشورم جزو کارای من نیست آقای فرهمند کوچک! فروش تسلیحات  -

 .دونم کجا تورم رو پهن کنم میل منه. من می های دیگه باب نظامی و فعالیت

 .داختبارش را به جان امیرپاشا ان پوزخند زد و چشمان نفرت

 .تری تر و گرگ صفت ی ما آشغال زنی...تو... از همه داری خودتو گول می -

درخواست سیگاری دیگر را با باال آوردن دستش اعالم کرد که مردی که در پشت سرش ایستاده بود، سیگاری از 

پاکت بیرون آورد و با فندک استیل روشنش کرد. سیگار را به دست امیرپاشا رساند و کنار کشید. سیگار را به روی 

 :هایش قرار داد و ل*ب زد ل*ب

 .نده و جذابنها رو دوست دارم. در من گرگ -

ی چشم نگاهی به جسم تنومندش انداخت که در ورودی اتاق به  های شهنام که بلند شد، از گوشه صدای قدم

 .چهارچوب در تکیه زد و دستانش را به روی س*ی*نه در هم قفل کرد

 .یه تماس از بزرگمهر داریم -

اشا چشم دوخته بود. امیرپاشا نگاه رخ امیرپ حالت و مسکوت به نیم نگاه همه به سمت شهنام چرخید که بی

ای  بارش را از کیان گرفت و به آرامی از روی صندلی برخاست. با سر به مردی که سرنگ را پر کرده بود، اشاره نفرت

 :شد، کیان را خطاب قرار داد زد و حینی که از اتاق خارج می

 این همون مطاع جدیدیه که اوردین! چی چی بود اسمش؟ -

 :اش را به عقب گرداند و با تمسخر ل*ب زد چوب که رسید، باالتنهدر میان چهار

 (اشک خدا! نوش جان. )اسمی ساختگی به عنوان موادمخدر تزریقی -

اش را  گرد شدن چشمان کیان را با نیشخندش پاسخ داد و با شهنام از اتاق بیرون زدند. شهنام تلفن همراه کاری

ی اعتباری نمایان شد. گوشی را به سمت امیرپاشا گرفت که سیگارش را از  باال آورد که دوباره زنگ خورد و شماره
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ی خاکستری که در سالن قرار داشت جای  ی ساده هایش فاصله داد و گوشی را به دست گرفت. روی کاناپه ل*ب

اش را خطاب به فرد پشت  گرفت و فلش سبز رنگ را ل*مس کرد. گوشی را کنار گوشش قرار داد و صدای گرفته

 :خط بلند کرد

 .بینم که دست از موش و گربه بازی برداشتی بزرگمهر می -

های ریزی در کنار چشمانش  ای به گوشش وارد کرد که منجر به چین خوردگی صدای عصبی بزرگمهر، خدشه

 :شد

 پسرم کجاست؟ -

 .ی حرص در بیاری سر داد و سرش را به پشتی مبل تکیه زد خنده

 !باز کردمخونه  یادم نبود که یتیم -

ی آن پیرکفتار  ی به شدت سرخ شده توانست قیافه شنید، می های پیوسته و عصبی که از پشت خط می صدای نفس

 .را برایش ترسیم کند

تونی با من در بیوفتی؟ یادت رفته دختر و زنت به چه  من باهات شوخی ندارم امیرپاشا پورسلیم. فکر کردی می -

 روزی افتادن؟

کرد، چشمانش را محکم به  صدا می« باباجون»زبانی او را  اش که با شیرین عزیز و دوست داشتنی با یادآوری هلیای

 :رنگش را به سختی از هم باز کرد های بی روی هم فشرد و ل*ب

رو میشی. بالیی به سرت میارم که نتونی کمر راست  ی پسرت روبه بار با جنازه اگه یه تار مو ازش کم بشه، این -

 .کنی

 .ره به پیشنهاد من فکر کنی. اون دختر رو به من بده، منم در عوضش هر چی که بخوایی انجام میدمبهت -

 :با غیض تاکید کرد

 !اون دختری که میگی، زن منه؛ زن امیرپاشا -
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 .من یه امانتی دست مادرش دارم -

 .بهتره بری و از خودش بگیری؛ چون مهتاج از هیچی خبر نداره -

 :فریاد بزرگمهر بلند شد

 !امکان نداره -

 :هایش قرار داد و ل*ب زد توجه به داد و بیدادهایش، سیگار را کنج ل*ب بی

ت خداحافظی کنی؛ اما نگران نباش! خیلی زود خودتم بهش تونی با پسر اگه دوست داشته باشی می -

 .پیوندی می

گوشی را پایین آورد و تماس را خاتمه داد. گوشی را در کنارش قرار داد و سیگار را با پک عمیقی به آخر رساند. 

را  چشمانش را به دود غلیظی که در مقابلش به ر*ق*ص در آمده بود، دوخت و شهنامی که مقابلش نشسته بود

 :خطاب قرار داد

 .خوام. پدر عزیزش دلتنگش شده یه فیلم از کیان می -

 :شهنام سری تکان داد و به آرامی از جای برخاست و پرسید

 خوری؟ قهوه می -

 :لبخندی تحویلش داد و سیگارش را در جاسیگاری کریستالی که روی میز قرار داشت خاموش کرد و پاسخ داد

 .با کمال میل -

ی اپن را تماشا کرد و در مقابل دادوفریادهای کیان و ناسزاهایش لبخندی بزرگ  ام به سوی آشپزخانهو رفتن شهن

 .صورتش را قاب گرفت

 !کشمت امیرپاشا می -

ایش به عقب پرتاب شد و به روی تاج مبل قرار  ای سر داد که سرش به همراه موهای ل*خت مشکی پنبه قهقه

ی چشم به اتاقی  اش را به روی هم قرار داد. از گوشه ها کرد و پاهای کشیدهقید دو طرفش ر گرفت. دستانش را بی
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گاه کیان بود و آرامش خود او. با قرار گرفتن فنجان چینی قهوه در مقابلش، سرش را باال  چشم دوخت که شکنجه

برد را  می ی ترکی که بخارش هم هوش از سرش کشید و فنجان را میان انگشتانش به اسارت برد. عطر خوش قهوه

 :هایش فرستاد و تشکر کرد با ولع به ریه

 .ممنونم -

ی د*اغ را نوشید و  ای از قهوه ترین مبلی که به او قرار داشت را انتخاب کرد و جرعه شهنام فنجان به دست نزدیک

 :ل*ب زد

 مهتاج بهتره؟ -

 :اسخ دادی بله تکان داد و نفسی عمیق از روی آسودگی خاطر رها کرد و پ سری به نشانه

تونه مابقی  ی درمانش تکمیل بشه. بعد می دکترش گفت که بهتره. باید تا فردا تحت مراقبت باشه تا پروسه -

 .درمانش رو توی خونه و زیرنظر یک متخصص انجام بده

 .پس هنوزم خدایی هست -

اش را  چشم دوخت. قهوه روح شهنام ایی خاص درون فنجان گرفت و با ابرویی باال رفته به صورت بی نگاه از قهوه

 :الجرعه سر کشید و فنجان خالی را روی میز قرار داد و به سمت امیرپاشا چرخید. نفسی گرفت و ادامه داد

 .هنوز امید هست -

 :ناخودآگاه زمزمه کرد

 .هست -

 :با سر به فنجانش اشاره کرد و تشر زد

 .کنم سرد بشه دیگه درست نمی -

اش را دوست داشت. او را به یاد زمانی  هایش چسباند. داغی و تلخی را به ل*ب نثارش کرد و فنجان« به جهنمی»

های شهر  انداخت که قبل از آن ازدواج زورکی که برای خوشبختی خواهرش انجام داد، با هستی به کافه می
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واج، آن کردند. زمانی دوستان خوبی برای هم بودند که ازد های دانشگاهش صحبت می رفتند و در مورد کالس می

ای جز خیانت به بار نیاورد. هنوز هم در باورش  تر کرد. البته برای هستی عشقی شد که نتیجه دوستی را عمیق

های بزرگمهر حاضر به خیانت به او شده باشد و قصد طالق داشت تا  گنجید که هستی معصومش بخاطر فریب نمی

های لوکسی که  بخاطر چی؟ بخاطر ماشین سن پدرش بود و زن داشت، زندگی کند؛ آن هم با مردی که هم

داد و دستان کثیفی  شد و کاخی که برای خود ساخته بود؟ بخاطر جواهراتی که به او هدیه می بزرگمهر سوار می

کردند. مگر برای هستی چه کم گذاشت؟ زندگی آبرومندانه و احترام برایش ساخت. هیچگاه فکر  که او را تاراج می

 .چنان به هم بریزد هستی را آنکرد رویای ثروت،  نمی

 .اش را با هوفی بلند بیرون داد فنجان را روی میز رها کرد و نفس خسته

 دوست مهتاج اسمش چی بود؟ -

 .رنگش چشم دوخت حواس به سمت شهنام چرخید و در چشمانش خوش بی

 کیو میگی؟ -

 :هایش کشید و با لبخندی عجیب ل*ب زد شهنام زبانش را به روی ل*ب

 .همون خوشگله که مدام میاد بیمارستان -

با شیطنت ابروهایش را باال فرستاد و نگاهی به سرتاپای شهنام انداخت که منجر به اخم.های فجیع و صورت 

 .پوکرش شد

 ...اونجوری نگاه نکن! چندباری با هم برخورد داشتیم و خب -

 :میان کالمش پرید و با بدجنسی تمام پرسید

 دهاتون اسمش رو یادش رفت بگه؟میون این برخور -

 :هایش را به روی هم فشرد و با نفرتی ساختگی ل*ب زد ل*ب

 !برو به جهنم -
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ی کوتاهی سر داد و به دنبالش وارد  و از جای برخاست و به سمت اتاقی که کیان حضور داشت قدم برداشت. خنده

 :زد بار کنار دیوار تکیه زد و رو به یکی از مردها ل*ب اتاق شد. این

 مون چطوره دنی؟ احوال مجرم -

هایش را از دست خارج کرد و با لبخندی فاتحانه در صورت کیانی که در دنیایی  دستکش« مخفف دانیال»دنی 

 :کرد پاسخ داد دیگر سیر می

 !توی فضاست آقا -

ی  رف مواد خندهرنگ کیان زد که سر بلند کرد و با چشمانی نیمه باز و حالتی نعشه از مص نیشخندی به صورت بی

 :کوتاهی سر داد و با کلمات کشیده او را خطاب قرار داد

 .باالخره... مهتاج مال من میشه -

اش به غلیان افتاد؛  های ب*ر*جسته از به زبان آوردن اسم مهتاج، ابروهایش در هم تنیده شدند و خ*ون در رگ

به روی هم، مانع بلند شدن صدایش شد.  هایش ها و فشردن ل*ب اما خود را کنترل کرد و با مشت کردن دست

 .شهنام با سر به دو مرد اشاره کرد که به سرعت اتاق را ترک کردند و تنها آن سه ماندند و دری که بسته شد

 .اون منو دوست داره -

 .از سرخوشی کیان، نیشخندی تحویلش داد و دستانش را به روی س*ی*نه در هم گره کرد

 مطمئنی؟ -

 :ای سر داد و سری که عجیب برایش سنگین شده بود را به سختی بلند کرد و پاسخ داد خنده با نعشگی تمام،

 خندید! با تو چی؟ اون با من خوشحال بود. می -

ی در همش را به سمتی دیگر گرداند و با فاصله از آن دو ایستاد تا مبادا کاری دست کیان فرهمند  شهنام چهره

کشاند. امیرپاشا از تصور این که مهتاج بخواهد این مرد منفور را همچنان دوست هایشان را به گند ب بدهد و نقشه

 :داشته باشد، دندان به روی هم سایید و غرید
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 .ببیند دهنتو! مهتاج زن منه -

 .ذارم داشته باشیش؟ اون مال منه فکرکردی می -

اش بلند شد. از آنجایی که بخاطر  هوفی کالفه سر داد و همین که ل*ب باز کرد تا دهانش را ببندد، صدای گوشی

شرایط جسمی مهتاج همیشه در دسترس بود، به سرعت دست در جیبش انداخت و تماسی که با نام التین مهتاج 

 :اش نقش بسته بود را با دلهره و تعجب پاسخ داد روی گوشی

 جانم؟ خوبی؟ -

کرد و دست آزادش را به بینی اش را به سرعت رها  صدای نفس عمیقش که به گوشش رسید، نفس حبس شده

 .اش را ل*مس کرد رساند و با انگشت شصت و سبابه، استخوان بینی

 پاشا؟ -

 .کرد، گرفت صدای پرتمنایش، دلش را به لرزش انداخت و نگاهش را از کیانی که در نعشگی خودش سیر می

 جانم؟ چیزی شده؟ -

 .دلم برات تنگ شده -

اش به درد نشست. این ابراز  ی س*ی*نه ها و پشت قفسه میان ریهدلش به یک آن فرو ریخت و جایی در 

احساسات بعد از آن اتفاق، برایش عحیب بود. چه بر سر مهتاج آمده بود که بعد از بازگشت از اتاق احیا، آن همه 

صدایی تر فشرد و چشمانش را برای اندکی به روی هم فشرد و با  اش را محکم پروا و بالتکلیف شده بود؟ بینی بی

 :خسته ل*ب زد

 .کارام رو انجام بدم میام پیشت -

 خواستم صدات رو بشنوم. پاشا؟ خواد! فقط می نمی -

جان و دلربا بمیرد و جانش روی زبان جاری شود، صدای مهتاج پرشورتر از قبل  قبل از آن که برای آن صدای بی

 :در گوشش پیچید
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 خوبی؟ -

گفت تو را  ی اخیر برایش رقم خورده بود. می سه هفته-فاقی که در دواش مصادف شد با نقش بستن تمام ات خوبی

گفت پدرت حرف از  جان به روی تخت دیدم و همچنان خوبم؟ می گفت تو را بی تا اتاق احیا رساندم و خوبم؟ می

مهتاج کشد و خوبم؟ اما نتوانست دلش به حال بد  گفت بزرگمهر برایم شاخ و شونه می زد و خوبم؟ یا می طالق می

 :اش دروغ نگوید نسوزد و برای خوشحالی

 .خوبم -

بینم که دستت  کم. می دونم خوب نیستی امیرپاشا! چشمات داره سیاه میشه کم چرا دروغ میگی؟ من می -

 دونی؟ همش روی قلبت مشت میشه. بعد به من میگی خوبم؟ چرا منو غریبه می

 :نگاهش که کیان را شکار کرد، ل*ب زد

 .زنیم یبعدا حرف م -

 قول؟ -

 .قول -

 :جانش درد را مهمان قلب امیرپاشا کرد نفسی کشید و دوباره صدای بی

 !هایی که ازم کش رفتی رو بهم برگردون پاشا اون برگه -

اش حبس شد. آب دهانش را به  هایش از حرکت ایستاد و نفس در س*ی*نه در کسری از زمان خ*ون در رگ

 :هدف تکان خوردند و صدای مهتاج بلند شد هایش بی یین آورد و ل*بسختی پایین فرستاد و دستش را پا

دونم که  ها رو از دفتر جدا کردی؛ اما االن ناراحت نیستم. می ازت ناراحت شدم اون شب وقتی دیدم برگه -

 گردونیشون؟ کنه. بهم برمی رو بشم که ناراحتم می خواستی من با چیزی روبه نمی

 .نفسش را به سختی بیرون فرستاد و سنگینی درون گلویش را با بزاق جمع شده در دهانش پایین فرستاد

 کنی؟ این کارو می -
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 :سرش را به عقب تکیه زد و با نفس عمیقی پاسخ داد

 .به وقتش -

 :کوتاه و مطیع ولی با خوشحالی گفت

 .باشه -

قصد قطع کردن را نداشتند. نگاهش را از صورت کیان  پیچید و گویی هیچکدام هایشان در گوشی می صدای نفس

ای روی کلماتش داشته باشد، به مهتاج اعتماد کرد و  اش دوخت و در کمال تعجب بی آن که اراده به دستان بسته

 :زمزمه کرد

 .کیان پیش منه -

که در صدایش  توقع داشت صدایش بلند شود و از فرط تعجب داد بزند؛ اما با خونسردی تمام و همان خستگی

 :نشسته بود، گفت

 .ذاری شون نمی دونستم راحت می -

 .تنها چیزی که در صدایش توانست احساس کند، بغضی سنگین بود که نصیب صدای زیبای مهتاج شده بود

خواد بزرگمهر رو با دستای خودم تحویل  خواد زجر کشیدنش رو با چشمای خودم ببینم پاشا! دلم می دلم می -

 .طناب دار به گ*ردنش بندازم پلیس بدم و

 .بغضش که بزرگتر شد، دل پاشا برایش رفت؛ برای این زن که عجیب دچارش شده بود

زدن و کارایی که  اون مدتی که خواب بودم، مامان کنارم بود. اصال حالش خوب نبود! از حرفایی که پشتش می -

 .ن بهش قول دادم فرهمندها تقاصش رو پس میدنناتموم گذاشته بود در عذاب بود. من... م

 :ی ریزش، با نفرت تمام ل*ب زد در مقابل گریه

 !میدن. مطمئن باش -
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 شون کنم؟ شون؟ قول میدی که بذاری من مجازات تو... قول میدی که نبخشی -

االمال از نفرت در سرش پیچید و قلبش را م« اون منو دوست داره» صدای کیان که در میان نعشگی داد زده بود:

 :کرد و بدون فکر پاسخ داد

 .قول میدم -

 :اش را باال کشید و با بغض زمزمه کرد بینی

 .بهت اعتماد دارم -

 باالخره؟ -

 چی؟ -

 :لبخندی تلخ روی صورتش نشست و با گالیه پرسید

 .باالخره اعتماد کردی -

 :اش را از دیوار گرفت و گفت فرما شد را به فال نیک گرفت و تکیه سکوت سنگینی که آن سوی خط حکم

 .فردا اول وقت پیشتم. باید باهات در مورد موضوعی حرف بزنم -

 :اش در گوشش طنین انداخت صدای گرفته

 .منتظرتم -

 :تحویل صورت کیان داد و ل*ب زدلبخندش کش آمد و با خداحافظی کوتاهی تماس را خاتمه داد. نیشخندی 

 !اون به من اعتماد داره. برعکس تو -

 :ی کوچک قدم برداشت، با تحکم مانع شد همین که شهنام به سمت داروخانه

 .نه -

 :نگاه متعحب شهنام به سمتش چرخید که لبخندی بزرگ به سمتش روانه کرد و ل*ب زد

 .کاری رو بذار همون موقعها رو ببینه. اصل  مهتاج دوست داره این صح*نه -
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 :ابرو در هم کشید و با تعجب پرسید

 مطمئنی؟ -

ای باال انداخت و کیان را به  ی تایید تکان داد و دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد. شهنام شانه سری به نشانه

 :داشت، ل*ب زد حال خود رها کرد و حینی که به سمت در قدم برمی

 .ور کنی دوستشم برام ج پس شماره -

 :وار ادامه داد در را چهارطاق باز کرد و با نگاهی تیز و شیطنت

 .شاید نیازم بشه -

نیشخندی به روی ل*ب نشاند و زودتر از شهنام از اتاق خارج شد و حینی که به سمت خروجی خانه قدم 

 :داشت صدایش را بلند کرد برمی

 .خاطرخواه زیاد داره -

 :دصدای شهنام با حرص در گوشش پیچی

 حاال کی خاطرش رو می خواد؟ -

ی ل*بش را میان دندان کشید و زمزمه  با تعجب به عقب چرخید و همین که صورت جدید شهنام را دید، گوشه

 :کرد

 !**ع*و*ضی! ال -

 :ی امیرپاشا زد و در چشمانش ل*ب زد ای باال انداخت و دستی به شانه شانه

 .بریم که نسیم یه خبرایی داره -

 :کشید و پرسید ابرو در هم

 چه خبری؟ -

 !گویا این توله گرگ فهمیده اون مدارک چیا بودن -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
602 

 

 جدی؟ -

 .ی امیرپاشا کرد ی صورت رنگ گرفته چشمکی حواله

 .توله گرگ دست آموزت داره بزرگ میشه -

و راه خروجی خانه را در پیش گرفتند و همین که سوار ماشین شدند، چینی به روی ابروهایش نشاند و متفکر 

 :قاطع او را خطاب قرار داد

 .گیره چیو یاد می حواست بهش باشه. داره کمکم همه -

 :شهنام استارت را فشرد و پاترول را به بیرون از باغ هدایت کرد و ل*ب زد

 .کنم بره ذارم تو دست و پا بپیچه. فردا پس فردا راهیش می نمی -

 .خوبه -

یپ کرد و دستورات الزم را که داد، خودش را روی صندلی کمک اش را بیرون آورد و پیامی برای دنی تا گوشی

راننده رها کرد و برای لحظاتی چشمانش را به روی هم فشرد. ذهنش را به موهای سیاهی سپرد که در شب 

شان به زیباترین شکل ممکن آراسته شده بودند و همخوانی عجیبی با آن چشمان اغواکننده داشتند.  عروسی

انداختند. این که آن اتفاق منجر به عوض  گذاشتند و دلش را به چنگ می شب را به نمایش میچشمانی که ظلمت 

زد برای  شدن خلق و خوی مهتاج شده بود را دوست داشت؛ اما از سوی دیگر اعالم خطری در ذهنش جرقه می

دست بدهد.  ی وحشی ماهش. دوست نداشت او هم احساسات و عواطفش را در این مسیر از نمایان شدن چهره

گذاشت که کسی روح او را  خواست. نمی ها می های مستانه و دلبری مهتاج را با همان چشمان اشکی، با همان خنده

 .به تاراج ببرد

 :با صدای شهنام که خنده در آن موج میزد، چشمانش را باز کرد و از گوشهی چشم توجهش را به او داد

 .ذاره اش نمی  م حل کن. مهتاج بفهمه زندهی این دختره رو ه امشب یه جورایی قضیه -

 :چینی به ابروهایش وارد کرد و پرسید
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 کدوم قضیه؟ -

 .ی ب*غ*ل دوخت پوزخندی تحویلش داد و نگاهش را به آینه

 .کنه نمیبینی واسه نزدیک شدن بهت چکار که نمی -

 :چشمی در حدقه گرداند و غرید

 .سه من ناز و غمزه میومد که نگرانت شدم و فالنهمین رو کم داشتم. اون روزم جلوی مهتاج وا -

 :دنده را عوض کرد و با خنده در صورت امیرپاشا گفت

 .حالیش نیست زن داری! بهش میگم زن داره. میگه کاری به زنش ندارم -

 :و برای آن که سر به سر امیرپاشا بگذارد، با صورتی که جدیت ساختگی داشت، گفت

 .خب حاال یه گوشه چشمم بدک نیست -

 :چنان در صورت شهنام تیز شد و غرید

 !خفه شو -

گنجید این تعصبی که روی مهتاج به  اش نمی العملش ماند. در مخیله که مو به تنش سیخ شد و مبهوت از عکس

ی  ی برافروخته رهداد. حاال شکش به یقین تبدیل شده بود که واقعا امیرپاشا را از دست داده بود. چه خرج می

 .امیرپاشا را با ل*ذت تماشا کرد و ناسزاهایش را به جان خرید

ی لجن رو به مهتاج ترجیح بدم؟ مهتاج هر چی بود، اگه با کیان بود، یه دختر پاک بود و هست!  اون دختره -

 .پاکی روح مهتاج رو به هیچ زنی ترجیح نمیدم

 :هایش را تکان داد *بلبخند روی صورتش را سخاوتمندانه کش داد و ل

 .شوخی کردم مرد حسابی -

 :اش غرید های کلید شده ای رفت و از میان دندان چشم غره

 !غلط کردی -
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های عصبی امیرپاشا  اش را با برگرداندن سرش به سمت دیگر گرفت و سرعتش را بیشتر کرد. نفس جلوی خنده

اش، پشت  کردن دردهای عصبی کتف و شانههایش خارج شدند و دستانش به قصد آرام  پشت سر هم از ریه

های مالیمی پرداختند. چندی بعد بود که مقابل آپارتمان مدرنی توقف  گر*دن در هم قالب شدند و به نوازش

ی  ی نسیم از ماشین پیاده شدند. زنگ را که فشردند، طولی نکشید که چهره ی دهم و خانه کردند و به قصد طبقه

میان چهارچوب نمایان شد و سالمی به هر دو داد و تنش را کنار کشید که هر دو ی نسیم در  بشاش و آراسته

سری تکان دادند و وارد ساختمان شدند. این دختر هر چه که بود، مورد اعتماد بود. هیچگاه جرأت خطایی به 

ر چشم های پذیرایی جای گرفتند و مدتی را در سکوت به یکدیگ زد و نخواهد زد. هر سه روی مبل سرش نمی

 :اش مانع شد های جدی ای از جای برخاست که امیرپاشا با همان اخم دوختند. نسیم، برای درست کردن قهوه

 !خواد. بشین نمی -

اش رنگ باخت و به اجبار روی تک مبل سفید سالن قرار گرفت. دستی به شلوار دامنی  های تیره لبخند روی ل*ب

روی دیگری، سخاوتمندانه ساق پای سفیدش را در معرض دید قرار  اش کشید و با انداختن پای راست به سرخابی

 :ی بزرگ سالن قدم برداشت و پرسید داد. شهنام نفسی کالفه بیرون فرستاد و به سمت پنجره

 چی برامون آماده کردی؟ -

آلود امیرپاشا  رشید شهنام به صورت اخم اش کشید و چشمانش را از قامت دستی به زیر موهای رنگ کرده

 .دوخت

 .شید چیزی که باهاش خیلی بهم مدیون می -

ی  ی درون انگشتان امیرپاشا انداخت. شهنام پرده ی ساده و با جسارت ابرویی باال انداخت و نگاهی گذرا به حلقه

 :حریر خاکستری را کنار زد و به سیاهی شب چشم دوخت و با پوزخندی واضح ل*ب زد

 !مدیون -

سپرد و پا به روی پا انداخت و دستانش را پشت گ*ردنش در هم قالب کرد. چشمان  اش را به میل امیرپاشا تکیه
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 .اش دقیق شد های حریر شومیز سفید نسیم رد کرد و در صورت آرایش کرده اش را از آستین یاغی

 خوایی؟ زنی؟ یا زیرلفظی می قرضی حرف می -

 :چینی به ابروهای نازکش داد و پرسید

 عات رو بهت بدم و منو نکشی؟از کجا معلوم این اطال -

 .ی صورتش کرد و به آرامی از جای برخاست پوزخندی حواله

 ات نکنم؟ از کجا معلوم نگی و با دستای خودم خفه -

و در یک حرکت ناگهانی، به روی نسیم خم شد و گلویش را میان انگشتانش به اسارت کشاند. نفس نسیم با این 

ش به لرزه افتادند. با آن که امیرپاشا فشاری به انگشتانش وارد های حرکتش در س*ی*نه حبس شد و ل*ب

کرده و برای تصمیمش مصمم است. آب دهانش را  خواند که او شوخی نمی کرد؛ اما از چشمانش به خوبی می نمی

 :فرو داد و با بغضی که از دیدن چشمان خشمگین او در صدایش نشسته بود زمزمه کرد

 !کشین منو نمی خواستم مطمئن شم، فقط می -

 .ی راست مایل و به آرامی دستانش را جدا کرد امیرپاشا سرش را به روی شانه

 .کنم. تو میری روسیه و به رویات میرسی من بهت قول دادم نسیم! همین فردا هم بهش عمل می -

. ابرویی ی چشم دختر چکید را نادیده گرفت و قامت راست کرد و به روی مبل برگشت قطره اشکی که از گوشه

 :باال انداخت و ل*ب زد

 خب؟ -

اش را پاک کرد و مصمم شد که این مرد برایش دور بود و دور. اگر رویای روسیه را به حقیقت  با پشت دست گونه

هایی  کرد، دیگر امیرپاشا هم برایش مهم نبود. به آرامی به سمت میز خم شد و از زیر دفتر تلفنش، برگه تبدیل می

 .ط صوت کوچکش را مقابل امیرپاشا قرار دادبیرون آورد و ضب
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یه سری رمز و رموزن که من سرم نمیشه؛ اما با حرفایی که بین کیان و پدرش شب قبل از عروسی شما  -

 ...شد فهمیدم که اینا ردوبدل می

 :نگاهش را بلند و کمر صاف کرد. نفسی گرفت و با صداقت تمام ادامه داد

 .شون گم شده ا ناقصن. یعنی بخش اصلیاطالعات ملی باشن که از قض -

شهنام به سرعت به عقب برگشت و به محتوای میز چشم دوخت. امیرپاشا ابرویی باال انداخت و زیرلب زمزمه 

 :کرد

 .دونستم می -

 :ها و ضبط صوت را به چنگ کشید و با جدیت تمام پرسید برگه

 خب؟ دیگه؟ -

 :نسیم سری به طرفین تکان داد و با ترس پاسخ داد

 .خورم همینا بودن قسم می -

 .سری تکان داد و با نفسی عمیق از جای برخاست

 .ها کارای تسویه رو انجام ب*دن. روسیه خوش بگذره میگم بچه -

 .مراه کردو بدون آن که به چشمان ملتمس نسیم چشم بدوزد به سمت در قدم برداشت و شهنام را با خود ه

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

 

 »فصل سیزدهم«

 »مهتاج«
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مانتوی حر*یرم را به سختی و با کمک سارا به تن کردم و حینی که صورتم همچنان از شدت درد، در هم بود، 

ن روی تخت نشستم. با دست سالمم دستمال را روی پیشانی خیسم کشیدم و چشمان نگرانم را برای بار زنا نفس

دیگر به راهرو دوختم که بابا و امیرپاشا همچنان در حال جدال بودند. آب دهانم را پایین فرستادم و دستمال را 

ی ترخیصم رفته  د و سوده هم سراغ برگهمیان انگشتانم مچاله کردم. سارا و الهه مشغول جمع کردن وسایلم بودن

ام  هایم را درون پالستیکی قرار داد و میان ساک دستی بود. نوچی کالفه کردم و به سمت سارا برگشتم که دمپایی

 .گذاشت

 سارا؟ -

 .اش را بلند کرد زیپ کیف را بست و نگاه سوالی

 جانم؟ -

رو شدم. چشم  ی بابا و نیشخند عصبی پاشا روبه افروختهنگاهی دیگر به سمت بابا و پاشا انداختم که با صورت بر

 :گرداندم و پرسیدم

 بابا و پاشا چرا همش باهم دعوا دارن؟ اتفاقی افتاده؟ -

ی هردو به سالن جلب شد. الهه زودتر نگاهش را دزدید و وسایلی که درون یخچال بود و حاال جایشان را به  توجه

ها قرار داد و در کنارم نشست. سارا کالفه به سمت در رفت و  وی یکی از مبلپالستیک بزرگی تغییر داده بودند، ر

 :از همانجا به تشر پاشا و بابا پرداخت

 بینین حالش خوب نیست؟ بسه دیگه! نمی -

نگاه هر دو به سرعت به سمتم برگشت که ابروهایم را با ناراحتی در هم کشیدم و نگاه دزدیدم. صدای بسته شدن 

 .ی بعد سوده خودش را درون اتاق انداختدر آمد و چند

 .این؟ همه کارا درست شدن آماده -

 .لبخندی به سمتش روانه کردم و قدردان در چشمانش خیره شدم
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 .ممنونم عزیزم. به زحمت افتادی -

 .چینی به صورتش داد

 .ی کارا رو انجام داده بود کاری نکردم که. امیرپاشا همه -

 :اش کشید و پرسید دستی به پیشانیسارا روی مبل قرار گرفت و 

 پس کجا موندی؟ -

 .ی ترخیص دست پرستاره بود. اونم رفته بود توی بخش دیگه. دیگه تا پیداش کردم طول کشید برگه -

 :سری تکان داد و به در اشاره کرد

 .مون رو خرد کردن برو این دوتا رو بفرست بیرون. اعصاب -

ای کردم که سوده هم با خنده چشمی گفت و اتاق را ترک کرد. سارا کیف را برداشت و  اش خنده به صورت حرصی

 :رو به من پرسید

 بریم عزیزم؟ -

 .اش کردم و به آرامی و با کمک الهه از تخت پایین آمدم کرد، لبخندی حواله دریغ نصیبم می از محبتی که بی

 .نداره بریم. دلم دیگه طاقت اینجا رو -

 :زده بودند ل*ب زد ام را با محبت ب*و*سید و با چشمانی که نم الهه گونه

 .الهی قربونت برم من! خدا تو رو به ما بخشید -

 .خدانکنه دیوونه -

 :صدای سارا، نگاه هردونفرمان را به سمتش گرداند

 ی خودت؟ خوایی بری خونه کجا میری مهتاج؟ میایی خونه ما یا می -

 :درنگ پاسخ دادم سرم مرتب کردم و بی شال را روی

 .ی خودم معلومه که خونه -
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 .نوچی کرد و چادرش را روی سر انداخت

 حاال کی بابات رو راضی کنه؟ -

 :چینی روی ابروهایم نشاندم و پرسیدم

 نکنه دعواشونم سر همینه؟ -

 :ها را به دست گرفت و به جای سارا پاسخ داد الهه پالستیک

 .مونه ام، دیگه جای دعوایی هم نمی خوام برم خونه . االن مهتاج خودش میگه میدرست میشه حاال -

 .سارا چشمی در حدقه گرداند و در کنار در ایستاد

 .شون سر به بیابون بذاریم واال شدن عین دو تا بچه! شیطونه میگه دست مهتاج رو بگیرم و دوتایی از دست -

 :تی کوتاهی سر داد و با محبت گف الهه خنده

 .وقت بزرگ نمیشن دونی که مردا هیچ غصه نخور ساراجون. می -

 :آهی کشید و زمزمه کرد

 !آی گفتی دختر -

گرفتیم،  در را باز کرد و جلوتر از ما بیرون زد. با الهه اتاق را ترک کردیم و حینی که مسیر خروجی را در پیش می

 :پرسیدم

 تو، کاری نداشتی؟ -

 .کمرم حلقه کردنوچی کرد و دستش را به دور 

 .نه عزیزم. هیچ کاری نداشتم -

 .تون خیلی اذیت شدین ممنون. این مدت همه -

 .اش داشته بود، اشاره کرد اخمی روی ابروهایش جای داد و با دست به آسانسوری که سارا نگه

 .کس اذیت نشد. خودت بیشتر اذیت شدی هیچ -
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ی  ، نگاهم را به فضای استیل درون آسانسور دوختم. چهرهدر کنار سارا قرار گرفتیم و همین که درها بسته شد

ای سفیدی برای راحتی پوشیده  ام خیلی در چشم بود و از یک تازه عروس بعید. بلوز آستین حلقه رنگ و رو رفته

ای همرنگش. مانتوی جلوباز حریر مشکی و شالی همرنگش را هم القید رها کرده بودم. دست  بودم و شلوار پارچه

هایم بود را با فشردن  بند طبی احاطه شده بود. آهی که پشت دندان ز آستین بیرون بود و توسط بانداژ و شانهچپم ا

های کبود و صورت زردم گرفتم. از آسانسور خارج شدیم و  هایم به روی هم قطع کردم و نگاه از ل*ب ل*ب

کارهای ترخیص را درست کرده بودند و  ی بیمارستان را در پیش گرفتیم. سوده و امیرپاشا مستقیما راه محوطه

ی خروج را داد. به سمت ماشین امیرپاشا رفتم که بابا با اخم نگاهی به سرتاپایم انداخت  نگهبانی خیلی راحت اجازه

و بی هیچ حرفی دیگر، سوار ماشینش شد. الهه در را برایم باز کرد که با تشکری روی صندلی عقب جای گرفتم. 

ی کمک راننده قرار گرفته بود، به عقب چرخید و با لبخندی که کمتر روی صورتش پیدا شهنام که روی صندل

 :شد، پرسید می

 خوبی دخترکوچولو؟ -

 :ام را به نرمی صندلی دادم و با کالفگی پاسخ دادم تکیه

 !اگه این دوتا مرد بذارن -

ها را درون  زد. الهه کیسه ا حرف میصدایی سر داد و نگاهش را به امیرپاشا دوخت که با سوده و سار ی بی خنده

 :جعبه عقب جای داد و در کنارم قرار گرفت. نفسی چاق کرد و رو به شهنام سالم کرد

 .سالم آقاشهنام -

اش بلند  شهنام سری تکان داد و سالمی کوتاه زمزمه کرد. به سمت جلو چرخید و همین که صدای پیامک گوشی

یرپاشا هم پشت رول قرار گرفت و ماشین را به حرکت در آورد. چینی شد، خودش را مشغول کرد. چندی بعد ام

 :روی صورت انداختم و طلبکار به جانش غر زدم

 کنی؟ چرا اینقدر با بابا یکه به دو می -
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 :نگاه خشمگینش را از آینه به چشمانم دوخت و غرش کرد

 .من یکه به دو کردم؟ چند روزه اعصاب برای من نذاشته -

 :یرلب زمزمه کردمرو گرفتم و ز

 تو کی اعصاب داشتی؟ -

 .مهتاج حضرت عباسی بذار یه دیقه آروم باشم. تو دیگه شروع نکن -

 :به سمتش چرخیدم و با بدخلقی تمام به جانش نق زدم

 .چیو شروع کردم مگه؟ بده میگم با بابا دعوا نکن؟ ناسالمتی سنی داره -

 .هوفی کالفه کشید و سرعتش را بیشتر کرد

 ...بابام بابام راه انداخته واسه -

 :شهنام کالفه سرش را بلند کرد و با عصبانیت غرید

 !بس کنید دیگه -

اش مرتب  هایم را با عصبانیت روی هم فشردم و رو گرفتم. روی صندلی و نگاه تیزش را به عقب برگرداند که ل*ب

 :نشست و زیر ل*ب غرغر کرد

 !ل ناخوشی جای این حرفاست؟عین دوتا بچه شدن! بعد این مدت حا -

 :امیرپاشا نگاهش را به سمت شهنام روانه کرد و پرسید

 .زنه طلبکارم شدم؟ به خانم بگو باباش چه حرفایی می -

 :اش پاسخ داد های کلید شده ای رفت و از میان دندان غره  شهنام چشم

 .هر حرفی. االن جاش نیست -

 :جانبی پرسیدمشان پریدم و با حق به  به سرعت میان صحبت

 !مگه چی گفته بیچاره؟ فقط خواسته من برم پیشش -
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 :همین که د*ه*ان دو مرد باز شد، الهه دستش را روی پاهایم قرار داد و ل*ب زد

 .زنید مهتاج جان! خواهرم! االن جاش نیست. بذار بعدا در مورد این چیزا حرف می -

 :ر آوردم و پرسیدماش به گردش د ام را در چشمان طوسی نگاه موشکافانه

 خبرم؟ چیزی شده و من بی -

 .لبخندی به صورتم زد و ران پایم را کمی فشرد

 .مون رو بد کرده چیزی نیست. فقط االن نیاز به استراحت داری. فضای بیمارستان حال همه -

ر چشم دزدیدم. ی پاشا را پاسخ دادم و رنجیده خاط زیرلب زمزمه کردم و با اخم نگاه خیره« خیلی خب»به اجبار 

رنگ دست دیگرم قرار دادم و به آرامی به نوازش و ماساژشان پرداختم. صدای  دست راستم را روی انگشتان بی

ی ضبط، تعویض کرد. مدتی  های عمیق امیرپاشا جایش را به موزیک مالیمی داد که شهنام با فشردن دکمه نفس

رو شدم متعجب چشم گرد کردم و ل*ب  مقابل خانه روبهمان شدیم و همین که با جمعیت  بعد بود که وارد کوچه

 :زدم

 کنن؟ اینا اینجا چکار می -

 :الهه نگاهی به مقابل خانه انداخت و پاسخ داد

 .آقاعباس برات قربونی نذر کرده عزیزم. همه هم دعوت کردن تا دیدنت بیان -

 :لبخندی به محبت آقاعباس زدم و زمزمه کردم

 .محبت کردن -

شان که بلند شد، لبخندی  ماشین را مقابل مجتمع پارک کرد. از ماشین پیاده شدم و صدای صلواتامیرپاشا 

دخت که با ظرف اسپندی مقابل در ایستاده بود، رفتم. با زنان فامیل روبوسی  شان دادم و به سمت توران تحویل

مجتمع شدم و همراه با بقیه به  ی کردم و آ*غ*و*ش خاله را پاسخ دادم. گوسفند را که ذبح کردند، وارد محوطه

ی خانه رسیدم، نیمی از دردهایم پر کشید و  سمت واحد رفتیم. همین که از در گذشتم و به فضای آرامشدهنده
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آمد گفتم. آقاعباس و قصاب  آرامشی به جانم نشست. یکی از مبلمان را برای نشستن انتخاب کردم و با همه خوش

های  ی خودشان تمیزش کنند. دردسرهای خانه اشتند و بردند تا در خانهبعد از کشتن گوسفند الشه را برد

آپارتمانی هم همین بود دیگر. امیرپاشا از قبل میوه و شیرینی تدارک دیده بود برای مهمانان و سوده، الهه و آرزو 

اق تمام و در کمال پرسید و من با اشتی زحمات را به عهده گرفتند. زن عمو در کنارم نشسته بود و از احواالتم می

 .ام کارساز بودند پرداختند و الحق که در تعویض روحیه دادم. عمو و اهورا به شوخی با من می حوصله پاسخ می

 :سارا بالشتی نرم را پشت کمرم قرار داد و پرسید

 خوایی لباس عوض کنی؟ می -

 .لبخندی به صورت نگرانش زدم

 .کنم نه ممنونم. بعدا عوض می -

 :اد و تاکید کردسری تکان د

 .خواستی عوض کنی بگو کمکت کنم -

 .چشم. یکم استراحت کنید شما هم -

 .وقت برای استراحت هست -

دخت به آشپزخانه هجوم بردند و از گوشتی که آقاعباس آورده بود، شامی برای همه بار گذاشتند. خاله  با توران

شان  کرد. همه به خیال یرلب مسببش را نفرین میرفت و ز روحم می های بی ی چشم خانم که مدام قربون صدقه

هایی  دانستند که چه حقیقت ام روانی بوده و برای بهم زدن عروسی آن بال را به سرم آورده بود؛ اما نمی عاشق پیشه

خانم و خاله جون هرچه اصرار  ی نامدار، خان در پشتش خوابیده بود. ساعاتی بعد بود که اقوام امیرپاشا، خانواده

دیم، برای شام نماندند و بعد از صرف شیرینی و شربتی و دعای سالمتی خداحافظی کردند. رویا، کیارش و کر

هایشان آمده  ام کردند. هوای ترکیه به صورت کیانوش هم که تماس تصویری گرفتند و ابراز خوشحالی از سالمتی

 .آمدند بود که سفیدتر شده بودند و زیباتر به نظر می
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ی مشکی عوض کردم و به جمع برگشتم.  دار زرد و شلوار راسته هایم را با شومیز آستین لباسبا کمک سارا، 

ی سید مصطفی،  ی سیدمصطفی و شهنام را با هزارجور قسم نگه داشتم و در آخر ما مانده بودیم، خانواده خانواده

دخترها کردم و باقدرشناسی ل*ب  دخت و ی من و امیرپاشا و علیسان. روی مبل قرار گرفتم و رو به توران خانواده

 :زدم

 .زحمت کشیدین. ببخشید تو رو خدا -

 :ای که برایم با سلیقه آماده کرده بود را مقابلم قرار داد و گفت دخت با محبت بشقاب میوه توران

 .قربونت بشم مادر. رنگ به رو نداری تو! یکم میوه بخور حداقل -

 .خدانکنه. ممنونم -

هایش  ای سیب درون دهانم جای دادم و به امیرپاشا که مشغول صحبت با علیسان بود، با سر اشاره کردم. حرف تکه

هایش را با تیشرت نخی خنک و شلوار ورزشی عوض کرده بود. دستش را  ام کرد و در کنارم قرار گرفت. لباسرا تم

 .اش را به سمتم گرداند به روی تاج مبل قرار داد و نیم تنه

 بهتری؟ اذیت نشدی لباسات رو عوض کردی؟ -

نگاه خواهان مادرش لبخندی به روی  با این که از رفتارش در ماشین همچنان دلخور بودم؛ اما سعی کردم مقابل

 .صورت بنشانم

 خوایی یه چیزی دیگه هم از بیرون سفارش بدیم؟ خوبم. شام کم و کسری نداریم؟ می -

 :پرداخت، پاسخ داد ام می اش به بازی با موهای آشفته شالم را به آرامی عقب فرستاد و حینی که با انگشت اشاره

 .این چیزا فکر نکن چیو تدارک دیدم. به نه. من همه -

 .باشه -

سرم را کمی از دستش فاصله دادم که از رو نرفت و دوباره به کارش مشغول شد و حینی که در چشمانم خیره 
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 :خیره مانده بود، ل*ب باز کرد

 با رئیست صحبت کردی؟ -

پیچ و تابی دادم و ام را  های آویزان شده ای عظیم تمام وجودم را در برگرفت. ل*ب با یادآوری درخواستش، غصه

 :زده پاسخ دادم غم

 .آره. خیلی برام سخته که از کارم جدا بشم -

 .یه مدته -

 .تونه جا برای من نگهداره اون که نمی -

 !فدای سرت -

 :تشر زدم ای برایش رفتم و با اخم چشم غره

 .میرم زنیا! من عاشق کارمم. اگه کار نکنم می حرفایی می -

 :تر کشید و با صدایی کنترل شده به جانم غر زد نوچی کالفه سر داد و سرش را پایین

 مون کنه؟ خوایی بذارم بزرگمهر بیاد راحت میگی من چکار کنم؟ می -

 :با عصبانیت ل*ب فشردم و در صورتش توپیدم

 تو امروز چرا اینجوری شدی؟ بلد نیستی درست حرف بزنی؟ -

 :سخ دادچشم گرد کرد و با جدیت پا

 .ها شدی تو؟ گریه نکن! آبرومون رو بردی تو ذاری درست حرف بزنم؟ چرا عین بچه مگه تو می -

های لرزانم را به سختی  سرش را به سرعت عقب کشید و کالفه از جای برخاست و به سمت آشپزخانه رفت. ل*ب

دم. سر انگشتانم را به زیر چشمانم ای از خیارسبزه پایین فرستا ام را به همراه تکه کنترل کردم و بغض کوفتی

کرد که لبخندی کمرنگ تحویلش دادم که  زده به مقابلم چشم دوختم. نگاه الهه به رویم سنگینی می کشیدم و غم

 .از کنار خاله بلند شد و با صورتی در هم کنارم قرار گرفت



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
616 

 

 چطوری تو؟ چرا امروز همش با امیرپاشا دعوا داری؟ -

 :و ناامیدانه از حمایتش پرسیدمابرویی باال انداختم 

 گیره؟ بینی همش پاچه می من دعوا دارم یا اون؟ نمی -

 .ای کرد و دستم را میان دستش گرفت نوچ کالفه

دونم تو هم اذیت شدی و این رفتارات بخاطر  به خدا گناه داره. این مدت فشار عصبی خیلی روش بوده. می -

 .چقدر داره اذیت میشه تابیه؛ اما اونم درک کن که دلتنگی و بی

 .ل*ب برچیدم و از حقیقت به میان آمده بغض کردم

 .چکار کنم خب؟ این دو سه روزه اصال درست و حسابی ندیدمش. همشم که با بابا دعوا دارن -

 .ام کرد ای کوتاه مهمان گونه دستم را فشرد و ب*وسه

 .الهی قربونت برم که این همه دل نازک شدی -

 .خدانکنه -

 :نی آبمیوه به دستم داد و گفتلیوا

 .بغض نکن فدات شم -

 :آمیزش بلند شد ام چکید صدای اعتراض ی اشک به روی گونه ام را باال کشیدم و همین که اولین قطره بینی

 !زشته! گریه نکن. االن بقیه میگن چی شده؟ -

را روی گونه کشیدم و سعی کردم مانع  بغضم را با آبمیوه پایین فرستادم و لیوان را روی میز قرار دادم. پشت دستم

 .موقعم بشوم های بی ریزش اشک

 کنی؟ چی شدی عزیزم؟ چرا گریه می -

هایم به لرزش در آمدند.  با صدای نگران آرزو، توجه همه به سمتم جلب شد که چشمانم دوباره لبریز شدند و ل*ب

 :فتالهه که اوضاع را خیط دید، لبخندی روی صورت نشاند و با مزاح گ
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 .کنه. وقت قرصاشم هست فکر کنم دختر کوچولو شده از درد گریه می -

 :و لبخندی حرصی به صورتم زد که چشمانم را پاک کرد و با صدای گرفته گفتم

 .آره کمی درد دارم -

 :رفت گفت ها می آرزو به سرعت برخاست و حینی که به سمت اتاق

 .من قرصات رو میارم -

را فیصله داد. صورتم را با دست پاک کردم و سرم را پایین انداختم تا از گندی که به بار و این شد که الهه موضوع 

بیوتیک را با فاصله  آورده بودم، خالصی یابم. آرزو داروهایم را آورد که با تشکر، گرفتم و دو کپسول مسکن و آنتی

که غذا را آماده کردند، هرچه اصرار  دخت و سارا خوردم و مابقی داروهایم را برای یک ساعت بعد گذاشتم. توران

شان بروم. چندی بعد با همه به دور میزی جمع شدیم که با  کردم نگذاشتند تا برای مرتب کردن میز شام به کمک

ای در سفره قرار گرفته بود. صندلی کنار  گوشت نذری هم کبابی درست شده بود و هم خورشت سبزی خوشمزه

ب کردم و بشقابی برای خودم جلو کشیدم. یک کفگیر برنج برایم ریخت و ظرف امیرپاشا را برای نشستن انتخا

 خوردن مشغول و گفت ″جانی نوش″کباب و خورشت را مقابلم قرار داد. نگاه قدردانم را بلند کردم که با دلخوری 

مدام بهانه  و بودم شده دلنازک ساله ده های دختربچه همانند که بود آمده احساساتم سر به چه دانم نمی. شد

ی بلند و باالیش به  گنجید که با آن پیشینه دانستم دلتنگ امیرپاشایی شده بودم که در باورم نمی گرفتم. می می

توانستم پیدا کنم.  ها تنها از دلتنگی نبود. از دردی دیگر بود که منشأش را نمی این روز بیوفتم؛ اما این خودخوری

ام برای فراموشی دردهایم بود یا به پای خاطرات مادری  بگذرام که تنها انگیزه ام از کاری دانستم به پای جدایی نمی

پلکید، پاسخ صحیح  دانستم صفحات آخرش برایم بسی دشوار و خطرناک بود و به هر آن چه که در سرم می که می

 .داد یا به پای دردی بگذارم که کیان به جانم نشانده بود می

 خوری؟ چرا نمی -

ام را از بشقابم گرفتم و در نگاه نگرانش دوختم. هنوز هم نگرانم  امیرپاشا، چشمان میخ شده با صدای ضعیف
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گفت، حقیقت داشتند؟ نبود من آن همه  شد؟ یعنی شرح حالی که الهه از روزهایی که من در خواب بودم می می

 .را به داد و غال کشانده بود گناه بیمارستان هم دعوا کرده بود؟ یا علیسان اش ریخته بود که با پرسنل بی بهم

 :های خشکم کشیدم و پاسخ دادم زبانم را به روی ل*ب

 .میلی ندارم -

کردند نبود.  انگیز و خوش آب و رنگی که بقیه با جان و دل نوش جان می و واقعا میلی به خوردن آن غذاهای هوس

 .اش انداخت و قاشق را درون بشقابم قرار داد چینی زیبا به روی ابروهای مرتب و مردانه

 .باید بخوری. حتی یک لقمه -

 :سری به طرفین تکان دادم و ل*ب زدم

 .کنم، حالت تهوع بهم دست میده نگاه میوقتی بهشون  -

 خوایی برات یه چیز دیگه از بیرون سفارش بدم؟ می -

 .نه -

آلود و نگرانش جلب  دستش را از زیر میز به روی پایم قرار داد و با فشاری اندک تمام توجهم را به صورت اخم

 .کرد

 !کشی. یه لقمه نوقت درد میی خالی که بخوریشون. او تونی با معده داروهات خیلی قوین. نمی -

ای کوتاه نجوا کردم که دستش را به آرامی کنار کشید و حواسم را  هایم آزاد کردم و باشه ل*بم را از حصار دندان

به غذا داد. بدون آن که به محتوای میز چشم بدوزم، به سختی مقداری خورشت برای خودم کشیدم و با برنج به 

ام ایجاد شد.  ای د*اغ و سوزان از مسیر گلو تا معده یک آن زیاد شد و ولوله ام به د*ه*ان بردم. سوزش معده

توجهی  ی اسیدی که درون دهانم جای گرفت را به سختی و بی ام پایین فرستادم. مزه مقداری دوغ خنک با لقمه

د، به سرعت دست ی دیگر را به د*ه*ان بردم. با مزه.ی بدی که از غذا به دهانم تزریق ش پایین فرستادم و لقمه

کشیدم و مقداری ریحان تازه به د*ه*ان گذاشتم تا دهانم خوشبو شود. دوغم را تا انتها سر کشیدم و بشقاب را به 



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
619 

 

ی امیرپاشا که رسید، متعجب سر بلند کردم و  جلو هل دادم تا دیدنش آزارم ندهد. نگاهم به بشقاب دست نخورده

 .به چشمانش چشم دوختم

 ؟چرا چیزی نخوردی -

 :بند انداخت و زمزمه کرد ی محصور در شانه نگاهی به شانه

 .اشتها ندارم -

 چیزی شده؟ -

برای یک لحظه جوشش اشک را در چشمانش احساس کردم و همین که پلک زدم، به خیاالتی بودنم ایمان 

 .آوردم

 .متأسفم. همش تقصیر منه -

 :به زبان آوردم خودم را به روی صندلی جلوتر کشیدم و با ناراحتی نامش را

 !پاشا -

 .ام توقف کرد هایش شدت بیشتری یافت و نگاهش به روی شانه اخم

 .تونم اون صح*نه رو از یاد ببرم نمی -

 :هایم لرزیدند و او ادامه داد ل*ب

 .خوام غذا بخورم، لباس سفید خونیت جلوی چشمام میاد وقتی می -

در چشمانم خیره شود. قلبم ماالمال از اندوهی بود که  با دست راست، بازویش را فشردم و مجبورش کردم تا

خوردم؛ اما از دردی که او به دوش  کشیدم غصه نمی صاحبش مقابلم نشسته بود. برای دردی که خودم می

 .گرفت ام درد بیشتری به خود می شد و شانه کشید، قلبم مچاله می می

 .ی اینا فرهمندان. تو هیچ اشتباهی نکردی مقصر همه -

 ...تونستم چندتا نیرو بذارم تا مراقبت باشن و می -
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 :میان کالمش پریدم

 .خواستی زیر قولت بزنی قرارمون بر این بود تا عروسی عادی باشه. تو نمی -

 ...اون سردار نذاشت! اون -

ون ش نداختی. باید کیان رو هم تحویل سردار کار درستی کرد. نباید بیشتر از این خودت رو توی دردسر می -

 .بدی

 .هایم را به روی هم فشردم نشینی کردم و ل*ب دندان به روی هم سایید که کمی عقب

 تحویل بدم که خیلی راحت قسر در بره؟ -

 .ام به جای خود برگردد آب دهانم را به سختی پایین فرستادم تا اسید معده

 .تحویل بده که اگه مُرد خونش گردنت نباشه -

 .برام مهم نیست -

 چی؟پس من  -

 .های چشمانش متعجب گرد شدند و به لرزش افتادند با بغض گفتم و مردمک

 اگه... بالیی سرت بیاد، من... من... باید چکار کنم؟ -

گی طوالنی مدتش بود که باالخره من شکست خوردم و نگاه دزدیدم. با نفسی عمیق بغضم را سر  تنها جوابش خیره

با تشکراتی که به سمتم روانه شد، مجالی برای غصه خوردن نیافتم.  به نیست کردم و روی صندلی مرتب نشستم.

پس لبخندی روی ل*ب نشاندم و تعارفات معمول را در پیش گرفتم. این بار موفق شدم و در جمع کردن میز 

ها را آرزو و سوده شستند و چای آخر را هم الهه آورد. آن قدر که ذهن و  کمکی هرچند کم انجام دادم. ظرف

کرد که به درستی از امشب چیزی نفهمیدم و مدام در افکار خودم غرق بودم یا بخاطر داروهای  درد می جسمم

جان روی مبل تکیه زده بودم. موقع خداحافظی خانواده سید مصطفی، به سختی بلند شدم و  ام، کسل و بی قوی

داد با من قهر است، خانه  ی که نشان میا های در هم و چهره شان کردم که بابا هم یاعلی گفت و با همان اخم بدرقه
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 .فتم ام در کنار امیرپاشا برایش می آوردم و از خوشحالی گذاشتند، حتما از دلش در می را ترک کرد. اگر داروها می

 !بذار امشب رو من یا خواهرت بمونیم -

یلی وقت بود ترکم کرده، دخت، چشمان نیمه هوشیارم را از در بسته و بوی عطر بابا که خ با صدای ملتمس توران

 :باال انداخت و مخالفت کرد« نه»ی  گرفتم و به عقب چرخیدم. امیرپاشا سری به نشانه

 .کنه نه. خودم کنارشم. االنم علی زخمش رو نگاه می -

 .آرزو جلوتر آمد و بازوی امیرپاشا را میان انگشتانش اسیر کرد

 .یستداداش بذار من بمونم حداقل. به خدا دلم راضی ن -

 :ای به روی پیشانی آرزو نشاند و ل*ب زد امیرپاشا ب*وسه

 .ام این مدت ی مهتاجم کمک کنن.خودم خونه نیاری نیست عزیزم. دیدی که نذاشتم خونواده -

شان که ایستاده در راهرو و پوشیده مقابلم قرار داشتند چشم  شان برداشتم و به جمع چهارنفره قدمی به سمت

 :های کم جانم را به سختی از هم تکان دادم و بابا عباس را مخاطب قرار دادم دوختم. ل*ب

 .باباجون امروز خیلی به زحمت افتادین -

اش را به جانم بخشید که آرامش و عطر نابی را در فضا  ش پدرانهدخت گذشت و آ*غ*و* از میان آرزو و توران

 .ی پهن و فاخرش قرار داد و چشمانم را برای لحظاتی به روی فشردم حاکم کرد. سرم را به روی س*ی*نه

کنم که خدا صدامون رو شنید و دختر خوشگلم رو بهم  کدوم زحمت دخترم؟ روزی هزاربار خداروشکر می -

 .برگردوند

های یک دست  مان ایجاد کردم و به ریش ای میان تر شد و قلبم به غلیان افتاد. فاصله حبتش لبخندم عمیقاز م

 .سفیدش خیره شدم

 .اگه االن سرپام، از دعای شما بوده -

 .کشش را به رخ حاضرین کشاند دستی به صورتم کشید و دستان زحمت
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دونی که عین آرزو برام  ما به من بگو! خودت میاز دل پاک خودت بوده باباجون... اگه کاری داشتی حت -

 .عزیزی

 :سری تکان دادم و زمزمه کردم

 .دونم می -

دخت هم که موفق نشدند،  ای نشاند و با خداحافظی کوتاهی از درگاه بیرون رفت. آرزو و توران ام را ب*وسه پیشانی

 .با انبوهی از تاکیدات خداحافظی کرده و محبت را از خانه دور کردند

 .خب! ما هم بریم -

 :چشمانم را از شمارشگر آسانسور جدا کردم و با اخم رو به شهنام تشر زدم

 !حواسم بود امشب همش نگاهت روی الهه بودا -

هایش را به پا کرد و با جدیت  ی امیرپاشا بود را پایین انداخت. کفش چشمانش را ریز کرد و دستی که روی شانه

 :ل*ب زد

 .تو که باید عادت کرده باشی -

 :ابروهایم را بیشتر در هم کشیدم و با شوخ طبعی گفتم

 .ررویینآره دیگه! شما پسرا بس که پ -

 .ام زد که به سرعت سرم را به عقب کشیدم ی آرامی به بینی قامت راست کرد و با ریموتش ضربه

 .من فقط نگاهش کردم -

 .پشت چشمی نازک کردم

ها، کیانوشم اهل  گفتن. دوتای اولی که رفتن توی لیست مسدودی واال سبحان، سروش و کیانوشم همینو می -

 زد تو برجکش. برجک جنابعالی هم به ضرب شصتش نیاز داره؟ این چیزا نبود خیلی زود الهه
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 :اش برایم خط و نشان کشید ای سر داد و سرش را جلوتر کشید و با چشمان موذی خنده

 !خونی؟ ضرب شصت منو نچشیدی که داری لغز می -

 :امیرپاشا در کنارم قرار گرفت و شهنام را با دستش به بیرون هدایت کرد

 کنی؟ برو گمشو ببین! جلوی چشمای من زنم رو تهدید می -

 :گویی عقب عقب رفت و گفت شهنام دستانش را به حالت تسلیم باال آورد و با بذله

 .ما غلط بکنیم ساالر! زن داداش روی سر ما جا داره -

ی خودش را درون آسانسور ی کوتاهی سر داد و با خداحافظی سریع ی پیروزی باال انداختم که خنده ابرویی به نشانه

 .انداخت

 !هیکل خوبی داره ها -

از حرص زیادی جیغ خفیفی کشیدم و همین که به سمتش یورش بردم، درهای آسانسور به هم نزدیک شدند و 

 .اش در کابین پیچید. امیرپاشا با خنده مرا به داخل کشاند و در را پشت سرمان بست صدای خنده

 .مشکل دارهحرص نخور عزیزم. این بشر  -

 .با حرص هوفی کشیدم و خودم را به پذیرایی رساندم

 .مشخصه -

 :ای روی سرم نشاند و گفت اش قرار دادم که ب*وسه در کنار علیسان نشستم و سرم را به روی شانه

 .باید زخمت رو ببینم عزیزم. نخوابیا -

 :نق نق کنان عقب کشیدم و با حرص ل*ب زدم

 میشه باشه برای فردا؟خوابم میاد. خیلی زیاد!  -

 :اش را که روی میز عسلی قرار داشت، باز کرد و گفت اخمی روی صورت نشاند و زیپ کیف پزشکی

 .هاست نخیرم. بهونه هم نیار که مال بچه -
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 :مان جای گرفت و گفت امیرپاشا با خستگی روی مبل مقابل

 .واال شده عین یه بچه -

 :با تعجب اسمش را فریاد کشیدم

 !پاشا -

 .ای باال انداخت و سرش را به عقب تکیه داد شانه

 .ها ازمون شاکی میشنا راست میگم دیگه. داد نزن عزیزم! همسایه -

 .به جهنم -

 :ابرویی باال انداخت که با اخم رو گرفت و غرغر کردم

 .زنم تا آبرو برات نمونه اینقد داد می -

ام را از بند شانه بند آزاد کردم و با  م بست. به اجبار علیسان، شانهای به ریش ای سر داد و دیوانه ام خنده بازی از لوس

کمکش دستم را از آستین بیرون آوردم. امیرپاشا روی مبل مرتب شد و چشمان دقیقش را به زخمی داد که با آه و 

 هایم وشو بود و در آخر که دستم را کمی حرکت دادم، صدای فغانم بلند شد و اشک اشک من در حال شست

 .ی صورت شدند، در کنارم قرار گرفت و صورتی که در جهت مخالف دستم بود را به نوازش دستانش سپرد روانه

 !لوس بازی در نیار مهتاج -

 :ام شدت گرفت و نالیدم با داد علیسان، گریه

 !درد دارم به خدا -

 .کنه وشوش بدم چرک می ذاری شست نمی -

 .پنهان کردم ی امیرپاشا هق زدم و سرم را در س*ی*نه

 .سوزه می -

 !تکون نخور میگم -
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های دردناکم کشیدم. کار علیسان  هایم را به دندان گرفتم و پهلوی امیرپاشا را میان پنجه اش، ل*ب با توبیخ دوباره

حال در میان دستان امیرپاشا  که تمام شد، احساس کردم آن ذره جانی هم که برایم مانده بود، تخلیه شد که بی

 :اش به جانم تشر زد های جدی فتم. علیسان سفارشات الزم را به امیرپاشا کرد و با اخمقرار گر

 .بخشتم نمیدم که درد بکشی کنم. قرصای آرام اگه غذا نخوری، به خدا برات سرم وصل می -

 :هایم را به روی هم فشردم و نالیدم ل*ب

 !خیلی بدی -

 می اگه زخمت عفونت کنه چه خاکی به سرمون میشه؟فه ای که باید امر و نهی کنم بهت؟ می مگه بچه -

 .ماندم دانستم، در همان بیمارستان می دانستم آن همه در کارش جدی و دقیق هست که اگه می نمی

 به حرفای امیرپاشام گوش بده. غذا بخور. حتی اگه حالت تهوعم داشتی، باید بخوری. باشه؟ -

 :ای نشاند و با محبت ل*ب زد کشیدم. روی موهایم را ب*وسه ام را باال به اجبار سری تکان دادم و بینی

 .خوام درد کشیدنت رو ببینم. پس نذار منم درد بکشم نمی -

 :زد گفت قبل از آن که بتوانم واکنشی نشان بدهم، کیفش را به دست گرفت و حینی که از ساختمان بیرون می

 .راه خروج رو بلدم. خدافظ -

 .ه سکوتی که اصال انتظارش را نداشتم دعوت کردو مجالی نداد و خانه را ب

 خیلی درد داشت؟ -

 .خودم را برایش لوس کردم و بیشتر در آغوشش فرو رفتم

 .خیلی -

 :دستانش را به دور کمرم محکم کرد و نجوا کرد

 .دردت به جونم -

 :هایم را با لباسش پاک کردم و ل*ب زدم اشک
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 .خدانکنه -

 .قول میدم جبران کنم -

 جبران برای چی؟ -

 .برای کار و زندگی خوبی که داشتی -

نفسی گرفتم و بدون آن که کالمی به زبان بیاورم، نگاهم را به قابی دوختم که تصویر زنی شاد را در خود جای 

ام را به روی هم فشردم  ی بلندی روی ل*ب. چشمان خسته ای آب به روی دوش داشت و خنده داده بود که کوزه

 .فرما شده بود، گوش سپردم و ذهنم را با مسکن حضور امیرپاشا به آرامش رساندم ی که در خانه حکمو به سکوت

**************** 

 

آخرم، با تیکی باز   بینی موهای لجوجم را به سختی پشت گوش فرستادم و رمز گاوصندوق را وارد کردم. طبق پیش

ی آهنی را به سمت خودم کشیدم. نگاهم را  تم و دستگیرهای میان در و چهارچوبش ایجاد شد. نفسی گرف و فاصله

ی  ای زردرنگ مشاهده کردم، پوشه میان انبوه مدارکش به گردش در آوردم و همین که کاغذهای کاهی را در پوشه

 .دار را بیرون کشیدم و مقابلم روی زمین قرار دادم دکمه

 !مهتاج به خدا کارت زشته -

 :ر صورتش براق شدمکالفه و عصبی هوفی کشیدم و د

 ذاری کارم رو انجام بدم یا نه؟ بس من دیگه الهه! می -

اش را به  بارش را به سمت تخت کشاند. دستانش را در آ*غ*و*ش کشید و تکیه نوچی کرد و چشمان شماتت

هم چیدم ها را بیرون آوردم. به ترتیب کنار  چهارچوب در سپرد. رو گرفتم و به سرعت دکمه را باال کشیدم و برگه

 .کردم، دستم را برای گرفتن گوشی بلند کردم و حینی که با نگاهم رصدشان می

 .گوشیم رو بده -
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 :سرمای گوشی با کمی تعلل به انگشتانم نفوذ کرد و صدای نگران الهه، استرسم را دوچندان کرد

 .دونست که گفته زمانش برسه بهت میده حتما یه چیزی می -

ها را با احتیاط به جایش  از تمام صفحات عکس گرفتم و بعد روی زمین رهایش کردم. برگهدوربین را باال آوردم و 

 :برگرداندم و با حرص ل*ب زدم

 .بار ازش خواهش کردم و جواب نداده دیگه کِی؟ تا حاال سه -

را در بر پوشه را درون گاوصندوق جای دادم و بعد از بستنش، با احتیاط برخاستم که به کمکم آمد و دست سالمم 

 :گرفت. قامت راست کردم و روی تخت نشستم. نفسی چاق کردم که با غرغر خم شد و گوشی را برداشت

 .خیلی اعصاب خردکن شدی -

 .ای رفتم و با حرص از میان انگشتانش بیرون کشیدم گوشی را مقابلم گرفت که چشم غره

 !تونی بری مو نداری، می حوصله  تو هم -

 .و در کنارم جای گرفت در حدقه گرداند  چشمی

 !تازگیا سگ اخالق شدیا -

 :کردم ل*ب زدم ها را زیر و رو می گوشی را باال آورد و حینی که عکس

 !اعصابم، هی واسه من نکن نکن، زشته زشته راه ننداز بینی بی تو که می -

را با دست دیگر  های دست چپم ها را مخفی کردم و گوشی را روی تشک پاییزی رها کردم. کالفه انگشت عکس

 :نوازش کردم و نق زدم

 .کنه کار پاشا زشت بود که به حریم شخصی من وارد شده و منو از حقیقت زندگیم محروم می -

ام نشاند و گرمای وجودش را به جانم تزریق کرد. سرم را به سمتش گرداندم که لبخندی  دستش را روی شانه

 :د، طرفداری پاشا را بکندکمرنگ روی صورتش نشاند و سعی کرد با روش خو

خواد. دوست نداره درد بکشی. باور کن اون  می  اینجوری تو برام تعریف کردی اون بنده خدا فقط خوبیت رو -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
628 

 

 .خورد هوش بودی، از جلوی اتاقت تکون نمی زمانی که بی

هایش در صدایم  خوبیهایی که میان دندان اسیر بودند را به آرامی رها کردم و با مالیمتی که از یادآوری  ل*ب

 :نشست، زمزمه کردم

خوام بفهمم که واقعیت چیه؟! خسته شدم بس که هر بار بابام رو دیدم،  دونم؛ اما می ی اینا رو می دونم. همه می -

 !و افترا زدم اون فکرای مسخره اومد تو ذهنم. خسته شدم بس توی ذهنم به مادرم انگ 

 .های جذابش کردم ام را معطوف طوسی م و چشمان نم گرفتهریخت  بغضی که باال آمد را درون صدایم

 به خدا من خسته شدم الهه! چرا من یه زندگی عادی ندارم؟ -

ی سالمم را در آ*غ*و*ش کشید و سرش را در کنار سرم  های لرزانش را محکم به روی هم فشرد و شانه ل*ب

 :قرار داد و زیروشم نجوا کرد

 ن برات چکار کنم که خوب شی؟کشی. م دونم داری زجر می می -

 :بغضم را با بزاق د*ه*ان فرو فرستادم و با درد ل*ب زدم

 .هایی که برات گفتم کنارم باش. حتی با این واقعیت -

اش را باال کشید و باصدایی گرفته  های صادقش، دلم را به درد آورد. بینی قلمی صورتش را عقب کشید که رد اشک

 :از بغض، ل*ب زد

 ...تونستم از اینجا ببرمت؛ اما ای کاش می -

هایش را محکم به روی هم فشرد و تنش را عقب کشید. سری به طرفین تکان داد که موهای زیبایش با آن  ل*ب

شان را  ی موهایش رساندم و نرمی های دودی که به تازگی زده بود، در صورتش پخش شدند. انگشتانم را به لبه رگه

 :ام را بلند کردم رنگم نشاندم و صدای گرفته های بی دی تلخ به روی ل*بنوازش کردم. لبخن

دونم گاهی  دونم چطوری اینجوری شدم! فقط می تونم نبینمش و بوش نکنم. نمی بهش وابسته شدم الهه. نمی -
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 .کنم به شدت ازش بیزار میشم و گاهی عین یه مجنون طلب آغوشش رو می

 :د را به حال خود رها کردم و ادامه دادمام چکی ی اشکی که روی گونه قطره

تونم ترکش کنم. اون، حتی... حتی بخاطر من تیر خورد و اذیت شد! بخاطر منه که با کیان  اما با وجود این نمی -

انصاف باشم! اگه آدم بدی هم بوده، برای من... برای  تونم بی خواد منو پنهون کنه. نمی و پدرش در افتاده و می

 ...من

 :را به راحتی رها کردم و نالیدمبغضم 

کنه و  خوام با تموم خودخواهیم داشته باشمش. تنها کسیه که بهم توجه می برای من خیلی خوبه و من می -

 .تمام و کمال مال خودمه

ها را کنار  اش قرار گرفت که پلک زدم و اشک ی راستم مورد هجوم گرمای بیش از حد انگشتان کشیده گونه

های انگشتانم  ام را به استخوان زده را پایین کشیدم و به روی ران پایم مشت کردم. چشمان نم فرستادم. دستم

 :هایم را تکان دادم سپردم و ل*ب

 .ها رو ندارم. دارم دیوونه میشم از این همه درگیری طاقت این درگیری -

 مهتاج؟ -

 :سر بلند نکردم و در همان حالت پاسخ دادم

 بله؟ -

مان را کمتر کرد. مشتم را به گرمی فشرد و با صدایی مطمئن مرا خطاب  ی میان کرد و فاصله انگشتانش را جدا

 :قرار داد

شون بهت برسه.  ذارم دست هیچ کدوم ور رو انجام بده تا با هم بریم. نمی تونم به محمد بگم که کارای اون می -

 خوبه؟

 .اشک زدودم هایم را از خیسی لبخند زدم و دستم را بیرون کشیدم و گونه
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خوام مرگ کیان رو با چشمای خودم ببینم. پاشا... پاشا به من قول داده این قضایا تموم  خوام فرار کنم. می نمی -

 . بشه، آدم خوبی میشه. من بهش اعتماد دارم

 :ای کشید و نالید نفس کالفه

لوکس و زندگی رو دیدم،  ی خدای من! باورم نمیشه امیرپاشا همچین آدم خطرناکی باشه. وقتی این خونه -

 !بینم خوشبختی کجا و ماها کجا؟ خداروشکر کردم که داری خوشبخت میشی؛ اما االن می

 .چشمانم را به باال سوق دادم و لبخندم را به صورت نگرانش پاشیدم

 .به تصمیماتم احترام بذار الهه. تو، دیروز قول دادی همیشه کنارمی -

 :ئن ل*ب زدچینی به ابروهایش انداخت و مطم

 .هنوزم میگم. حتی اگه قرار باشه باهات بیام توی اون خونه، میام. میام تا تنهایی اونجا زندونی نشی -

 :به سرعت ابروهایم را در هم کشیدم و به جانش نق زدم

 !دونی که چقد برام عزیزی خوام تو، توی این بازی بیوفتی. می کنی الهه! نمی همچین کاری نمی -

تونم بذارم  میرم از این همه دردی که کشیدی و من نفهمیدم. نمی ی من چه حالی دارم؟ دارم میفهم تو می -

 .دیگه این همه غصه بخوری

 :همین که ل*ب به مخالفت باز کردم، صدای بلند امیرپاشا در سالن پیچید

 کسی خونه نیست؟ -

 :اکید کردمداشتم رو به الهه ت به سرعت ایستادم و حینی که به سمت در قدم برمی

 !همین که گفتم الهه! تمام -

و بدون آن که منتظرش بمانم، از اتاق بیرون زدم و دستی به صورتم کشیدم. لبخندی روی صورت نشاندم و به 

رفتم. سوئیچ و کیف پولش را روی کانتر رها کرد و به سمت دستشویی قدم تند کرد که مقابلش قرار  پذیرایی

 .ای خورد و ابرویی باال انداخت یکهگرفتم و سرزنده سالم دادم. 
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 .سالم. ناپیدا بودی -

 :شست پرسید کنار رفتم که به سمت توالت رفت و حینی که دستانش را می

 مهمون داریم؟ -

 .اش خشک کرد و بیرون زد دستانش را با حوله

 از کجا فهمیدی؟ -

 .با سر به آشپزخانه اشاره کرد

 .دهاز بوی غذایی که توی آشپزخونه پیچی -

ها را خاموش کردم و با صدایی بلند پاسخ قرار  لبخندم بیشتر جان گرفت و به سمت آشپزخانه رفتم. زیر برنج

 :دادم

 .زحمتش رو الهه کشیده -

 !ا؟ الهه اینجاست؟ -

 :به سمتش چرخیدم و در چشمان منتظرش پاسخ دادم

 اوهوم. تو چرا زود اومدی؟ -

ی دوم بلوز طوسی رنگش را باز کرد و به سمتم قدم برداشت. متعجب از چشمان ریز و عجیبش، ابرویی باال  دکمه

ی اندکی ایستاد و دستش را به کمرم رساند و گودی کمرم را پر کرد. لبخندی زیبا روی  انداختم که در فاصله

 .رنگش نشاند و سرش را پایین کشید های خوش ل*ب

 !دامادم ناسالمتی تازه -

دارش را بهم ریختم که اعتراضی نکرد و با  ی ریزی سر دادم و دست سالمم را باال آوردم و موهای حالت خنده

نشینی نداشتند، راه آمدم و  ای به عقب ل*ذت نگاهش را در صورتم پخش کرد. با دلِ انگشتانی که عالقه

اش را در زیر گوشم قرار داد و نفسی  کشید و بینیسرانگشتانم را به آرامی حرکت دادم. سرش را به آرامی پایین 
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 .عمیق کشید که چشمانم ناخودآگاه به روی هم افتادند و ذهنم از مهمانی که در خانه بود، خالی شد

 .دلم خیلی تنگته -

ام در مقابل حرکات ریز  هایم نشست را وسعت بخشیدم و با صدایی که از عجز و ناتوانی لبخندی که کنج ل*ب

 :اش، به ناله رسیده بود، ل*ب زدم ن و بینیانگشتا

 !مهمون داریم -

ی آتشین رگ گردنم را مورد هجوم قرار داد و نطقم  داغی نفسش پو*ست گردنم را به سوزش انداخت و آن گدازه

ام به بیرون پرتاب شد.  را خفه کرد. به آرامی عقب کشید که چشمانم تا آخرین حد با شدند و نفس حبس شده

 :اش را رها کرد اش را باالتر کشید و صدای گرفته و بم به صورتم زد و انگشتان یاغیلبخندی 

 ای؟ ریم روستا. آماده فردا می -

سری تکان دادم و اوهومی درون گلو گفتم. با نفسی عمیق قدمی به عقب برداشت که انگشتانم به پایین خزیدند و 

 .از موهای خوش حالتش جدا شدند

 .سالم -

ای افتاد که شالش را روی سر رها  مان را به پذیرایی جلب کرد. نگاهم به الهه و مهربان الهه، توجهصدای بشاش 

کرده بود و با همان شومیز بلند لیمویی و جین ذغالی پشت کانتر ایستاده بود. امیرپاشا به سمتش چرخید و با 

 :رویی پاسخ داد و جویای احوالش شد خوش

 !خوبی؟ با زحمتای ما -

 :اش به غذایی بود که زحمتش را کشیده بود. الهه جذاب خندید و متواضعانه پاسخ داد اشاره

 ممنون. نه بابا! چه زحمتی آخه؟ -

دستانش را روی کانتر قرار داد و لبخندی به صورتم زد که با پررویی تمام در کنارش قرار گرفتم و امیرپاشا را 

 :مخاطب قرار دادم
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 .مرغ رو که سوده هم بلده درست کنهپلو با  آره بابا! یه زرشک -

 :رفت گفت ها می امیرپاشا با خنده بیرون آمد و حینی که به سمت پله

 !میگن، تویی  مادرشوهر که -

ای به حرفش سر دادیم و الهه با لبخندی کمرنگ به سمتم  ها را به قصد اتاق خواب در پیش گرفت. خنده و پله

 .چرخید

 .ا شما دو تا با خیال راحت کنار هم باشینچی تموم شه ت کاش زودتر همه -

ی کمرم کرد. یعنی روزی  ام چنان به ولوله افتاد که تنم را به گرما نشاند و عرق را روانه چیزی میان س*ی*نه

ای در کنار هم باشیم؟ با خودم که تعارف نداشتم، من، درگیر  رسید که امیرپاشا و من بدون هیچ دغدغه می

ام همچنان به من  امیرپاشا شده بودم و این احساس از زمانی که فهمیدم در دوران نامزدی های ها و بودن حمایت

دل بسته بود، بیشتر هم شد. برای منی که مهم بودن را تجربه نکرده بودم، این اهمیت از سوی یک مرد، آن هم 

زخانه رفتیم تا میز ناهارخوری را مردی با خصوصیات امیرپاشا برایم زیادی بود و تازه. با پیشنهاد الهه به سمت آشپ

 :دادم، بدون نگاه کردن او را خطاب قرار دادم ها را روی میز قرار می آماده کنیم. حینی که با دست سالمم بشقاب

 .ریم فردا می -

 کجا؟ -

 .چی دور باشیم خواد یه مدت از همه روستا. پاشا خیلی نگرانمه و می -

 .و با خیال راحت برو کارت هم که حل شد. پس نگران نباش -

ها  های کریستال را در کنار بشقاب نفسی از روی آسودگی کشیدم و سر بلند کردم و به اویی چشم دوختم که لیوان

 .داد قرار می

 .باید به پاشا بگم. به نظرم اونم خوشحال بشه از پیشنهاد سروش -

دای امیرپاشا در سالن، نگاهم را کج کردم و به اوهومی درون گلو گفت و به درون آشپزخانه پناه برد. با پیچیدن ص
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قامت رشیدش دادم. تیشرت سفیدی به همراه شلوار ورزشی طوسی رنگی به تن کرده بود. دستی میان موهایش 

 :کشید و پرسید

 یه مهمون دیگه داشته باشیم، ناهار بهش میدی؟ -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 مهمون؟ کی هست؟-

ها را اشغال کرد و با لبخند  هایش را سرعت بخشید. یکی از صندلی یب شلوارش فرو کرد و قدمدستش را درون ج

 :پاسخ داد

 .شهنام -

 :لبخندی روی صورت نشاندم و صدایم را کمی بلند کردم

 .تر بیار الهه جان به بشقاب اضافه -

و زیبا چیدیم و من شالی روی سر  ای را به میز اضافه کرد. تا میز را کامل چشمی گفت و بشقاب و سرویس اضافه

مان پیوست و با امیرپاشا وارد پذیرایی شدند. تیپ زیباش، چشمای الهه را برق انداخت  انداختم، شهنام هم به جمع

گفت که این دعوت، توسط امیرپاشا با منظوری خاص بوده.  و لبخندی خبیث روی صورت من نشاند. احساسم می

ایش را روی صندلی انداخت و  آمدگویی پشت میز قرار گرفتیم. کت اسپرت سرمه وشبه استقبالش رفتم و بعد از خ

با همان تیشرت جذب خفن و شلوار جین تیره مقابل الهه و کنار امیرپاشا قرار گرفت. با تعارفات همه مشغول غذا 

تاپ  تیک و خاص لپی آن پرسیدم از مغازه هایم به دست گرفتم. از شهنام می شدیم و همان حین جمع را با صحبت

انداخت و  های الهه گل می کرد. گونه داد و میان کلماتش از عطر غذا هم تعریف می و گوشی که با حوصله پاسخ می

گفتم که دستپخت الهه است و هرکسی که شوهرش بشود، سه ماهه هرکولی خواهد شد و  من با بدجنسی می

 .خنده همه بلند شد

 !راستی -
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 :چشم دوخت که باخوشحالی ل*ب گشودم  اش گرفت و بالذت به صورتم مه خوردهپاشا نگاه از بشقاب نی

های تیم کارای حضوری رو  خواهش کرد که کارا رو به صورت غیرحضوری انجام بدم این مدت. بچه  سروش ازم -

 !کنن برای طراحی، چطوره؟ می  انجام میدن و با من هماهنگ

 :کرد و ل*ب زد د که شهنام چنگالش را درون کاهو فروابرویی باال انداخت و به سمت شهنام چرخی

 .ردیابی کنه فکر نکنم بزرگمهر اونقدر نیروی مجرب داشته باشه که بتونه شماره و اکانت مهتاج رو  -

 :لبخند الهه به سرعت رنگ باخت و با ترس زمزمه کرد

 یعنی اینقدر فرهمند خطرناکه؟ -

 .دوخت مان به سمتش جلب شد که آب دهانش را قورت داد و بانگرانی به صورت من چشم  توجه

 .تر از کیانه اخالق گفتی بزرگمهر خیلی سگ اگه بالیی سرت بیارن چی؟ تو همیشه می -

 .اش قرار دادم لبخندی مطمئن به سمتش روانه کردم و دستم را روی انگشتان یخ کرده

 .شهنام مراقبم هستننگران نباش! پاشا و  -

نگاه نگرانش را به سمت امیرپاشا و شهنام روانه کرد و مدت زمان بیشتری روی چشمان ریز و خاص شهنام ایست 

کرد. انگشتانش را فشردم که تلنگری خورد و به سرعت سر به زیر انداخت. چشمان تیزبین پاشا، با اخمی غلیظ 

 :اجبار ل*ب زدم عجیت شدند و سوالی به صورتم چشم دوخت که به

 .چی رو به الهه گفتم من، همه -

 :گرد کرد و غرید  به سرعت چشم

 چکار کردی؟ -

 :به سرعت خودم را جلوت کشیدم و کلمات را پشت سر هم ردیف کردم

 ...الهه به کسی چیزی نمیگه و -

 :شهنام به جای او با همان لحن کوبنده و آرامش میان کالمم پرید
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 .کردی! هرکسی که از این قضایا خبر داشته باشه، در خطره می  نباید این کار رو -

 :ام را در آ*غ*و*ش کشید و ل*ب زد چنان مشهود بود که الهه با نگرانی شانه لرزی که به جانم افتاد آن

 .من مراقب خودم هستم -

 .ای کشید و قاشقش را درون بشقاب رها کرد امیرپاشا هوف کالفه

 !و زندگیه  بازیه مگه؟ بحث مرگ بچه -

 :سرش را به عقب کشاند و غرغر کرد

 !کردی مهتاج نفهمی  -

دوختم که بشقاب   هایم را محکم به روی هم فشردم و با نگاهی ملتمس به صورت خونسرد شهنام چشم ل*ب

ای نوشید و بالبخندی مطمئن به سمت پاشا  ا کنار زد و با تشکر لیوان دوغش را برداشت. جرعهاش ر خالی

 .برگشت

 .فکرکنم نیاز به گروگان داریم -

 :ای به جانم افتاد که با صدایی جیغ مانند پرسیدم رعشه

 چی میگی شهنام؟ -

 :گرفت و پاسخ داد ای باال انداخت و از صورت متفکر پاشا چشم  شانه

ها  بذاریم راست راست توی خیابون تونیم  کردی می ی جیک و پوک ما باخبره، فکر  وقتی دوستت از همه -

 بچرخه؟

دوخته بود. به سختی نگاهش   زده به شهنام چشم ناباور به سمت الهه چرخیدم که با صورتی مبهوت و چشمانی نم

 :مان به گردش در اورد و ل*ب زد را میان

 چی میگی آقاشهنام؟ -
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 :پاشا از پشت میز برخاست و دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و با جدیت تمام گفت

 !الهه هم با تو میاد. گندی که زدی رو باید اینجوری جمع کرد خانم نامدار -

کردم  و بدون حرف دیگری به سمت مبلمان قدم برداشت و شهنام نیز با او هم قدم شد. دستم را میان موهایم فرو 

 .هق الهه بلند شد. گند زده بودم. گند بزرگی زده بودم و سرم را به ضرب به روی میز رها کردم که صدای ریز هق

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

شد. احساس بدی  تر می شد و صورت شهنام و پاشا لحظه به لحظه سخت میفین فین الهه یک لحظه هم قطع ن

اش زندگی بهترین دوست و خواهرش را به  داشتم. از دیروز تا به حال حس یک احمق را داشتم که با ندانم کاری

 :زده به صورت خیسش چشم دوختم و ل*ب زدم خطر انداخته بود. به سمت الهه چرخیدم و با چشمانی نم

 ...دونم خیلی ترسیدی و سفم. میمتا -

 .به سمتم چرخید و با چشمان قرمزش، دلم را به درد آورد

 کنم وقتی قراره توی یه شهرکوچیک مخفی بشیم؟ کنی من برای ترسم گریه می ترس؟ تو فکر می -

 ...پس... پس -

 :ل*ب برچید و هق زد

انگار  مو گرفتن. اون ع*و*ضی انگارنه پاچهاولین باره به سیدمصطفی دروغ میگم. زند و سروش هم مثل سگ  -

که با یه خانم صحبت میکنه! آخرش مجبور شدم به سبحان رو بزنم که عین گاو با من رفتار میکنه. مگه زوره 

ی من واریز کردن. کارشون بخوره تو سرشون  خوام زنش بشم؟ میگی ارث باباش رو اشتباهی به حساب ننه نمی

 !اصال

کرد.  هایش را پاک می زد و با دستمالی که در دست داشت، مدام گونه ریز حرف می  جبم یکدر مقابل چشمان متع

بار بود که اعتراف  ی الهه دروغش به سیدمصطفی برای همراهی من باشد و برای اولین شد که دغدغه باورم نمی
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 .کردم او را به درستی نشناختم

کنم. دالر  کنم و میرم کنار خودش اونجا کار می محمد فکر می ذارم. این دفعه به پیشنهاد دیگه پام و اونجا نمی -

 !کجا و ریال کجا؟

 :باز نامش را به زبان آوردم با چشمان گرد و دهانی نیمه

 !الی -

 :توپید  چشم براق کرد و در صورتم

 !ندازم گر*دن تو الی و زهرمار! به خدا اگه سید بفهمه دروغ گفتم می -

دوخت. مبهوت رو گرفتم که با چشمان متعجب امیرپاشا و شهنام  سبز اطرافش چشم ی سر و رو گرفت و به جاده

رو نشده و به تازگی فهمیده که با  خالفی روبه  رو شدم. از یک دختر به آن سن و جایگاه که تا به حال با هیچ روبه

اش دروغ باشد و رفتارهای  هرفت از ترس به خود بلرزد نه این که تنها دغدغ مافیاهای خطرناکی بر خورده، توقع می

ی کوتاهی سر دادم و به مسیری که چند ساعتی بود در آن قرار داشتیم چشم  آقای زند، سروش و سبحان. سرفه

شد مسیری که سری قبل در ترس و اضطراب طی کرده بودیم، حاال ساعاتی را به خود اختصاص  دوختم. باورم نمی 

بارتر از سری قبل شده بود. سرم را به پشتی صندلی  دختر گریان، کسلداده بود و با حضور دو مرد اخمو و یک 

 :تکیه دادم و امیرپاشا را خطاب قرار دادم

 میدی؟  بطری آب رو -

از درون داشبورد، بطری کوچکی بیرون آورد و به عقب چرخید. بطری را گرفتم و قوطی قرصم را از درون 

 :رستادم و پرسیدمپالستیک بیرون آوردم. قرص را با آب پایین ف

 رسیم؟ کی می -

 :نگاهی به سرتاپایم انداخت و پرسید

 ای؟ خسته -
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 .بطری را در کنارم رها کردم و دستم را روی سر دردناکم قرار دادم

 .ام هم دوباره بازیش گرفته کنه. شونه سرم درد می -

 .رسیم تا ده دقیقه دیگه می -

 :وردمام را به زبان آ سری تکان دادم و سوال بعدی

 اونجا اینترنت داره؟ -

 :سرجایش مرتب نشست و در همان حالت پاسخ داد

ی امنیتی که جور کرده کار کنید. یک اکانت هم برات توی  تاپ و شماره چی رو ردیف کرده. با لپ شهنام همه -

 .وب ایجاد کرده تا ردیابی نشی__

تر نفس بکشم. الهه که دیگر گریه را  ردم تا راحتنفسی از روی آسودگی رها کردم و شال را از دور گردنم آزاد ک

 :تمام کرده بود، به سمتم برگشت و پرسید

 به نظرت با سبحان بد حرف نزدم؟ -

 .دار شده بود ی چشم نگاهی گذرا به صورت سرخش انداختم که در آن شال و مانتوی سفید خنده از گوشه

کرد، نه  شعور داشت که مثل آدم آرزوی خوشبختی می ات شده ناراحتی سبحان؟ سبحان اگه برو بابا! دغدغه -

 .که اخم و تخم راه بندازه این

 :ل*ب گزید و با تخسی تمام ل*ب زد

 !مثل مادرشه. اونم یه گنداخالقیه که نگو -

ی کوتاهی سر دادم و با سر به ورودی شهرکوچک یا همان به اصطالح روستایی که کدِ میان پاشا و شهنام  خنده

 .ه کردمبود، اشار

 .رسیدیم -

 :حواسش پرت زیبایی و سرسبزی ورودی شهر شد و با اشتیاقی عجیب زبان در د*ه*ان چرخاند
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 !بدرها چقده سرسبزه! جون میده برای سیزده -

شهنام سرعتش را بیشتر کرد و چندی بعد، درون عمارت سیاهی که خاطرات خوشی برای من نداشت، قرار 

ها جای گرفتند و الهه بعد از گشت و گذاری در خانه، به  سط شهنام و پاشا درون اتاقها تو گرفتیم. وسایل و چمدان

ها را کنار  های مبل و سایر وسایل را جمع کردیم. نگاهی سراسر سالن انداختم و پرده مددم شتافت و روپوش

را راه انداخت و مشغول  کشیدم و پنجره را باز کردم تا گرمای تابستان را از خانه دور کنم. پاشا سیستم سرمایشی

حینی که همچنان با ل*ذت به اطراف  مان بود. الهه در کنارم قرار گرفت و  وصل کردن اینترنت و وسایل درون اتاق

 :دوخته بود، پرسید  چشم

 اینجا مال کیه؟ -

. نفسی گرفتم و گذراند نگاهم را از باغ گرفتم و به سمتش چرخیدم که با آب د*ه*ان راه افتاده، باغ را از نظر می

 :پاسخ دادم

 .مال هردوتاشون. یه جای مشترکه -

 .درون گلو سر داد سر چرخاند و با ابرویی باال پریده هومی 

 .گردیم ریم یه چرخی اطراف بزنیم. از خونه بیرون نزنید تا برمی ما می -

شان را به نظاره ایستادم. با بسته شدن در، به سمت الهه چرخیدم و  ی شهنام سری تکان دادم و رفتن به توصیه

 :صدایش زدم

 الی؟ -

 :پنجره را کامل بست و پاسخ داد

 جانم؟ -

 :بااضطراب به سمت کیفم که روی کاناپه رها شده بود، رفتم و ل*ب زدم

 .ی دفتر رو بخونم خوام ادامه می -
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 :ها، روی کاناپه نشستم. مقابلم قرار گرفت و بانگرانی پرسید ی را بیرون آوردم و حین باال آوردن عکسگوش

 مطمئنی؟ -

 :عکس اول را باز کردم و گوشی را به سمتش گرفتم که باتعلل گرفت و گفت

 .کنم چیزای خوبی توش نیست حس می -

ام را بااحتیاط روی زانوهایم  بندی شده و دست آتل آب دهانم را فرو دادم و پاهایم را در آ*غ*و*ش جمع کردم

 .قرار دادم

 چیو بدونم. باید بفهمم من کی بودم و مادرم چطوری پاش به این قضایا باز شده!؟ خوام همه با این حال من می -

و  ای کرد و با کمی تعلل زبان در د*ه*ان چرخاند ی گوشی دوخت. سرفه پوفی کشید و نگاه نگرانش را به صفحه

 :مرا به خاطرات مادرم برد

اش رو زده بود.  شب وصالم با امیرواال گذشته بود. امیرواالیی که بخاطر دختر حقیری مثل من، قید خانواده» -

با داشتن همچین » گفت: خوشحال بود. می مان راضی و  شد که بابا به راحتی قبول کرده و با وصلت باورم نمی

ارسالن و نرجس به عقدمان آمده بودند. از ارسالن «. عد از من پشت و پناهی داریدامادی، دیگه خیالم راحته که ب

لرزاند؛ اما لبخندهای بزرگ و مهربان امیرواال دلم را  کرد و ته دلم رو می ترسیدم، با خشم عجیبی به من نگاه می می

ی مردی پنهان کرده بودم که  کرد. حاال... فارغ از هر غصه و دردی، شبم را در میان س*ی*نه چی قرص می از همه

مان با  کرد. شب اول زندگی ی شیرینی دعوت می های ممتددش، مرا به خلسه های عاشقانه و ب*وسه زمزمه

های امیرواال هرچند سخت؛ اما با عشق گذشته بود و تمام طول روز از دیدن صورت بابا شرمم  ها و محبت نوازش

های گل  کرد، شنیده و حاال لپ ا که مدام نام امیرواال را جاری میکردم تمام دیشب صدایم ر شد. احساس می می

کرد. ناشتایی را که خوردیم، بابا به قصد پیدا کردن کار،  ام را جوری خاص رصد می های یخ کرده انداخته و دست

یطانی را در شد این اخالق خاص و ش های امیرواال از سر گرفته شد. باورم نمی تنهایی را به ما هدیه داد و شیطنت

فرستاد... روزها با عشق  های محترمانه می داد و نامه دیدم که در مقابلم حجب و حیا به خرج می مردی می
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زد و امیرواال او را  گرفت. بابا، او را را پسرم صدا می گذشت و احساسات من به امیرواال بیش از پیش شدت می می

ی  کرد و خوشبختی را در خانه مان بیشتر می ، احترامش را در میانداد می پدر عزت و احترامی که برای بابا به خرج

 .«زد مان داد می کوچک

 :نگاهش را بلند کرد و پرسید

 ادامه بدم؟ -

 :نگاهی به در ورودی انداختم و همین که سکوت مطلق را در باغ یافتم، نگاه برگرداندم و ل*ب زدم

 .آره -

 :دباتردید مسیر نگاهم را دنبال کرد و پرسی

 حس بدی دارم. میشه ادامه ندی؟ -

 .اخمی روی ابروهایم نشاندم و دستم را به سمتش دراز کردم

 .خونی، بده به خودم اگه نمی -

 :تنش را عقب کشید و به سرعت با صورتی متعجب گالیه کرد

 .خیلی خب تو ام! خیلی لوس شدی مهتاج -

 :ای رفتم و باصدایی کنترل شده داد زدم چشم غره

کنین؟ من نباید بدونم پدرم کی بوده؟ نباید بفهمم  ی اونا! چرا منو از حقوقم محروم می هم شدی لنگهتو  -

 مادرم منو از کی باردار بوده در صورتی شوهرش امیرواال بود؟ ها؟

 ای پلک خواباند و با نفسی عمیق گوشی را باال آورد. دستم را روی زانویم قرار دادم و با باعصبانیت برای لحظه

 .ها چشم دوختم به صورتش. گلویی صاف کرد و انگشتش را روی تاچ گوشی به حرکت در آورد همان اخم

رنگ امیرواال رو روی بند آویزان کردم و همین که تشت رو زیر ب*غ*ل زدم، صدای در  های خوش لباس» -

الباب کردن گواه خبری  تم این دقدونس ی عجیبی به جونم افتاد. انگار می بلند شد. یکهو بند دلم پاره شد و دلشوره
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رساند. چادر به سر کردم و به سرعت در رو چهارطاق باز  ام رو به پایان می ماهه ناگوار بود که عمر خوشبختی یک

 .کردم که با دیدن نیروهای همکار امیرواال و آن ماشین انتظامی، دلم ریشه ریشه شد و تمام تنم به لرزه افتاد

 .سالم خواهر -

هایشان گواه بدی بود که خیلی  اش گرفتم و با صدایی ترسیده و لرزان پاسخ دادم. اخم های روی شونه ز درجهنگاه ا

 .زود علتش رو جویا شدم

 منزل آقای امیرواال نامدار؟ -

 :هایی که با کنجکاوی بیرون آمده بودند، انداختم و ل*ب زدم نگاهی به همسایه

 .بله -

شمانم گرفت که با دیدن آن کلمات پررنگ مشکی، بدنم رعشه گرفت و چادر به ای بیرون آورد و مقابل چ برگه

ای گفتند و وارد حیاط شدند. حیاط کوچکی که امیرواالیم با دستان خود صفایش داده  هایم افتاد. بااجازه روی شانه

کردند. مگر  می بود. به دیوار تکیه زدم و چشمان خیسم را به مردانی دادم که گوشه و کنار خانه رو زیرورو

 شد و تحت تعقیب بود؟ اش بازرسی می امیرواالی من چکار کرده بود که باید خانه

 چی شده باباجان؟ -

ام شدت گرفت و کنار دیوار سر خوردم. به  به سمت صدا برگشتم و همین که بابا رو در میان چهارچوب دیدم، گریه

 :سرعت کنارم روی دو رانو نشست و با هول و وال پرسید

 چی شدی؟ مهدخت؟ دخترم؟ -

 .کنن امیرواال تحت تعقیبه. خونه رو دارن بازرسی می -

 چی؟ -

افتاد.  لحظه هم از رعشه نمی ی عجیبی به جانم افتاده بود و بدنم یک داد زد و من چشم روی هم گذاشتم. سرگیجه

رفتم.  هت و تعجب فرو میشنیدم و بیشتر در ب کلمات و گفتگوی بابا با نیروهای انتظامی را یک به یک می
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رو شنیدم، جیغم در گلو خفه شد و قلبم در یک لحظه از تپیدن « خیانت»ی نامأنوس و ترسناک  که کلمه هنگامی

زدند. امیرواالی من نه  ایستاد. دستم را روی سرم قرار دادم و وای بلندی سر دادم از تهمتی که به امیرواالیم می

دانستم او در پاپوشی عظیم گرفتار شده و وای از این پاپوش لعنتی! خانه به گردش  جنایتکار بود، نه خیانتکار. می

شد؛ اما چشمانم در سفیدی مطلق  لحظه هم قطع نمی داد، یک در آمده بود و صدای بابا که نامم رو خطاب قرار می

 ...بود ای که روی سرم خ*را*ب شده فرو رفتند و در کسری از زمان دیگر نه صدایی بود و نه خانه

کردم.  خبری از امیرواال رو ثانیه به ثانیه احساس نمی هفته بی هوشی فرو رفته بودم و یک کاش در همان بی ای

اش برای اقتدار و امنیتش دعا کرده بود. بابا هم  امیرواالیم متهم شده بود به خیانت به کشوری که بارها سر سجاده

سوخت و جان  ن کارها نبوده و نیست. او هم داشت همراه من میهمانند من اعتقاد داشت که امیرواال، مرد ای

مان آمد. با  خبری بودیم تا این که... تا این که ارسالن نامدار به سراغ ی تمام در بی داد. امیرم نبود؛ یک هفته می

مورد امیرواال زد. بابا از او در  اش نمی مان نشسته بود و ل*ب به چایی های بزرگ و نگاه طلبکار مقابل همان اخم

ی صورتش کرد.  پرسید که صورتش بیشتر در هم شد و دیدم که این مرد همیشه جدی و اخمو، اشک رو روانه

 :قلبم به باالترین ضربان خود رسید و صورتم خیس از اشک شد. مقابلش خزیدم و با گریه پرسیدم

 چی به سر امیرم اومده؟ آقا ارسالن! چی به سرش اومده؟ -

خواستم از امیرواالیم بگوید. امیرواالیی که به خداوندی خدا، جانم بود؛  کردم و با داد و التماس ازش می هق هق می

اش  و صدای گرفته  های به خ*ون نشسته جانم بود و دیگری جانی نبود وقتی ارسالن سر بلند کرد و با چشم

 :تبریک گفت

 !داداش شهادتش مبارک باشه زن -

 بردند؟ برای امیرواالیی که متهم بود به خیانت؟ رو برای چه کسی به کار می شهادت؟! شهادت
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آمد. حاال این دروغ رو سر هم  پدرم خوشش نمی ارسالن مرا دست انداخته بود؟ معلوم بود که از همان اول از من و

ت مبهوت بابا چشم دوختم ای از روی شوک سر دادم و به صور کرده بودند تا مرا از زندگی امیرواال دور کنند. خنده

 :و پرسیدم

 بابا؟ مگه کسی که خیانت میکنه شهید میشه؟ -

هدف تکان خوردند. هق زدم و با جیغ به سمت ارسالن  رنگش بی های بی صورتش خیس از اشک شد و ل*ب

 .برگشتم

نو عذاب ندین. دروغ میگی! با مادرت دست به یکی کردین منو از امیر جدا کنین! امیر من کجاست؟ توروخدا م -

 .میرم من بدون امیر می

 .ی ارسالن بلندتر شد و جیغ من به هوا خواست هایم رو روی ران پایم زدم که صدای گریه و مشت

 .کنین در حق من و پدرم. ما فقط امیرواال رو داریم است. به خدا که دارین ظلم می دروغ میگین! امیرواال زنده -

 .نشست چهارزانو مقابلم و گفت ب*ل زیر ″داداشی زن″ی ارسالن افتادم که چهاردست و پا جلو خزیدم و به پا

کنم فقط بگو امیرواالی من کجاست؟ چرا منو عذاب  آقا ارسالن به پات میوفتم! کنیزی تو و زنت رو می -

 دین؟ من خودم شنیدم اون مامورا گفتن امیرواال خیانت کرده. چطور یک خیانتکار شهید میشه؟ می

هام رو در آ*غ*و*ش  در کمر و شکمم دردی احساس کردم که باز هم جیغم رو بلند کرد. بابا شونه به یک آن

 :کشید و ارسالن نامدار با صورتی خیس و سرخ جلو آمد و ل*ب باز کرد

طاقتی نکن که شرمنده میشم جلوی واال.  چیو بهت میگم زن داداش. فقط تو رو به والی علی این همه بی همه -

 .رو به من سپرد و رفتواال تو 

رو چنان محکم ادا کرد که تمام تنم به عرق نشست و با ترس، در ذهنم به دنبال معنا و کاربرد فعل رفت « رفت»

های  گذاشت و از بچه ها روی بالشتم سر می باابهت من که شب  گشتم. کجا رفته بود؟ امیرواالی من، مرد رشید و

 !اش بودم ن هم بدون من که چشم آهوییکرد، کجا رفته بود؟ آ زیادش صحبت می
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 .ی ناباور بابا در سرم همچون پتکی سنگین فرود آمد ارسالن دستی به صورتش کشید و صدای گریه

های تروریستی و امنیتی رو دستگیر کنیم. امیرواال این  ی امنیتی شدیم تا گروهک امیرواال و ما، وارد یک نقشه -

 ...نیم چطوری شناسایی شد کهدو بار که رفت برای مأموریت، نمی

 .اش جان رو از تنم ربود های مردانه هایش گذاشت و با گریه دستش رو روی چشم

 .وقتی رسیدم که برادر عزیزم غرق خ*ون بود و اسم شما روی زبونش -

های پهنش به باال پریدند که قلبم درون س*ی*نه مچاله شد و انگشتانم به روی گونه چنگ  هق زد و شانه

 .دشدن

 ...بخت شدین و شما رو به من سپرد. گفت بگم که حاللش کنید که توی جوونی سیاه -

ی بابا بلندتر شد و خدایا  و بزرگش مانع ادامه دادنش شد و کمرم بیشتر تیر کشید. صدای گریه  بغض مردانه

تا به یکباره بخندد و گفتنش، چشمانم را به سوزش انداخت. نگاه مبهوت و ناباورم همچنان به صورت ارسالن بود 

 .هایش بیشتر باال پریدند اما صورت سرخش به ک*بودی نشست و شانه« داداش! شوخی بود. بخند زن» بگوید:

خدا منو لعنت کنه ننگ خیانت رو به برادرم زدن و دیر رسیدم. دیر رسیدم تا با حکم ثابت کنم خیانتی نبوده  -

کنه که پای امیرواال رو به این کار باز کردم. زن داداش! حاللم کن که  و دیر رسیدم باال سر برادرم. خدا منو لعنت

 .زود نرسیدم تا امیرت رو سالم برگردونم

 :دستانم رو به دور شکمم پیچیدم و باناباوری ل*ب زدم

 !شد داشت بابا می -

زدم و با اولین ی بابا و ارسالن قطع شد و صورت ارسالن در بهت فرو رفت. شکمم رو چنگ  گفتم و صدای گریه

 :ام نشست، ناله کردم ی اشکی که بعد از لحظاتی باالخره روی گونه قطره

های زیادی  ام. امیرواال بچه خیلی دوست داشت؛ بچه ی امیر رو حامله دیروز رفتم دکتر. گفت، گفت بچه -

 .خواست می
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 :هام رو به روی صورت فرود اوردم و داد زدم جیغ کشیدم و چنگال

 !امیرم! آخ خدا امیرواال! -

 :دارش مرا وادار به سکوت کرد دستانم توسط بابا اسیر شدند و صدای بغض

 !آروم بگیر دختر -

 :خودم رو در آغوشش فرو کردم و نالیدم

 !بابا! بگو که دروغه. اینا دروغ میگن بابا -

شد و  ن مرد الل میکمرم رو نوازش کرد و صدای ارسالن نامدار باز در گوشم پیچید و دعا کردم ای کاش ای

 :کرد امیدهایم رو یکی پس از دیگری نابود نمی

 .وصیت کرد همینجا خاک بشه. همینجا و فقط با شما براش مراسم گرفته بشه -

 :اش بلندتر شد و نالید گریه

 ریم برای دیدن جنازه. میایین؟ پدرت. فردا... فردا می  پدرش نباشن و شما باشی و  قسمم داد مادر و -

 :رو عقب کشیدم و با خشونتی عجیب در صورتش داد زدمسرم 

 .است انصافی تو مرد حسابی؟ امیر من زنده کدوم جنازه؟! امیر من نمرده. چرا این همه بی -

که به ز*ب*ون آورد، درد رو در کمرم بیشتر کرد و صدای امیرواال رو در شب « کاشی ای»سر پایین انداخت و 

 :م به صدا در آوردآخری که در آغوشش بودم در سر

نفسم. مهدخت مبادا بهش حسودی کنیا! یه  خواد مهدخت. یه ماهِ دیگه که بشه همدم و هم دلم یه دختر می -

 .تر بشه ماه دیگه برام بیار که آسمون دلم روشن

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

زی که برای من و پدرم، چهل چهل روز بود که بهت سر نزده بودم محرم اسرارم. دفتر خاطرات عزیزم! چهل رو
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اش بیوه شده بود، موهایش در  ساله6۰سال گذشت. پدرم که برای بار دیگر پسرش رو از دست داده بود و دختر

پناه.  دست شده بودند و کمرش خم. از خودم بگویم که بعد از امیرواال زنی بودم تنها و بی عرض این مدت سفید یک

های پدرش رو که  ای من و جنین درون رحمم بود. جنینی که بوی لباسه هایش بود که همدم شب تنها لباس

نوایش  فهمید پدر بی انداخت. آخ که اگر می ام چنگ می های معده گرفت و کمتر به دیواره بویید، آرام می می

حالی رحمانه بریده بودند، چه  خبران شده بود و دست نوازشگرش رو بی ی قدرت سیاستمداران و از خدا بی بازیچه

فهمید مادرش کمتر از چندماه خوشبخت بود و یقینا دیگر تا سالیان سال طعم خوشبختی رو  شد؟ آخ اگر می می

ی امیرواال، خواستگاری کرده تف در صورتش  فهمید عمویش از بیوه شد؟! وقتی می چشید چه حالی می نمی

 انداخت؟ می

که شب قبل از به مأموریت رفتنش به دستم امانت  ای های امیرواال رو مرتب در صندوقچه چیدم و جعبه لباس

سپرده بود رو در همان جای همیشگی پنهان کردم. گفته بود که همانند جانم ازش مراقبت کنم. خیلی چیزهای 

ی  اش جامه کردم. او، حتی به برادرش اعتماد نداشت. باید به خواسته دیگری گفته بود که باید بهشان عمل می

جایی که حدس  ی در که آمد، از آن دادم. صدای تقه مدارک رو به فرد مورداعتمادی تحویل می پوشاندم و عمل می

ی ورود دادم. سر به زیر وارد اتاق  دارم اجازه زدم ارسالن باشد، روسریم رو روی سر مرتب کردم و با صدای خش می

 .داد اش رو به دیوار نیمه تاریکم شد و در همان کنار در، دو زانو نشست و تکیه

 .ی واال هم چیزی نگفتم تون، از بچه به مامان اینا خبر دادم. طبق خواسته -

 :دستم را روی شکمم کشیدم و ل*ب زدم

 .ممنون -

 زن داداش؟ -

 :سرش را بلند کرد و بی رودربایسی پرسید

 به درخواستم فکر کردی؟ -
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 :اخمی روی صورتم نشاندم و حرف همیشگی رو به زبان آوردم

 ...تون تونم به زن ی اون توی شکممه و نمی همونه آقاارسالن. من هنوز زن امیرواالم. بچه  جوابم -

ی  غیرتم که به زن برادرم چشم داشته باشم؟ بهت گفتم دلیلش امنیت بچه مهدخت؟ فکر کردی اونقدر بی -

طور که برادرم  ای. همون املهامیرواالست. به والی علی که جونش در خطره! نذاشتم این مدت کسی بفهمه ازش ح

 .خواست

 :دستم رو روی صندوقچه زدم و داد زدم

 .تونی برگردی به شهرت آقای نامدار کنیم. می ام مراقبت می من و پدرم از بچه -

 !مهدخت؟ -

 .خدا پشت و پناهت برادر شوهر -

ایش پی بردم. چندماه از ه پاسخ گذاشتم که خیلی زود به صحت گفته و رو گرفتم و خداحافظی کوتاهش رو بی

گذشت که وقتی برای معاینه به دکتر رفتم، در راه برگشت، اگر ارسالن به موقع مرا کنار نکشیده بود،  ام می بارداری

انداختند و  می  های تهدیدآمیزی که در خانه به زیر ماشین رفته بودم و یادگار واالیم رو از دست داده بودم. نامه

تر بود. همراه ارسالن از آن شهر گریختیم و به  ، مرا به کاری واداشت که برایم از زهر تلخکننده های نگران تلفن

ای حذف کرد که گویا من و  هایم رو با نفوذش به گونه ام رو عوض کرد و تمام رد و نشان تهران برگشتیم. فامیلی

حتاطانه و محدود کرده بود که گاهی در قدر م مان آن پدرم هیچگاه در این دنیا نبودیم. رفت و آمدهایش رو به خانه

ها مدارکی  دیدم. برای نجات دخترکم، ماه امیرواال، هر چه در توان داشتیم به میان آوردیم. آن بار او رو می ماه، یک

خواستند که برای امیرواال خیلی مهم بود و من حاضر نبودم در قبال تهدیدهایشان، زحمات امیرم رو به باد  رو می

گرفتم. ارسالن، قسم  یری که در ناجوانمردی تمام کشته شده بود و من باید عزت و افتخارش رو پس میبدهم. ام

کند و تاریخش رو به  اش قید می اش و خ*ون امیرواالیم که بعد از زایمان، نامم رو در شناسنامه خورد، به مردانگی

رحمانه کشته  ببرد که پدرش که بوده و چگونه بی دهد تا مبادا دختر نازنینم پی تاریخ عقد من و امیرواال تغیر می
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شده بود. خدا من و ارسالن رو ببخشد که دنیای سارا را سیاه کردیم و دروغ پشت دروغ به دختر امیرواال تحویل 

 «!دادیم تا تنها زنده بماند و وارد قضایای کثیف این دنیا نشود. خدا ما رو ببخشد

 !مهـ...مهتاج -

دردی بود که  ام ماالمال از اندوه و  خفه کردم. س*ی*نه هقم را در گلو  وی دهانم فشردم و هقدستم را بیشتر به ر

ی عمل پوشانده  شان جامه رحمانه به همه ام رو شده بودند و مادرم بی ها بود منتظرش بودم. حدسیات لعنتی مدت

د. انگشتانم را بیشترین توان در هم ترین فرد روی زمین بو نوایش که ضعیف بود. آن هم برای حفاظت از دخترک بی

هایم را بیشتر به روی هم فشردم و  هایم به داد و فریاد افتادند که دندان ام تیر کشید و بخیه مشت کردم که شانه

اش را رصد کردم و دستم را به سختی فاصله  هایم فرستادم. صوت ناباور الهه و چشمان اشکی هق ام را پشت هق ناله

 :نالیدم دادم. هق زدم و

 !بخون!... بخون الهه -

 :اش را باال کشید و صفحات دیگر را باال آورد و ل*ب زد بینی

 !تو رو خدا تمومش کن -

 :دست راستم را مشت کردم و به روی ران پایم کوبیدم و فریاد کشیدم

 !بخون الهه -

 :اش را به سختی بلند کرد هق هقی کرد و صدای گرفته

دانم زمانی این صفحات را خواندی که مادرت در کنارت نیست و احساس تنهایی  می مهتاج عزیزم! دخترکم!» -

چه نیاز بود را برایت به یادگار گذاشتم. مابقی صفحات را در آتش سوزاندم تا مبادا به دست  کنی. دخترم! آن می

، برای اثبات شرافت و ی فرهمندها گذاشتم و تن به خفت و خاری دادم نااهالن بیوفتد. دخترکم! اگر پا به خانه

دلش بودی. قاتل پدرت، کسی جز بزرگمهر فرهمند نبود و  عزت پدرت بود. پدری که نیامده، عاشقت بود و ماه

شان گذاشتم. مدارکی که پدرت به  های سال تالش کردم تا اعتمادشان را به دست آوردم و پا در خانه نیست. سال
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تر و واالتر بوده و هست. کسی که همانند  پردم که برای تو از همه مهممن داده بود را به دست فرد مورداعتمادی س

شده و دوستت داشته و دارد. مابقی مدارکی که از بزرگمهر جمع کردم و دزدیدم، در آن  پدری برایت نگران می

را در بر است. مدارکی که مختصات مرزی و تسلیحاتی کشورمان  خواندم نهفته شعر معروفی که در فراغ امیرواال می

خدایی هستند که برای پول و  های بی فرهمندها خائن تر شود.  عزت دارد. مبادا به دست نااهالن بیوفتد و پدرت بی

 !ها به دست توست دخترم ثروت بیشتر، شرافت و کشور خود را فروختند. سرنوشت انسان

خودت بوده و هست. ارسالن، ارسالن و مادرت را ببخش که هر چه دروغ گفتند و پنهان کاری کردند برای 

مان بود، ما را رها کرد تا زخمی  جایی که خطر بیخ گوش داد؛ اما از آن کرد و جان می همچون پدر برایت تب می

اش یدک بکشد و  ها در عذاب بود تا فقط نام مرا در شناسنامه روی صورت ماهِ امیرواال ،دخترش، نیوفتد. سال

داداش چیز دیگری خطاب نکرده بود و نخواهد  خدا یکبار هم مرا به غیر از زنمان باشد؛ ولی به خداوندی  مراقب

مان برای نجاتت نزدیکی به خود فرهمندها بود. از  . ما مجبور بودیم تا تو را به نامزدی کیان در بیاوریم. تنها راه کرد

آشنا شدم؛ اما در آن مدت چنان  مردی دیگر باید برایت بگویم. امیرپاشا پورسلیم! مدت زمان زیادی نبود که با او

رسد و ن*ا*موس و  توانم تضمین کنم اگر مدارک را به او بسپاری، به دست اهلش می اعتمادم را جلب کرد که می

گناهت در عذاب  شود. دخترکم! تا زمانی که آن مدارک به دست اهلش نرسد، روح من و پدر بی مان حفظ می خاک

بار دیگر تمام   چرخد. یک بازی کنم؛ اما چه کنم که روزگار بر وفق مراد ما نمی خواستم تو را وارد این است. نمی

کنم... تو، مهتاج نامدار، دخترشهید سرگرد امیرواال نامدار و مهدخت هستی. کیان و  ها را برایت مرور می واقعیت

کنند. ارسالن،  ی عرضه میمان را به راحت هایشان ن*ا*موس بزرگمهر، دشمنان این مرز و بوم هستند که با خیانت

داند او بهترین  داند که خدا می ها خود را مقصر مرگ برادرش می عمویی دلسوز بوده که بخاطر دیر رسیدنش سال

سوزاند و همانند پدری برای  گاهم باشد. همچون برادری برایم دل می توانست تکیه مردیست که بعد از امیرواال می

لیم، فرزند قاضی عباس پورسلیم، شاید برایت مردی مجهول باشد؛ اما خود او داد. امیرپاشای پورس تو جان می

ست که در کنارت داری.  فهمی که او، مورداعتمادترین کسی ها را برایت روشن خواهد ساخت و به زودی می واقعیت
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 .نزد مردیست که برایت همچون پدر عزیز بوده و هست مدارک 

کاش امیرواالیم بود  رحمی را تمام کرد. آخ که ای را به باد داد و در حقت بی مادرت را ببخش که اینگونه رویاهایت

 .ای شده دید که برای خود ملکه دارش را می و ماه تاج

 .بوسمت می

 ...ی مادر خداوند در پناهت باشد عزیزدردانه

 کِی رَود رخ ماهت از نظرم، نظرم

 به غیر نامت، کی نام دگر ببرم؟

 یث دل گویماگر تو را جوبم... حد

 بگو کجایی؟

 .به دست تو دادم. دل پریشانم

 دگر چه خواهی؟

 ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی؟ آه! فتاده

  »وآهنگ به سوی ت«

ام بلند شد و صورتم  جیغ بلندی سر دادم و دستانم را برای پوشاندن صورت خیس از اشکم باال آوردم که فغان شانه

 .از درد، در هم. آخ بلندی کشیدم و دست راستم را روی شانه فشردم و هق زدم

 خدای من! مامان چی میگه؟ -

 !رممهتاج! خواه -

ام را به صورتش دوختم. دستش را مقابل دهانش قرار داد  پاسخ گذاشتم و چشمان به خ*ون نشسته بغض الهه را بی

سوخت و درد شانه در  ام از حجم و سنگینی کالم مامان می طاقتی اشک ریخت. س*ی*نه و همچون من با بی
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کرد.  نفس کشیدن را برایم دشوار می ام چنان بیخ گلویم را چسبیده بود که مقابلش هیچ بود. بغض کوفتی

 .ام را با دست ماساژ دادم و با صدای بلند به زیر گریه زدم س*ی*نه

گرفتند، پدر واقعی من  امیرواالی نامدار، کسی که ارسالن، پدر دروغینم، از آوردن نامش هم چشمانش رنگ غم می

ی  خبر از گذشته هایی بی سر کردم و چه سالهای ارسالن نامدار  هایی در حسرت نوازش بود. خدای من! چه سال

ها از داشتن پدر  بردم. پدر، شاید یک واژه بیش نبود؛ اما برای منی که سال هویتی به سر می مادر و پدرم، در بی

دیدم، سراسر زندگی بود و اشتیاق. باورش برایم سخت نبود که روزی مردی  دروغینم محروم بودم و محبتی نمی

رسند؛ اما حاال که با  چنینی می دانستم که آن صفحات به اتفاقی این ام را بکند؛ می ی پدریپیدا شود و ادعا

شد که دردهای جسمی برایش هیچ بود. گویی سنگی  شنیدم، تما وجودم ماالمال از دردی می های خودم می گوش

تا سنگین شود و پرید  بار کسی به رویش می ام قرار دادند و هرچند لحظه یک چند تنی را روی س*ی*نه

پناه هیچ کاری از دستم بر  انداخت و من تنها و بی اش وزنش را به روی سنگ می های شیطانی رحمانه و با قهقه بی

آلود بسته بودند. مگر دردی وجود داشت که نتوان شرحش  نمیآمد. دستانم بسته بود و دهانم را با دستمالی چرک

جاند؟ دردی که عمقش از مرگ مادرم شدیدتر بود و با این که خود را را حتی به زبان آورد و در میان کلمات گن

دارم را تسکن  برایش آماده کرده بودم، باز هم زهرش چنان مرا از پا در آورد که حتی فریاد و ناله هم گلوی بغض

 .نداد

 مهتاج؟ چی شده؟ -

ود که در میان باروت وجودم افتاد ای ب کردم؟ دیدن صورت مبهوت امیرپاشا همچون شعله در آن لحظه چه باید می

اش فرود آوردم و در  و آتشی عظیم به پا کرد. مقابلم قرار گرفت که به سرعت ایستادم و مشتم را روی س*ی*نه

 :صورت متعجبش فریاد کشیدم

 رحم شدی پاشا؟ چرا به من نگفتی؟ چرا این همه بی -

اش  وقفه روی شانه و س*ی*نه ح به او نداد و بیهایش بی هدف تکان خوردند و مشت من مجالی برای توضی ل*ب
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 :تر گشت هایم روان فرود آمد و صدایم بلندتر و اشک

 .دونستی و منو این همه مدت اذیت کردی؟ خیلی پستی پاشا! خیلی چرا نگفتی امیرواال کیه؟ تو می -

. آغوشش را به رویم اش گرفت و با نفسی عمیق تعجبش را سرکوب کرد دستم را میان انگشتان کشیده و قوی

 :گشود که قدمی به عقب برداشتم و جیغ کشیدم

 !خوره. ولم کن ع*و*ضی ولم کن! حالم ازت بهم می -

داشتنم پشت کمرم  اش سپرد و دستش را برای نگه اما او بیشتر دستم را کشید و به زور سرم را به س*ی*نه

ام را در میان تاروپود لباسش بلند  ن فرستادم و زجهانداخت. بغضی که نفسم را در چنگ داشت، با داد بلندی بیرو

 :کردم

 ...شناختی و تو... تو مامان رو می -

هایم با گلویش، موفق شد. هق زدم و  سرم را بیشتر فشرد تا مانع حرف زدنم شود که با یکی شدن ل*ب

را با دستم محکم گرفتم و به  ی دردناکم تر کردم. شانه کردند، راحت هایم وارد می ام را از دردی که بغض س*ی*نه

گذاشت. پاهایم دیگر رمقی از خود  تر بود که مجالی برای فرار نمی سختی خودم را عقب کشیدم؛ اما او تواناتر و قوی

کرد.  نداشتند و سرانگشتانم به ذوق ذوق افتاده بودند. زانو خالی کردم و داد زدم؛ اما آغوشش را دریغ نمی

خواستم و گریه کردن را. شاید هم  خواستم. من، داد زدن می را در آن لحظه نمی خواستم؛ این آ*غ*و*ش نمی

خواستم. درد کشیدن دیگر بس بود! مگر من از بتن و نشکن بودم که هرچه به سرم  نابود کردن خودم را می

چرا هر کسی از هر تر از زنان دیگر.  بیاوردند، آخ نگویم و ککم نگزد. به خدا که من هم انسان بودم و چه بسا ظریف

شد با قلبی که هزاران جای زخم  کرد؟ مگر می اش را تا دسته در قلبم فرو می ی نامردی رسید، دشنه سویی که می

داشت همچنان سر پا ماند؟ حقیقتاً جنس من از چی بود که هنوز زنده بودم و کم نیاورده بودم؟ چرا قلبم از کار 

شدم با این زندگی نکبتی که برای خود دست  شدند؟ چرا تمام نمی نمی ام خاموش های مغزی ایستاد و سیستم نمی

 .و پا کرده بودم
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 .های عمیقش به زیر گوشم پیچید و سرمای تنم را به چالش کشید گرمای نفس

 .خواستم بیشتر از این درد بکشی نمی -

کردم. از تک و تا  ش نمیصدایش درد داشت، شاید دردی به مراتب بیشتر از من؛ اما با گرفتگی عجیبی که درک

هایی تیز ماندم تا صدایش آرامم کند و  حرکت و با گوش هق کنان در میان بازوان نیرومندش بی افتادم و هق

 :مرهمی برایم شود

 تونم درد کشیدنت رو ببینم و کاری نکنم؟ تا کی می -

نیم قدمی به عقب پریدم.  دستانش به باال خزیدند و حصارش برایم باز شد که ناخودآگاه برای نفس کشیدن

هایم را تحت فشار قرار دادند. چشمانم از شدت سوزش،  دستانش، صورت خیس و ملتهبم را قاب گرفتند و گونه

شد. آن آب شور چه داشت که سنگینی قلبم  دید و یک لحظه هم از آب خالی نمی اش را تار می صورت مرتب شده

 کاهید؟ صدم می را حداقل یک

 پدرت کیه وقتی از بچگی نداشتیش؟ ارسالن برات چیکار کرد که امیرواال می تونست انجام بده؟ چه فرقی داره -

 :مشتم را بیشتر فشردم و دندان به روی هم ساییدم تا صدای فریادم بلند نشود و حرمت این مرد را نگهدارم

 میفهمی چی میگی؟ -

 :و با صدایی بم و گرفته نالید اش نشاند و سرش را پایین کشید چینی به روی ابروهای مردانه

 ...خواستم پدرت رو ازت بگیرم. تو خوشحال بودی که ارسالن پدرته و من، فقط نمی -

 :هایم فرستادم و با فریادم درون صورتش کوبیدم بغضم را پشت دندان

هرشب شدم تا  کشیدم. با کیان آشنا نمی این همه سال درد نمی امیرواال فرق داشت! اگه زنده بود من -

ی روحی بشم و بترسم از این که مبادا بهم دست* د*رازی کنه. دیگه مجبور نبودم بخاطر یه مشت مدرک  شکنجه

 .کاری تن بدم به این همه ک*ثافت

ای سر دادم و سرم را پایین انداختم که قطرات اشک  از سوزش گلو و هجوم انبوهی از بغض و بزاق د*ه*ان، سرفه
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هایم از شدت سنگینی باری که به روی دوشم افتاده بود، به پایین  ام رها شدند. شانه یهای خاکستر به روی پاپوش

ای  تر انداختم و با زجه ها رها شدند. سرم را پایین ی قوی زمین، به روی پارکت افتادند و زانوهایم تحت تاثیر جاذبه

 .هایم را شدت بخشیدم گریه

بار و  کرد، زنده بود، زندگی من دیگر آن همه کسل اش صحبت می نههای عاشقا اگر امیرواالیی که مادرم در نوشته

کننده نمی شد. کیانی نبود که بخاطرش تن به لجن بودن بدهم و به این روز بیوفتم. امیرواال عاشقی بلد بود؛  خسته

ا نبودن ها ب چرخید؛ اما سال شدم. ماه دوم آسمانش که به دورم می زن ها را به خوبی بلد بود و من ماهش می

مرد، احساس کردم. بدپدری بدتر از  پدری را بدتر از زمانی که اگر امیرواال را داشتم و می ارسالن زجر کشیدم و بی

ها برایم پدری بد بود که تنها مقصرش فرهمندها بودند. حاال  پدری بود که ممکن بود احساس کنم. ارسالن سال بی

چنین  های محبت آمیزش را از آن خود کرده بودم، باید با این تبعد از سال ها که به دستش آورده بودم و دس

 .شدم که کمرم را بشکند رو می واقعیتی روبه

 :مقابلم روی دو زانو قرار گرفت و نامم را با عطشی خاص به زبان آورد

 !مهتاج! عزیزم -

ا سرکوب. سر بلند کردند و خشمم ر هایش چه حالی داشتند که حداقل آتش درونم را خاموش می عزیزم گفتن

هایی که متحمل شده بود،  کشید و صورتش از انبوه غصه ی من درد می کردم و به مردی چشم دوختم که به اندازه

 .شکسته و در هم بود

 ...گفتم و دونم باید بهت می متاسفم. می -

 .ای کاش امیرواال زنده بود -

با صدایی گفتم که از گرفتگی و دورگه شدنش، چشمان خودم گرد شدند و تعجب به صورت هردونفرمان چیره 

 .شد

 !فرهمند ع*و*ضی، اون، هم مادرم رو ازم گرفت هم پدر بی گناهم رو. پاشا -
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 .کشید نامش را با ناله بیان کردم که ابروهایش از شدت غصه باال جهیدند و صورتش اندوهی سنگین را به دوش

 جانم؟ -

 .اش بند شدند ی تیشرت تیره ی بهم ریخته انگشتان لرزانم را باال آوردم و به یقعه

 .انتقام پدر و مادرم رو ازشون بگیر! اونا نباید راحت بمیرن -

پلک لرزاندم تا آن مرواریدهای سنگین اشک زودتر فرود بیایند و بهتر بتوانم صورتش را ببینم. دندان به روی هم 

 :ییدم و هق هقم را در گلو خفه کردم و غریدمسا

 !گذری باید مثل سگ زجر بکشن و آرزوی مرگ کنن. بهم قول بده... قول بده که ازشون نمی -

نگاه سرگردانش را میان اجزای صورتم به گردش در آورد و در چشمانم نگه داشت. دست راستش را باال آورد و به 

 :زدی سالمم قرار داد و ل*ب  روی شانه

 !بد نباش -

ام قرار دادم و  ام جدا شد. مشتم را به روی س*ی*نه اش را رها کردم و با شتاب به زیر دستش زدم که از شانه یقعه

 :با فریاد در صورتش توپیدم

خوایی  ها آرزوش رو داشتم. مادرم رو به آتیش کشید. ازم می اون ع*و*ضی منو از پدری محروم کرد که سال -

ذارم قسر در برن. اون  اشم؟ شده باشه با دستای خودم قلبش رو از س*ی*نه در میارم ولی نمیباهاشون بد نب

 فهمی؟ بزرگمهر، اون ع*و*ضی، اون... اون منو نابود کرده. می

اش را به روی هم فشرد  ام کرد و چشمان به خ*ون نشسته اش را مهمان عرق سرد پیشانی سر جلو کشید و پیشانی

 :هایش را به سختی تکان داد های من ل*ب و در میان نفس زدن

 .فهمم. برای آروم شدنت هرکاری می کنم می -

کرد. به او اعتماد داشتم.  کشید کفایت می ها را به توبره می کرد؛ همین که برای آرامش من، آن همین کفایت می

رزویم می رساند. حداقل خصلت شان را سالم تحویل نیروهای امنیتی بدهد، قبلش مرا به آ حتی اگر قرار بود جنازه
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کرد؛ اما د*اغ پدر  هایش درد را کمتر می کرد. تالش خوب امیرپاشا همین بود؛ مرا دوست داشت و برایم تالش می

های بزرگمهر برای نجات پسرش را با چشمان خود ببینم و با گوش هایم  داشت تا زمانی که التماس را تازه نگه می

گذاشتند. یعنی چندتا مهتاج دیگر  گناه پدر و مادرم می به راحتی پا به روی خ*ون بی ها نباید به وضوح بشنوم. آن

های سنگینی چون نداشتن والدین  ها با حسرت های سیاسی کثیف یتیم شده بودند و سال در گیر و دار قدرت

داشت که من باید سپری کرده بودند؟ شاید هزاران مهتاجی وجود داشت که یقینا بزرگمهر و امثال لجن او وجود 

رساندم. من، باید آخرین ماهی باشم که  ها را به آرامش می ای که مادر و پدرم داشتند، آن مهتاج با خواسته

 .شدم. آخرین ماه هایش می ی این مرد و سردسته بازیچه

√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 »فصل چهاردهم«

داد؟ چندشب دیگر باید در  م تا عمق دردم را در خود جای میداد ی پدر را شرح می چندبار دیگر باید واژه

های لعنتی  نشست را تاب بیاورم؟ کابوس ها به جانم می زدم تا رنجی که از واقعیت های عجیبم دست و پا می کابوس

ها و  ازششدم و نو گرفتند. با داد بیدار می نشستند و خواب را از من و امیرپاشا می ام می ها و درد شانه که در شب

بردند؛ اما جایی در  ها جسمم را در مستی فرو می های پاشا هم برای ترس و لرزهایم کارساز نبود. مسکن ب*وسه

های سمی که  زدند به جانم. نیش پیچیدند و نیش می نای بدشکل و بدرنگی، در هم می میان روحم همچنان موریانه

 .بردند قراری فرو می تمام وجودم را در بی

 خوری؟ میچایی  -

نگاهم را از سیاهی مطلق تلویزیون گرفتم و به سمت الهه چرخیدم که با لیوانی پر از چای، روی کاناپه رها شد. 

 :ام چرخاندم نفسی عمیق کشیدم و زبان در د*ه*ان خشکیده

 .نه -
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 :گرفت، با صدایی نگران پرسید ای نوشید و در حالی که لیوان را میان انگشتانش به بازی می جرعه

 دیشبم نتونستی بخوابی؟ -

های  سری به طرفین تکان دادم و پاهایم را بیشتر در شکمم جمع کردم. خواب، دیگر از من گریزان بود و مسکن

 .هایم شده بودند روزها همدم شب قوی این

 .نه -

 .خوایی بریم دکتر؟ شاید درمان داشته باشه می -

ی درون  هایش را دوست داشتم. نگاهی کوتاه به ساعت ایستاده هایم شکوفه زد. نگرانی لبخندی کمرنگ روی ل*ب

سالن انداختم و همین که عقربه را روی اعداد یونانی شش و دوازده مشاهده کرده، دستم را به سمت گوشی بردم و 

 :همان حین با قاطعیت پاسخ دادم

 .درمانش مرگ کیانه و پدرش -

 :ل*ب زدم نگاهی به صورت متعجبش انداختم و با لبخند نیم

 .که اون روز دیر نیست -

لیوان را روی عسلی کوچک کنار دستش گذاشت و با هول و وال خودش را جلوتر کشید. گوشی را برداشتم و وارد 

 :ای مرا مجبور به مکث کرد هایم شدم و روی نام سیدمصطفی متوقف شدم که صدایش لحظه مخاطب

 آلوده کنی که چی بشه؟خوایی چکار کنی؟ دستات رو به خ*ون اونا  می -

 .ی چشم و با اخم نظری حواله ی صورتش کردم از گوشه

 .که صدتا مثل منو بدبخت نکنن -

 .بسپرشون به پلیس -

 .ی پرحرصی سر دادم و به سمتش چرخیدم خنده

 .جوک خوبی بود عزیزم -
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 :اخمی روی ابروهایش نشاند و دستانش را در هم گره کرد و با جدیت ل*ب زد

 .ایی که امیرپاشا بهشون وصله بسپربه اون -

 .ام را روی نام سید قرار دادم که تماس برقرار شد ای باال انداختم و انگشت اشاره شانه

این آشغاال   ی بهتری براشون داره. گویا قراره کسی مسئول پرونده پاشا میگه مطمئن نیستن. گفت که برنامه -

 .اعصابه بشه که خیلی هم بی

 .الوی زیبایش، به سرعت گوشی را کنار گوش قرار دادمبا پیچیدن صدای 

 .سالم سید -

 سالم دخترم. بهتری؟ -

 شکرخدا. شما خوبی؟ -

 .نفسی چاق کرد و الحمداهلل زمزمه کرد

 سید؟ -

 جانم بابا؟ -

هایش جان داشت! جانی که من نیاز داشتم. مامان راست گفته بود که این مرد برایم از همه عزیزتر  جانم بابا گفتن

 .بود و همیشه مورداحترام

 چیزایی خواسته بودم آماده کردین؟ -

 .بله. اون تابلو رو هم دادم به شوهرت که بیاره -

 :را در خود جای داده بود، گفتمنفسی از روی آسودگی رها کردم و با لحنی که تشکرم 

 .ممنونم. برامون دعا کن سید -

 .خدا همیشه دستگیرت باشه بابا. دلم روشنه که باالخره اونی میشه که باید بشه -

های سیاسی و  شد. خسته بودم از جنجال شد که باید می ای کاش همینی می "باالخره اونی میشه که باید بشه"
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های اهریمنان قرار  که به راحتی ن*ا*موس و اطالعات ملی کشورشان را در چنگال فرامرزی. از خیانت مردمانی

 .هایشان ها بودند. همخون و هم کیش ها و کفار نبودند، بلکه خودی دادند. درد مردم سرزمین من، غریبه می

 ...مراقب خودت باش دخترم. الهه -

 :قبل از آن که نگرانی به سراغش بیاید، میان کالمش پریدم

 .خورم که خار به پای الهه نره ما جامون امنه. قسم می -

 .سپردمش به خدا بعدم به تو -

 .ممنونم که بهم اعتماد دارین -

 .توکلم به خداست -

ام را به  لبخندم شدت گرفت و خداحافظی زیرلب زمزمه کردم که پاسخ داد. گوشی را روی مبل پرت کردم و تکیه

بند و آتل آزاد شده بود را با احتیاط باال آوردم و روی زانویم  ه تازگی از بند شانهکاناپه سپردم. دست چپم را که ب

 :قرار دادم. انگشتانش را با دست دیگر نوازش کردم و خیره به دیوارهای سیاه مقابلم الهه را خطاب قرار دادم

که عین واقعیت هام  خواست با دستای خودم بکشمشون؛ اما وقتی میون کابوس تا چندشب پیش دلم می -

کنم که  بینم و سر بدون گر*دن بزرگمهر جلوم میوفته، یه ترس عجیبی رو تجربه می هستن، دستای خونیم رو می

 .ذاره حتی نفس بکشم نمی

 :کردم، پرداختم هایم با واقعیت تمام احساس می لبخندم را وسعت بخشیدم و با تلخی تمام به آن چه در خواب

کشه، دیگه قلبش نمی زنه و  هه! به حرف آسونه؛ اما وقتی طرفت دیگه نفس نمیآدم کشتن راحت نیست ال -

فهمی چکار کردی. تو، زندگی یه نفر رو با دستایی گرفتی  زنن، اونوقته که می دستای خونیت جلوت چشمک می

اه نکنی و که قراره یه روزی همسرت، فرزندت و عزیزانت رو نوارش کنه. به نظرت تا آخر عمر میشه به دستات نگ

 راحت بخوابی؟

 .نفس گرفتم و آب دهانم را به پایین فرستادم
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شون بگذرم. دلم  تونم از قصاص تونی. حتی با فکر کردنش هم خواب از چشمام گرفته شده؛ اما نمی نه. نمی -

 .خواد دستای خودم تمیز باشن؛ اما اونام راحت تسلیم مرگ نشن می

هایم ترمیم یافته  ام کردم. زخم ادم و با احتیاط شروع به ورزش دادن شانههایم را به سمت شانه امتداد د نوازش

ای، قدرت از دستم رفته بود و بازویم نحیف و کبود مانده بود. با پیچیدن  بودند؛ اما بخاطر عدم تحرک چندهفته

دی دردهای همیشگی، صورتم را جمع کردم و به سمت الهه چرخیدم. دستی به چشمان خیسش کشید و لبخن

آمد. این همه زیبایی را از خاله گرفته بود یا پدر  روی صورت نشاند که عجیب به آن صورت عروسکی و زیبایش می

 خدابیامرزش؟

خوشحالم که هنوز برای خودت ارزش قائلی. آدمایی عین بزرگمهر و پسرش، لیاقت یک عمر ترس و کابوس رو  -

های صحرایی عین خودشون  کرد تا ذره ذره خوراک حیوون جون توی صحرا ول ندارن. اونا رو باید زخمی و بی

 .بشن

 :تلخندی سر دادم و با نفرت ل*ب زدم

 !بالنسبت اون حیوونا -

با پیچیدن صدای ماشین در محوطه، به سرعت پایین پریدم و به سمت پنجره پرواز کردم. پاترول زیبای شهنام در 

ی جمع شده را میان انگشتانم مشت  ت سرش بسته شد. پردهزیر سایبان قرار گرفت و درها به صورت خودکار پش

کردم و با هیجان به درها خیره شدم که امیرپاشا با تابلویی در دست و کیفی مشکی پایین پرید و شهنام در 

ها بود. پرده را رها  ام بعد از مدت کنارش قرار گرفت. لبخندی روی صورتم نشست که شاید اولین لبخند واقعی

ام به سمت در قدم برداشتم. در را چهار طاق گشودم و قدمی به بیرون گذاشتم  های ساده همان پاپوش کردم و با

هایش برداشت و با اخم به سمتم قدم تند کرد. قدم آمده را  اش را از روی چشم که امیرپاشا با دیدنم، عینک آفتابی

های  یش را از پا در آورد و حینی که صندلها برگشتم و تکیه به در، منتظرش ماندم. مقابلم قرار گرفت و کفش

 :پوشید با اخم تشر زد اش را می مردانه
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 مگه نگفتم استراحت کن؟ -

 :نگاهم را به تابلوی نسبتا متوسط درون دستش دوختم و ل*ب زدم

 .من خوبم -

م گذشت و دستم را به سمت تابلو پیش کشیدم که دستش را عقب کشید. نگاهم را بلند کردم که با اخم از کنا

 :گفت

 .اما دیشب اصال نخوابیدی -

ای که نشسته بودم را اشغال کرد که به سرعت به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم. شهنام با سروصدا  روی کاناپه

 :وارد شد و در را بست. در کنار امیرپاشا قرار گرفت و پرسید

 مطمئنی که اینا مدارکی هستن که دنبالشیم؟ -

بلو را میان انگشتانم کشیدم و قامت راست کردم. لبخندی پیروزمندانه به سمتش روانه کردم به جلو خم شدم و تا

تر  ام را در کاغذ پشت قاب فرو کردم. شیاری عمیق ایجاد شد که با همان لبخند انگشتم را پایین و ناخن بلند اشاره

قاب معروفی که مادر شعرش را بسیار  دانستم در پشت این کردم. می کشیدم و نگاه دزدیدم. همانی بود که فکر می

ای قدیمی را بیرون کشیدم و تابلو را با احتیاط روی  ها پنهان شده بودند. پاکت قهوه داشت، همان امانتی دوست می

 :میز قرار دادم. صدای متعجب شهنام در سرم پیچید

 !اوه جیز کرایست -

 :کردم ل*ب زدم از میابرویی برایش باال انداختم و حینی که کنف دور پاکت را ب

 .مطمئنم آقای شریف -

ی لبخند به باال جهید و من سر به زیر انداختم. هرسه، تمام  ی ل*بش به نشانه اش، گوشه از آوردن فامیلی

های عجیب و غریبی را بیرون کشیدم. با نگاهی  شان را به انگشتان من دادند و بعد از اندکی تأمل، برگه حواس

ها را مقابل امیرپاشا قرار  شان کردم و همین که از حروف و اعدادش چیزی عادیم نشد، برگه سرسری باال و پایین
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ها را با نهایت احترام، میان انگشتانش اسیر کرد و روی میز چید.  اش را از صورتم گرفت و برگه دادم. نگاه خیره

بودند، به سمت کیف رفتم. شان شد و من، فارغ از کاری که شهنام و امیرپاشا درگیرش  مشغول مرتب کردن

محتوای کیف را روی زمین پخش کردم که به جز تعدادی کاغذ، یک گوشی همراه و فلش مموری، چیزی درونش 

ام جاسازی کردم. با باال آمدن اطالعاتش، به چند فایل صوتی چشم  نبود. فلش را چنگ زدم و به سرعت در گوشی

 :رم در سالن مسکوت پیچیدشان را باز کردم که صدای ماد دوختم و اولین

سالم عزیز مادر. بازم متاسفم که مجبور شدم تو رو به این بازی وارد کنم. هرچه تالش کردم نشد که مقابل  -

دستانش در خارج ایرانن که توسط من  های صوتی، از مکالمات بزرگمهر فرهمند و هم سرنوشت بایستم. تمامی فایل

های  های تروریستی و فعالیت های صوتی ریز جزئیات عملیات شده. فایل و تعدادی دیگه از نیروهای خودش ضبط

شون رو در بر داره که بهتره به دست امیرپاشا برسه. تمامی مدارکی هم که در دست داری، بهش  برون مرزی

خوام  یها مهمه که حاضرن بخاطرش دنیایی رو نابود کنن. از تو و امیرپاشا م تحویل بده. این اطالعات، برای خیلی

تونن از  به هیچکسی اعتماد نکنید؛ مگر به سردار یاسین عالمیر که در نیروهای اطالعاتی فعالیت دارن. ایشون می

جون شما هم حفاظت کنن. سردار عالمیر، بهترین دوست امیرواال بود که تنها کسیه که نمیشه به هیچ قیمتی از 

تون پا به این گندکاری بذارید. دخترم! اندکی حرف هم با تو های انسانیش دورش کرد. مبادا خود ها و اخالق ارزش

تونم با  گفت بهترین کسیه که می دارم...امیرپاشاپورسلیم را چندسال پیش پیدا کردم. توسط سردار عالمیر که می

هام برسم. شاید فکرکنی امیرپاشا هم عین کیان و پدرش دستش به  تکیه به قدرت و نفوذش در سیاست به خواسته

درجه میگیم که  ها آلوده باشه؛ اما اینطور نیست. ما، یعنی سیاست و سردار به این افراد سربازهای بی خ*ون خیلی

ها  هایی هستن. امیرپاشا هم عین من برای حفاظت از خیلی برای حفظ کشورشون مجبور به قبول چنین مسئولیت

شد؛ به قیمت مافیا شناخته شدن، به قیمت  که میمجبور به انتخاب این شغل و این نفوذ شد. حاال به هر قیمتی 

کنیم تا دست  نفوذی بودن و هر لحظه ترسیدن از لو رفتن و یا به قیمت مرگ. ما، به نظام کشورمون کمک می

رو شدی،  هایی که این مدت باهاشون روبه دونم که واقعیت هاش رو از کشورمون دور کنیم. می فرهمندها و نمونه
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هایی بده که در انتظار پدر و مادراشون به سر  کنم که اولویتت رو به مهتاج اما ازت خواهش میقابل هضم نبودن؛ 

کنن. مبادا از یاد ببری که من و پدرت  برن. پدرومادرایی که عین ما، برای سالمتی روح کشورشون تالش می می

 «!همیشه دوست داشتیم. دوست دارم دخترم

ه سرعت با سر انگشت زدودم و بغضم را پایین فرستادم تا مبادا بیشتر از این قطره اشکی که پایین پلکم خزید را ب

بردند نه مهتاج  شان به سر می کردم که در انتظار والدین هایی فکر می روی مادرم را سیاه کنم. من باید به مهتاج

بود. این که به نام  چیز را گفته کرد. امیرپاشایی که به من همه ای که مادرم ضمانت همسرش را می زخم خورده

کنند و مافیایی قدرتمند بود؛ اما این یک مورد را یادم رفته بود برای خود روزی هزاربار تکرار  شیرسفید فعالیت می

جنگید و هیچکس از  کشورش می کنم که او همان مرد بدی بود که برای من بهترین بود؛ همان مردی که برای

دانستند و اگر روزی به  هایشان هم نمی شد. نیروهای اطالعاتی مخفی که حتی خانواده هایش مطلع نمی جانفشانی

 .شد ی به روی سنگ قبر حک می"شهید"شان بدون هیچ پیشوند  رفتند، اسم استقبال مرگ می

 تو... تو... خالفکار نیستی؟ -

ها با  شان را زیر نظر گرفتم. امیرپاشا از روی برگه به سمتش چرخیدم و زیر چشمی حرکات دار الهه، با سوال خنده

 :نگاهی به سمتم با تمسخر پاسخ داد اخم سر بلند کرد و بعد از نیم

 .چیو تعریف کرده کردم مهتاج همه فکر می -

 :تفاوت ل*ب زدم یای باال انداختم و ب هایم را لوچ کردم و روی زمین چهارزانو نشستم. شانه ل*ب

 .خودمم فراموش کرده بودم -

 .ی تمسخر باال انداختم فایل بعدی را باال آوردم و سر بلند کردم و ابرویی به نشانه

 !نه این که اون شخصیت بیشتر بهت میومد -

برای دارم را کنترل کنم. به قول الهه کرمم گرفته بود  چنان اخمی روی صورت نشاند که ترجیح دادم لبخند حرص

 .آزار و اذیتش
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 !ها رو بیشتر دوست داری دونستم اینجور شخصیت نمی -

زده از جا برخاست که گوشی از دستم رها و تنم به تبعیت از ترس، به عقب کشیده شد و  و در یک حرکت شتاب

م را تماماً اش اسیر کرد که صورت ام را میان دوانگشت شصت و اشاره قامت راست کردم. مقابلم ایستاد و چنان چانه

 .درد در بر گرفت و چشمانم ریز شدند

اش را برایم ردیف  داشتنی رنگش را روی هم فشرد و با صدایی شبیه زمزمه تهدیدهای دوست های خوش ل*ب

 :کرد

 ن چه شکلیه! بد، دوست داری؟ترس تونم نشونت بدم اون آدم بدهای که همه ازش می می -

ام و با  دستانم را روی لباسش قرار دادم و سرم را جلوتر کشیدم تا مبادا خیال کند که من، همان مهتاج ترسو مانده

 .کشم اش پا پس می داشتنی این تهدیدهای دوست

 .چه جور بدی؟ اگه تو باشی آره -

 :ام را بیشتر فشرد که با حرص جلوتر رفتم و ل*ب زدم چانه

 .کنم فکر نکن مامانم سفارشت رو کرده بهت رحم می -

 .اش بلند شود و من بیشتر حرصی شوم تر به روی هم فشرد تا مبادا خنده هایش را محکم ل*ب

 .اوه بازم خداروشکر -

 :شد. به سمتش برگشتیم و به دهانش چشم دوختیم هایم را از هم باز کردم که صدای متعجب شهنام مانع ل*ب

 ...اینجارو! اینا... اینا -

 :مان ل*ب زد سر بلند کرد و در مقابل چشمان متعجب

 .اینا اطالعات ملی و نظامیان -

هایی در کشورم زندگی  گنجید همچین انسان ام نمی فطرتی فرهمند. در مخیله ای به جانم افتاد از پست رعشه
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چیزش را فدا  زیستن. یکی برای کشورش همه گناه من می در مقابلش مردان و زنانی همچون والدین بیکردند و  می

های در  زده مقابل شهنام قرار گرفت و نگاهی به صفحه کرد. امیرپاشا شتاب کرد و یکی، همه را فدای خود می می

 :دستش انداخت و گفت

 .ن نیوفتاده کمک بزرگیهاینا برای چنددهه پیشن؛ اما همین که به دست دشم -

 :های روی زمین انداخت و ل*ب زد نگاهی به برگه نیم

 .پس اینام همون مختصات تسلیحاتی و نظامی هستن که از فرهمند دزدیده شدن -

 :و شهنام با لبخندی پیروزمندانه ادامه داد

 .ی مدارکی که نسیم اورد همون نیمه -

 :ی زمین خم شد. وسایل را برداشت و با خوشحالی ادامه دادمشتش را روی ران کوبید و به سمت وسایل رو

 .کارشون تمومه. زحمات بیست و چند ساله داره جواب میده -

های مشتاق و بشاش شان زدم و به  ی امیرپاشا دوخت. لبخندی به صورت و نگاه مشتاقش را به صورت سرزنده

 :آرامی نجوا کردم

 .آرامش برسه خوشحالم که قراره روح پدر و مادرم به -

 :شان به سمتم روانه شد و من با همان لبخند غمگین ادامه دادم نگاه

 .تونم با خیال راحت برم مزار پدرم و براش عزاداری کنم حاال می -

 :ای تلخ ل*ب زدم تر فرستادم و با خنده بغضم را پایین

 .و بعد از بیست و هفت سال ببینمش -

 :الهه لبخندی به سمتم روانه کرد

 .این اتفاق خیلی زود میوفته -

 :ام را جلب کرد و لبخندم را کنار فرستاد صدای محکم پاشا، توجه
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 .اما قبلش باید یه کاری کنیم -

 چه کار؟ -

 .اش کشید و به سمتم چرخید نفسی گرفت و دستی به زیر بینی

 دوست نداری کیان رو ببینی؟ -

اس بزرگمهر برای زنده ماندن فرزندش. ل*ب گزیدم و با شور ای که داده بود؛ درد کشیدن کیان و التم همان وعده

 :و شعف خاصی پاسخ دادم

 .کشه خوام ببینم چطور زجر می خوام. می می -

 .شهنام گوشی را که زیر و رو کرد، ابرویی باال انداخت و به سمتم چرخید

 .کرد دیدی که چطور عین سگ ناله می امروز بزرگمهر زنگ زد. باید می -

 :هایی لرزان گفتم عصبی سر دادم و با ل*ب ی خنده

 !خوبه. خیلی خوبه -

 .اش را به پشتی کاناپه سپرد سری جنباند و تکیه

 !و یه خبر خوب -

 :ای سر داد و با صورتی شیطانی رو به امیرپاشا ل*ب زد های خندانش چشم دوختیم که خنده هردو به ل*ب

 .فروش اعظم پیدا کردن ها یه ردی از وطن بچه -

چینی روی صورتم افتاد که از گیجی کالمش بود؛ اما امیرپاشا نفسش برید و با تعجبی که سعی در کنترلش داشت 

 :قدمی به سمتش برداشت و پرسید

 مطمئنی خودشه؟ کجاست؟ -

 .ی صورت امیرپاشا کرد و دستانش در پشت سر قالب ساخت چشمکی حواله

 .همین حوالیه -
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مشتی که پاشا باال آوردم و صورتی که از شدت خوشحالی به سرخی نشست، شک را به دلم انداخت و با تعجب 

 :نامش به روی زبانم چرخید

 بزرگمهر؟ -

 :شهنام نفسی گرفت و با لبخندی عمیق پاسخ داد

 .بله -

دست سالمم کمرش را در  هایم بیرون جهید مصادف شد با پریدن الهه در آغوشم. با جیغ بلندی که از میان ل*ب

 :زده فریاد کشیدم بر گرفتم و ذوق

 !بزرگمهر به بدبختی سالم کن -

 .جیغ الهه هم به هوا خواست و با خوشحالی سرم را در آ*غ*و*ش کشید

شد که فرهمند در کنار  هایم بشنوم همین بود و بس. باورم نمی شد در آن لحظه با گوش بهترین خبری که می

 .رسید االخره به سزای اعمالش میمان بود و ب گوش

 یکی دیگه خبر خوب رو میده، بغلش نصیب مهتاج میشه؟ -

ای عجیب  به سرعت از آ*غ*و*ش الهه جدا شدم و متعجب به صورت در هم شهنام چشم دوختم که با چشم غره

که خجول سر به زیر از الهه رو گرفت و مدارک را درون کیف انداخت. با دهانی تقریبا باز به سمت الهه چرخیدم 

هایش را به زیر دندان فرستاد. هینی کشیدم و به سمت امیرپاشا چرخیدم که لبخندی زد و  انداخت و ل*ب

گیرانه به سمت  هایم را در هم کشیدم و با چشمانی ریز و مچ ی ندانستن باال فرستاد. به سرعت اخم ای به نشانه شانه

ای که اینجا بودیم،  سالن را به سرعت ترک کرد. در این چندهفته« مبرم چایی بیار» الهه چرخیدم که با گفتن:

های شهنام  ها و خنده نوا را از یاد برده بودم. به جیک جیک کردن ی بی قدر در دردهایم غرق شده بودم که الهه آن

ها  لیل آن قدمشان در باغ خیره شده بودم و از شدت فکر، در ذهنم د های نیمه شب توجه نکرده بودم و به قدم زدن

را هر چیزی به غیر از ر*اب*طه شان پنداشتم. غافل از این که الهه در تنهایی خود کسی را انتخاب کرده بود که 
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ی نرم کردم.  هایم را باد کردم و با چشمانی گرد خودم را مهمان کاناپه رسید. لپ حتی تصورش هم به ذهنم نمی

سازی اسناد و غیره بودند. فلش  با امیرپاشا مشغول بررسی و مرتب نفسی چاق کردم و شهنام را زیرنظر گرفتم که

 .نوایم روی میز رها شده مموری هم به دست امیرپاشا بود و گوشی بی

حرفش چطور وارد حریم شخصی الهه شده بود که حتی سبحان و سروش را راه  شهنام با آن تریپ خاص و کم

دانم چرا برعکس بدحالی که  مام این مدت مرا پیچانده بود. نمینداده بود؟ عجب موجودی بود این الهه که در ت

 اش با شهنام تعجب کرده بودم و چه بسا خوشحال شده بار از ر*اب*طه نسبت به سروش و سبحان داشتم، این

 .بودم. البته بماند که زندگی شخصی خودش بوده و هست

ای کشیدم و امیرپاشا را  کوت سالن، هوف کالفهحوصله از گریختن الهه و س حدودا ربع ساعت بعد، کالفه و بی

 :خطاب قرار دادم

 .من گشنمه پاشا -

 :ها به باال جهش یافت و با ریزبینی و صدایی نچسب گفت نگاه متعجبش از روی برگه

 .دوشم میارم برات ام شیر می االن میرم از گوساله -

ی رفتم که به سرعت دستی به دور دهانش کشید ا چینی به روی ابرو انداختم و به صورت خندان شهنام چشم غره

 :و گفت

 .شون میدم خب راست میگه! مدارک که مرتب شدن. منم فردا تحویل -

 :امیرپاشا به سرعت به سمتش برگشت و ممانعت کرد

 .نه. بذار زمانی که من میگم. اول باید با فرهمندها تسویه کنیم -

نشست که تلخی تمسخرش را از یاد بردم و نیشم تا بنا گوش باز گفتنش با آن لحن خاص آنقدر به دلم « تسویه»

شان کردم و به آشپزخانه پناه  ترک« میرم شام رو آماده کنم»نشدنی برخاستم و با گفتن:  شد. با خوشحالی وصف

 :بردم. با دیدن الهه که در عمق افکارش صندلی را اشغال کرده بود، ابرویی باال انداختم و پرسیدم
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 چی هستی؟ تو فکر -

اش کشید  هایش را با زبان تر کرد و دستی به موهای بهم ریخته ای خورد و به سرعت به سمتم چرخید. ل*ب یکه

های روی گ*از رفتم و برای گرم  کردند. به سمت قابلمه که به سختی یک تکه پارچه را به عنوان شال تحمل می

نشستن انتخاب کردم و دستانم را روی میز در هم گره شان زیرشان را روشن کردم. صندلی مقابلش را برای  شدن

خوردند، نشان از استرسی داشت که  پیچیدند و تکان می زده و انگشتانی که مدام در هم می کردم. چشمان هول

 .فهمیدم دلیلش را نمی

 چی شده؟ -

 :هایش بیرون کشید و با صورتی درمانده ل*ب زد ی ل*بش را از میان دندان گوشه

 .مترس می -

 :چینی به ابروهایم دادم و با تعجب زمزمه کردم

 از چی؟ -

 :کرد، پاسخ داد اش را دنبال می نگاه دزدید و حینی که حرکت انگشتان کشیده

 .از انتخابم -

اش؟ سوالی که  ی ر*اب*طه ترسید یا از نتیجه هایم را باد کردم و نفسم را با شدت بیرون فرستادم. از شهنام می لپ

 :را به زبان آوردم که با هول و وال سر بلند کرد و با صدایی لرزان پاسخ داد در ذهنم بود

های االنی و  گیریش شده باشم. از این که اون منو برای ر*اب*طه از این که جذب جذابیت و اون همه نفس -

 .کوتاه بخواد

 کنی؟ ای فکر می ی دیگه مگه تو به ر*اب*طه -

 :وهایش را با وسواس به بازی گرفته بود، لبخندی روی صورت نشاند و گفتای خورد و حینی که م از سوالم یکه

 .معلومه که نه. ما فقط یه ر*اب*طه رو شروع کردیم و هنوز شناختی از هم نداریم -
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 :کردم، گفتم به آرامی از پشت میز برخاستم و حینی که غذاها را بررسی می

 !ر نکنای که جدی نشده اینقدر فک پس نترس! به ر*اب*طه -

سکوت کرد و من در آن حین غذاها را تست کردم و میز را چیدم. روی صندلی قرار گرفتم و پسرها را صدا زدم که 

چندی بعد به ما پیوستند و مشغول خوردن قورمه سبزی شدیم... میز را با کمک هم جمع کردیم و بدون شستن 

 .مهایمان پناه بردی ها، همگی قصد خواب کردیم و به اتاق ظرف

ی  هایم را با دوبنده مان رفتم. لباس امیرپاشا برای نت برداری کوتاهی پایین ماند و من به تنهایی به اتاق مشترک

ام زدم. با دیدن صورتم  ای به موهای بهم ریخته تر از پشتم بود عوض کردم و شانه بلند و ساتنی که تا کمی پایین

هایم از تصورش رنگ گرفت و تنم  اه با امیرپاشا به سرم زد که گونهدر آینه، دلم هوای آرایشی مالیم و شیطنتی کوت

هایم  ها و گونه ای نشاندم و چشم هایم را به رنگ تیره به التهاب خواستنی نشست. دستی به صورتم کشیدم و ل*ب

خش ب را با دقت تمام آرایش کردم. دستی به لباس سیاهم کشیدم و موهایم را به دورم ریختم. لبخندی رضایت

هایی که زشتی عجیبی به روی کتفم ساخته بودند،  روی صورتم نمایان شد که یک لحظه با دیدن جای بخیه

ها داشتم و نه  هایم عین پتکی بر سرم کوبیده شدند. نه من شباهتی به تازه عروس هایم کش آمدند و غم ل*ب

تابستان لعنتی مانده بودیم. همان تابستانی که  امیرپاشا به تازه دامادها. دیگر پاییز رسیده بود و ما همچنان در آن

ام را ربود و از امیرپاشا یک مرد دمدمی مزاجی ساخت که تمام فکر و ذکرش درد کشیدن کیان و  رویاهای دخترانه

پدرش بود. آه غلیظی که از گلویم خارج شد، همزمان شد با باز شدن در و چرخیدنم به همان سمت. دیدن صورت 

شود امشبی را  چه می» ، دلم را از آن سیاهی فاصله داد و موجود شیطان درون ذهنم تشر زد:راضی و مشتاقش

و من چقدر با شنیدن صدای آن « هایت، بگذرانی و این مرد را برای خود داشته باشی؟ فارغ از درد والدین و سختی

ی از روی دستگیره به پایین موجود، به التهاب نشستم و صداهای لعنتی ذهنم را قفل کردم. دستش را به آرام

 :اش را در سراسر وجودم گرداند و ل*ب زد سراند و نگاه دو دو زننده

 !قرص قمر که میگن، تویی؟ -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
673 

 

ای خوردم و در جا پریدم. قفل در  باره در را محکم بست که یکه اش، ل*ب گزیدم که به یک از لفظ گرفته و کشیده

را زد و در یک جست ناگهانی به سمتم هجوم آورد. جیغ خفیفی که از دهانم خارج شد با حرکتش خاموش شد و 

ت و قوت را زانوهایم ربود. چندی بعد سر عقب هایم گرف ای در من ایجاد کردند که نفس را از ریه دستانش زلزله

 :کشید که ناخواسته نامش را نجوا کردم

 !پاشا -

 :دار ل*ب زد ام به گردش در آورد و خش زده چشمان زیبایش را در صورت هیجان

 .میره برای این صدای خواستنیت پاشا می -

آتش کشیدن وجودم دهانم را بست. قدمی به هایم را به سختی از هم فاصله دادم؛ اما مجالی نداد و با به  ل*ب

عقب برداشتم و به روی نرمی تشک افتادم. باالی سرم قرار گرفت و دستانش را همچون ستون در دو طرفم قرار 

 :داد. نگاه جذابش را از صورتم پایین کشید و ل*ب زد

 درد نداری؟ -

اش به دست چپ سپرد و سرانگشتان را به  ام چرخیدم و چشمانم را به اسکار زشت دوختم. تکیه به سمت شانه

 :روی اسکار به حرکت در آورد. نفسی گرفتم و به سوالش پاسخ دادم

 .خیلی کم -

اش سرش را برای امر و  های خواستنی هایش را باال کشید و با همان اخم هایش را امتداد داد و مردمک نوازش

 .اش جلوتر آورد های پزشکی نهی

 ...هاتم تقویتی هاتو ادامه بده. ورزش -

مان  هایش ندادم و دوباره آتشی میان لبخندی بزرگ روی صورت نشاندم و با باال آوردن سرم، مجالی برای امر و نهی

 :تر از هر چه بود. به آرامی در زیر گوشش نجوا کردم ایجاد کردم که سوزان

 .ن بودمون بود و... هنوز یک هفته تا عروسی... زما ای کاش... اینجا... خونه -
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تر  ها قرار گرفت و سرش را پایین ی لطف لباس به روی کفپوش ام را به خوبی متوجه شد که به سرعت پارچه اشاره

 :آورد و ل*ب زد

 .تره االن قشنگ -

 ....گفت و چشمانم را به روی سیاهی شب بست

**** 

 

گلو گفت و نامم را با سرزنش به ام را بیشتر به زیر سیبک گلویش فشردم که با بدخلقی هومی کشیده درون  بینی

 :زبان آورد

 !مهتاج -

 .نظیری که مهمان عضالتش کرده بودم، کشیدم ی ریزی سر دادم و انگشتانم را به روی شاهکار بی خنده

 .آخ عصبی گفت و مچ دستم را در همان حالت و با چشمان بسته، سفت چسبید

ام را  خندهاش، لحظاتی آرام گرفتم. غرغرهای زیرلبی کرد که  هایم را درون د*ه*ان فرستادم و برای راحتی ل*ب

مان ایجاد شد. چشمانم را به باال سوق دادم که با صورت در هم و چشمان  ی کمی میان بلندتر ساخت و فاصله

 .بازش مقابلم قرار گرفت نیمه

 !آروم بگیر وحشی -

اخمی روی ابروهایم نشاندم و ساق دستم را عقب کشیدم؛ اما رهایم نکرد و دوباره مرا مجبور به اسارت آغوشش 

 :آلودم نامش را به زبان آوردم . نفسی در زیر گلویش کشیدم و با صدای گرفته و خوابکرد

 پاشا؟ -

 :با هومی کشیده پاسخم را داد که تنم را فاصله دادم و پرسیدم

 مون؟ ریم خونه کی می -



           

 

                                 www.taakroman.ir 

 رمان خدیو ماه       

 کاربر انجمن تک رمان مهدیه سیف الهی 

  
   

 
675 

 

ی عر*یا*نم باال ها با کمی تعلل دستم را رها کرد و تنش را عقب کشید که سرم را باال گرفتم و پتو را تا روی شانه

 :زد پاسخ داد کشیدم. لبخندی مطمئن به سمتم روانه کرد و حینی که موهای ریخته شده در صورتم را کنار می

 .خیلی زود. شاید تا پایان ماه -

 .از تک و تا افتاد و به قول الهه بادم را خالی کرد "پایان"ی  آمد، با کلمه هایم می لبخندی که روی ل*ب

 .دوره -

کرد تا مبادا در گرگ و میش پاییز سرمایی به تنم  هایش را ادامه داد و حینی که پتو را به رویم مرتب می نوازش

 :بخورد، ل*ب زد

 .تونم سر جونت ریسک کنم عزیزم نمی -

رسید. کی آن همه دچارش شده بودم که از تمام خطاهایش  های رعدآسایی می گفت و قلبم به کوبش عزیزم می

کردم؟ از کی به، به ظاهر خالفکار بودنش اهمیتی ندادم؟ درست از  های ترسناکش را قبول می یتگذشتم و فعال می

 چه زمانی بود که او را باور کردم؟

مالحظه تمام وجودم را رصد کردند.  ام را باال کشیدم و با نفسی عمیق، تنم را به باال کشیدم که دستانش بی بینی

ای سر داد و سرش را میان  ی گرفته ای به بازویش زدم که خنده دست ضربه ل*بم را میان دندان کشیدم و با پشت

ی مشکی که روی پاتختی بود، دم اسبی  ام کشیدم و با کش ساده بالشت فرو کرد. دستی میان موهای بهم ریخته

د با آن بستم تا از دست و پایم کنار بروند. نگاهم را به سمتش سوق دادم که وجودم برایش شعله کشید. این مر

درپیچ، موهای ل*خت و مشکی و صدایی که به شدت دورگه شده بود، فراتر از  های جذاب، عضالت پیچ خالکوبی

ها بیزار بودم را در خود جمع کرده و جالب بود که در  ام بود. تمام خصوصیاتی که از آن انتظارات من از همسر آینده

آسمان و پنجره، به رویش افتاده بود، دستانم را ترغیب  وجود او برایم جذابیت داشتند. نور کمی که از سوی

دانستم ظرفیت تکرار لحظات چندساعت پیش با او را نداشتم. با نفسی  کرد تا به جای خود برگردند؛ اما می می

 .عمیق تغییر موقعیت داد و به شکم خوابید و دستانش را به زیربالشت در هم قالب کرد
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 پاشا؟ -

 :ورتش در نرمی بالشت قرار داشت و صدایش دورگه و گرفته بود با محبت پاسخ داددر حالی که همچنان ص

 جانم؟ -

 :سوالی که عین خوره به جانم افتاده بود را با کمی تعلل به زبان آوردم

 چطوری راضی شدی همچین آدمی بشی؟ -

 :به سرعت سرش را به سمتم گرداند و با صورتی در هم و متفکر ل*ب زد

 ؟منظورت چیه -

تر  دست چپش را زیر سر گذاشت و به پهلو چرخید که نگاهم را به سرعت باالتر فرستادم و پتو را روی محکم

 .هایم کشیدم و در چشمانش خیره شدم داشتم تا نیوفتد. زبانم را به روی ل*ب نگه

 چطوری راضی شدی که به جای یه مافیا بازی کنی؟ چرا تو رو انتخاب کردن؟ -

ای برای باز شدن صدایش سر داد  آلودش از هم باز شدند. سرفه ادی به باال پرید و چشمان خوابابروی چپش غیرار

 :و پاسخ داد

 ...پدرم ازم خواست -

 .مان دوخت ی مقابل خودش را باال کشید و در کنارم شانه به شانه قرار گرفت و نگاهش را به آینه

وقت  ای زیادی باشم و کارایی انجام بدم که هیچه بهم گفت که شاید مجبور بشم ا*ل*کل بخورم، با زن -

 .کردم بهشون فکرم نمی

 :تر از سابق پرسیدم رخش را با وسواس وجب کردم و با صدایی آرام نمی

 پس چرا قبول کردی؟ بخاطر پدرت؟ -

 کمه؟ -

رد و از پشت چنان با تعجب پرسید که احساس شرمندگی عجیبی از پرسیدن سوالم به جانم افتاد. دستش را باال آو
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اش را به روی  به دورم حلقه کرد و سرش را پیش کشید که تاب چشمانش را نیاوردم و نگاه به زیر کشیدم. بینی

 :ام به حرکت در آورد و ل*ب زد گونه

 .اما بعدها برای تو. برای تویی که ذهنم رو ناجور صاحب شده بودی -

رد کردم و در صورتش چشم دوختم تا مطمئن شوم اش چشم گ ام حبس شد و مبهوت از جمله نفس در س*ی*نه

 :اش ادامه داد که حقیقت را گفته. لبخندی به سمتم روانه کرد و با همان صدای گرفته

پدرم که عکست رو نشونم داد، حس کردم نباید ازت بگذرم و تو حق من از این زندگی هستی. وقتی هم با  -

 .تر شدم به این تصمیم مصمم دیدم، مادرت مالقات کردم و تو رو دورادور می

 ...تو... تو -

هایش قرار  تنش را به سمتم کشید و با فشار انگشتانش، مجبورم کرد تا به پشت دراز بکشم. دستانم را روی شانه

 :دادم و با لکنت پرسیدم

 از... از... چند... سال... پیش؟ -

 :ای اندک نجوا کرد تر کشید و در فاصله سرش را پایین

 .کردم دنیا به پایان رسیده سال پیش. همون زمانی که احساس می شش_پنج -

مان را به هیچ رساند و در اندک زمانی، باز هم ذهن و روحم را چنان درگیر خود کرد که مجالی برای  ی میان فاصله

 .ها را در شکمم به پرواز در آورد هایش برایم نگذاشت و پروانه تحلیل حرف

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

کشید و  کرد؛ اما در کمال ناباوری شادمان بودم از دردهایی که می اش، شاید باید دلم را نرم می های کرکننده جیغ

ی من، برای امیرپاشا دردسری درست خواهد  دانستم این خواسته شدند. می چشمانی که با نفرت به من خیره می

ای یخ، آتش درون  ا به حال برایم شیرین بود و گویی با تکهکرد؛ اما لذتش را به دردسر ترجیح دادم. حداقل که ت
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 .کردند قلبم را خاموش می

 :سرش را بلند کرد و نفسی عمیق کشید و با صدایی خسته و دردمند نالید

 !دونم کجاست دونم... باور کن!... نمی نمی -

شان کشیده  تر سوق دادم که نگاه منفور کیان به سمت ی امیرپاشا قرار داشتند را به پایین انگشتانی که روی شانه

 .در بیار، انگشتانم را روی قلب امیرپاشا قرار دادم و سرم را تا کنار گوشش پایین کشیدم شد. با لبخندی حرص

 !عزیزم -

طوری که صورت غرق در عرق کیان را از نظر  ظر ماند که همانی چشم نگاهش را به دهانم دوخت و منت از گوشه

 :گذراندم ل*ب زدم می

 !انگاری هنوز باورش نشده که تو چه کارایی ازت بر میاد. تو رو دست کم گرفته -

 :هایش را با عصبانیت به روی هم فشرد و با خشم فریاد کشید ل*ب

 بس کن! از درد کشیدن من چی عایدت میشه؟ -

های سرخم را به روی گوش پاشا کشیدم و با ناراحتی ساختگی امیرپاشا را  ای سر دادم و ل*ب یز مستانهی ر خنده

 :خطاب قرار دادم

 !کنه صداش اذیتم می -

نفس سنگین امیرپاشا به بیرون پرت شد و سرش با طمأنینه به سمت کیان چرخید که رنگ از رخش پرید و 

هایم  باره سفیدی خالص شد. لبخندی خبیث کنج ل*ب ود، به یکصورتی که از شدت درد به زردی رسیده ب

کشید و ادعای ابرقدرتی  شکوفه زد و شادمانی عجیبی به جانم نشست. مردی که روزی در مقابل من گر*دن می

ام را به دیوار سرد  لرزید. تنم را با احتیاط عقب کشیدم و تکیه ترسید و به خود می کرد، حاال از همسر من می می

شت سرم دادم. دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و به امیرپاشایی چشم دوختم که مقابلم قد علم کرده بود. پ

 :های کوتاهش را به سمت کیان ترسیده برداشت و با صدایی دورگه و گرفته پرسید قدم
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 نه؟ک هایی استفاده می ی افرادی که مخالفشن از چه روش دونی سازمان سیاه آمریکا برای شکنجه می -

بلندی که در کنار یکی از افرادش  اش چشم دوختم که به سمت میز فلزی پایه رخ جدی زده به نیم کنجکاو و هیجان

قدر  های نیمه پر کشید. لرزی که به جان کیان افتاد، آن گونه به روی سرنگ قرار داشت رفت و انگشتانش را نوازش

ها را انتخاب کرد و در کنار  کرد. امیرپاشا یکی از سرنگ فاحش و واضح بود که تعجب را جایگزین تمام احساساتم

 .کیان قرار گرفت

 !خیلی کارا -

کرد چه رسد به کیان دست و پا بسته،  سرش را به زیر گوشش پایین کشید و با صدایی که مو به تن من سیخ می

 :ل*ب زد

 !ندازه کارایی که منو هم به غلط کردن می -

 :وار التماس کرد یرپاشا داد و با صدایی به شدت لرزان و زلزلهکیان نگاهش را به انگشتان ام

 خوایی مرد حسابی؟ از من چی می -

 :آب دهانش را با صدا فرو داد و با حالتی میان گریه و درماندگی ادامه داد

 خوایین؟ تون. ازم اعتراف گرفتین. دیگه چی می خواستین دادم هرچی که می -

 !پدرت رو -

 :را به روی صندلی کوبید و غریدبا درماندگی تنش 

 !دونم! اون منو هم قال گذاشته لعنتی نمی -

السیر سرنگ را باال آورد و به روی بازوی  ی امیرپاشا اخطار آخر بود که در یک حرکت ناگهانی و سریع نوچ کالفه

دهانم نشست و جیغم را  ی مقابلم، ناخودآگاه مشتم به روی چپ کیان فرود آورد. از فریاد کیان و اتفاق غیرمنتظره

خفه کرد. نفس عمیق کیان با باال قرار گرفتن سر و صورت سرخ بیرون پرید. تنها بادیگارد موجود در اتاق، با 

اش رفت. سرنگ  پایه قرار داشت را روشن کرد و با سمت وسایل شکنجه ی سر امیرپاشا، دوربینی که روی سه اشاره
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تر کشید و با صدای  شد و در کنار کیان قرار گرفت. سرش را پایین ای پرت خالی، توسط امیرپاشا به گوشه

 :ترسناکش ادامه داد

 ... زنن و اش اینه که توی یه دست موادمحرک و مخدر می یه نمونه -

اش را بلند ساخت.  مکثی کرد و منتظر فعالیت بادیگارد ماند که در دست راست کیان سرنگی دیگر خالی کرد و ناله

 :ل داد و دستش را میان موهای کیان فرستاد و ادامه دادنیشخندی تحوی

 دونی چه حالی بهت دست میده؟ و توی بازوی دیگه، مواد بیهوشی. می -

بخش و  کنان سرش را پایین انداخت و با حالتی رضایت حال و ناله طولی نکشید که در کمال تعجب کیان بی

هایی از سر رضایت سر داد و هومی درون گلو گفت که  غیرقابل باور، لبخندی سرخوش روی صورت نشاند. ناله

ی امیرپاشا بلند شد. از دیدن شیطان مقابلم تنم لرزید و بیشتر به دیوار پشت سرم تکیه دادم که توجهش به  خنده

گرداند،  ی کیان با خشونت می سمتم جلب شد. قامت راست کرد و حینی که انگشتانش را میان موهای کوتاه شده

 :و پرسیداخم کرد 

 ترسیدی؟ -

سرم را به سرعت باال و پایین کردم و مشتم را از مقابل دهانم پایین آوردم. موهای کیان را به عقب کشید که 

 .ای کوتاه سر داد صورت سراسر لذتش بدون مقاومت به عقب پرت شد و خنده

 .نترس! من کنارتم عزیزم -

 :جاری کردمهایم را مبهوت تکان دادم و نامش را بر زبان  ل*ب

 !پاشا -

هایش را به  توجه به دوربین روشن و مرد دیگری که در اتاق قرار داشت، قدم دستش را به سرعت عقب کشید و بی

 .سمتم هدایت کرد و مقابلم ایستاد

 جان پاشا؟ -
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ش ا داشتنی ی دوست کرد و با صدای دورگه این مرد که اینطور با ل*ذت و خشم به جان دیگران درد تزریق می

کرد، عجیب در دلم نشسته بود؛ اما باورش برایم سخت بود مردی که خودش را قربانی سیاست و  جانم را نثارم می

چنین بد باشد. بازوانم را میان انگشتان حریصش به اسارات کشاند که نفس بریدم و با  رفاه کشورش کرده، این

 .های غرق در خونش خیره شدم چشمانی گرد شده به کهربایی

های انفرادی تمیز؟  شونه مهتاج! سردار به من میگه صحیح و سالم تحویلش بدم که ببرنش توی سلول ونا حقا -

 عفت کرده و اسلحه به سمت تو گرفته رو باید راحت گذاشت؟ تا خوش به حالش بشه؟ مردی که زنای زیادی رو بی

دیدم  واست؛ اما... اما حاال که میخ جرأت مخالفت نداشتم. حرفش حق بود؛ دل من هم زجرکشیدن کیان را می

گرفت. امیرپاشا به  لرزید و ترسی عجیب تمام وجودم را دربرمی شدند، دلم می دستان امیرپاشا به خونش آغشته می

 !کرد. نباید شد. نباید هدفش را عوض می خاطر من نباید آلوده می

 :هایم کشیدم و نالیدم وی ل*بانگشانش به باال خزیدند و به روی گلویم چفت شدند. زبانم را به ر

 .تمومش کن! بریم خونه -

 :فشاری به سرانگشتانش وارد کرد و با فریاد پرسید

 سوزه؟ دلت براش می -

هایش در سرم پیچید، چشمانم به سرعت نم گرفتند و دلم آشوب  های پر درد کیان که بلند شد و عق زدن ناله

 .شد

 .تو نباید دستات رو آلوده کنی پاشا! بسپرش به کسایی که کارشون رو بلدن -

های لرزانم را هدف گرفتند. دندان به روی هم سایید و  اش ل*ب های د*اغ و عصبی سرش را جلوتر کشید که نفس

 :غرید

روریست تحویل کنن. شایدم در ازای چندتا کار کوچیک، این آشغاال رو به اون کشورای ت اونا مالحظه می -

 .ب*دن
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 !پاشا -

 چیه؟ -

ی  داد کشید و گردنم را به جلو هدایت کرد که تلوتلوخوردم و ترسان به پهلوهایش چنگ انداختم. اولین قطره

 .های امیرپاشا را بیشتر در هم پیچاند ام نشست، راه را برای مابقی باز کرد و اخم اشک که روی گونه

رحمانه ترور کردن؛ بچه و دختردایی  ت رو کشتن؛ پدر و مادر شهنام رو بیاین ع*و*ضی و پدرش، پدر و مادر -

 ...منو از بین بردن. چطور دلت میاد

 :لباسش را میان انگشتانم مشت کردم و سرم را برای بهتر دیدنش باالتر گرفتم و میان کالمش پریدم

بینم؛ اما به خدا که مثل این الشخورها شون رو ب خواست درد کشیدن تو نباید عین اونا بشی پاشا! منم دلم می -

سازه. منم دوست دارم کیان و پدرش بمیرن؛ اما نه به دستای من و تو. بذار به دستای اهلش  شدن، به ما نمی

 !بیوفتن

 !برای اینا اشک نریز -

 :داد زدم

 .خوام از دستت بدم کنم؛ چون نمی  برای تو گریه می -

بل در آمد و چشمانش به دو دو افتادند. آب دهانم را فرو دادم و با صدایی صورتش فقط اندکی از سفتی و سختی ق

 :که به خاطر گریه، گرفته شده بود نالیدم

ای که حق تیر داشته باشی و یا هر چی. تو یه  اگه اون به دستای تو بمیره، میوفتی زندان! تو نه مأموری نه کاره -

 .انسان عادی هستی که یه نفوذی بوده و بس

 :تر شد تر و خاص های کلید شده، بم ام فشار آوردند و صدایش از پس دندان شتانش بیشتر به حنجرهانگ

 !ساکت باش! منو عصبی نکن -

کردن تا با دل و جون  این واقعیته پاشا. فکرکردی اگه بالیی به سر همین آشغال بیاد، اونایی که شیرت می -
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 تونه برات کاری کنه؟ کنن؟ فکر کردی پدرت می مایت میهاشون برسن، ازت ح براشون بجنگی و به خواسته

 :بغضم را پایین فرستادم و با گریه نجوا کردم

 .به من فکر کن! به منی که بدون تو، تنها میشم -

هایش لرزش خفیفی را متحمل شدند. مگر دروغ بود؟ مگر  پلک راستش از شدت عصبانیت به باال پرید و شانه

غیر از امیرپاشا چه کسی را داشت؟ اصال مگه دوست داشتن و عشق مهم بود؟ من، با تمام وجودم  نوا به مهتاج بی

دچارش شده بودم که از احساسی همچون عشق فراتر بود. این که در کنارش آرامش داشتم و هر اتفاق ناگواری را 

های  نبود؟ پس چی بود آن تپش ام به او، مگر دوست داشتن گذاشتم و حتی همین اعتماد لعنتی با او پشت سر می

زد  شنیدم که این مرد در زیر گوشم حرف می های دروغین؟ من، صدای قلبم را زمانی می های خیالبافی درون رمان

سوخت که  گرفت. من، زمانی تنم برایش در التهاب می مان موهایم را به بازی می و یا به روی تخت مشترک

توانستم بگذارم این مرد را به راحتی از من بگیرند. دلم  دیدم. نمی یخواستن را با تمام وجود در چشمانش م

خواست تا آتشم خاموش شود؛ اما نه به دستان امیرپاشایی که نیمی از من شده  فریادهای پر درد فرهمندها را می

 .بود

رد پشت سرم هایم کوبید و تنم را با دیوار س سرش را پیش کشید و با خشمی عجیب مُهری گداخته به روی ل*ب

اش در چشمانم خیره  های عصبی یکی کرد. با چشمان وق شده به صورت حریصش چشم دوختم که با کهربایی

پیچید و او تنها راهی که برای خفه کردن  های عصبی کیان و صدای ترسناک بادیگارد در اتاق می شده بود. زجه

اش کردم تا هرچه  م افتادند و همراهیمن در پیش داشت، همین بود. چشمانم از شدت خواستنش به روی ه

تر دست بردارد از لجبازی. زانوانم در یک عمل خالی شدند که با کمکم شتافت و دستانش را به دورم حلقه  سریع

 .کرد. نفس که کم آوردم سرم را به سختی به عقب کشاندم که باالخره رضایت داد و با نفسی عمیق عقب کشید

 ... بهش دست بزنماون... هیچوقت... نذاشت. -
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صدای کیان بود که صورت امیرپاشا را به سرعت خشمگین کرد و به سرعت به عقب چرخید. بادیگارد سر به زیر 

 :آلودگی عجیبی داشت، خندید و نالید کناری ایستاد و کیان با همان صورتی که حاالتی از دردکشیدن و خواب

 ...دم براش تادا ماه گرفتگی روی کمرش رو دیدی؟... من جون می -

غرش امیرپاشا و فرود آمدن مشتش به روی صورت کیان مصادف شد با جیغ بلند من و لبریز شدن چشمانم از 

آمدند که از ترس مردنش، به امیرپاشا پناه بردم و از پشت  وقفه به روی صورت کیان فرود می هایش بی اشک. مشت

 :ی من بلند شد حرکت ایستاد و صدای نالهدر آ*غ*و*ش کشیدمش. صورتم را به کمرش فشردم که از 

 !کنم بس کن! التماست می -

ی صندلی فرود آورد که جیغ کشیدم و به سرعت تنم را عقب  فریاد بلندی کشید و مشتش را به روی دسته

 :فرستادم. با عصبانیت به سمتم چرخید و فریاد کشید

 !گفتم برای این ع*و*ضی دل نسوزون -

با ترس فریاد کشیدم و به سمت در خروجی قدم تند کردم. از اتاق بیرون زدم و همین که  با سمتم هجوم آورد که

ی مبل گیر کرد و به روی زمین پخش شدم.  مسیر خروج از ساختمان را در پیش گرفتم، پای راستم به گوشه

امیرپاشای خشمگین ای سر دادم و بدون آن که به درد زانوهایم توجهی کنم تنم را به عقب گرداندم که با  ناله

رو شدم. مقابلم روی یک زانو خم شد و گلویم را میان انگشتانش اسیر کرد که قالب تهی کردم و با چشمان  روبه

 .وق زده به صورت خشمگینش چشم دوختم

 !پاشا -

 :انگشتانش را به هم نزدیک کرد و غرید

 ها؟چرا گذاشتی ببینه؟ چرا چیزی که مال من بود رو بهش نشون دادی؟  -

 :از فریادش، تنم به رعشه افتاد و بغضم در گلو شکست. دستم را روی دستش قرار دادم و با گریه و ترس نالیدم

 .ترسم کنی پاشا؟ من دارم می چیکار می -
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گویی جنون گرفته بود که به سرعت تغییر حالت داد و صورتش به همان پاشای قبل برگشت. دستش را به سرعت 

 .شش را مهمان تن لرزانم کرد. سرش را در گردنم فرو کرد و مُهری به روی رگ گردنم نشاندبه کتفم رساند و آغو

 .نترس عزیزم! من کنارتم -

 :تر کرد و با صدایی عصبی نجوا کرد هق زدم و در میان گرمایش جمع شدم. حصارش را تنگ

 .برای اون ع*و*ضی التماس نکن. من عصبی میشم -

 :زنان نالیدم هایم پنهان کردم. پاهایم را در شکمم جمع کردم و نفس پشت دندانبار دیگر هق زدم و بغضم را 

 ...من... من... اجازه ندادم بهم دست بزنه. به خدا... من -

سرش را به آرامی عقب کشید و همین که نگاهم به چشمانش افتاد، مبهوت ماندم. چشمانش نم اشک گرفته و 

اش قرار دادم و با تعجب نامش را بر زبان جاری  صورتش از فشار عصبی زیاد در هم شده بود. انگشتانم را روی گونه

 :کردم که با درماندگی تمام در صورتم ناله کرد

 .مهتاج. خسته شدم حالم خوب نیست -

هایم را دوچندان کرد.  اش چکید چنان کمرم را به درد آورد که نفسم را برید و شدت اشک اشکی که روی گونه

 :کتفم را میان انگشتانش فشرد و با صدایی گرفته از بغض ادامه داد

 .خواد کنه. دلم خونه رو می جا منو دیوونه می این -

 :زمزمه کردم هایش را به سرعت کنار زدم و اشک

 .منم. بیا از اینجا بریم -

هایش را به سمت در برداشت. در گیجی جنونی بودم که به جانش  سری تکان داد و به سرعت مرا بلند کرد و قدم

خواستم شکنجه کردن کیان را  تر از منی بود که می کرد. او حالش خ*را*ب افتاده بود و در ماشین هم رهایش نمی

باوری طاقتم به سرعت طاق شد وقتی دیدم آن داروهای تزریقی چه بر سر کیان همیشه ببینم و در کمال نا

های تمام آن مدت به ک*بودی نشسته بود و همانند بید به خود  سرسخت آورده بودند و صورتش از شکنجه
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 ...لرزید می

.... 

های لعنتی به فنا رفته بود و  داد که هر چه برای آرام کردنش تالش کرده بودم، با آن تماس فریادهایش نشان می

مان را به خ*ون کیان  ها برایش صحبت کردم و خودم را نیز قانع کردم تا دستان نتیجه هیچ و پوچ شده بود. ساعت

اش کنم که مدارک را به سردار عالمیر  آلوده نکنیم و به خانه برگردیم. لحظاتی بود که موفق شده بودم راضی

دانستم که  زد و می ال مرگ را برایش فرستاد؛ اما نارضایتی در صورتش موج میتحویل داد و آدرس کیان در ح

ی آخر  اش گذاشته بود. لحظاتی بعد با تماس شهنام و این که بزرگمهر لحظه ی قلبی بخاطر من پا به روی خواسته

مهر، داد و فریاد راه از دست نیروهای امنیتی گریخته، دوباره او را به هم ریخته و حاال با تماس تهدیدآمیز بزرگ

انداخته بود. الهه ترسان و بغ کرده روی مبل خود را در آ*غ*و*ش کشیده بود و من هم همانند او سکوت را 

 .انتخاب کرده بودم

 !ی لجن کنم حـ*روم*زاده هرجایی که باشی پیدات می -

 :شنیدم بزرگمهر چه گفت که فریادش در کل عمارت پیچید نمی

 نم عین پسرتم که *** نداشت؟ترسو؟ فکر کردی م -

 .از فحش فجیعش، ل*ب گزیدم و انگشتانم را بیشتر در هم گره کردم

 !منتظرم باش آشـ*غال -

و به سرعت گوشی را پایین آورد و به سمت سوئیچ ماشینش که روی میز ناهارخوری بود، رفت که با ترس صدایش 

 :که ل*ب زدمزنان و با اخم منتظر ماند  زدم. به سمتم چرخید و نفس

 کجا میری؟ -

اش، نفسی چاق کرد و قدمی به عقب برداشت. نگاهی دقیق به صورتم انداخت که از  با صورت برافروخته و درمانده

اش  زده ی قلبم شد. لبخندی تلخ برعکس چشمان غم ی عجیبی روانه غم درون نگاهش تنم لرزید و آشوب و دلهره
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چنان ترس را مهمان تنم کرد که به  رعت سالن را ترک کرد. آن کلمه آنزد و با گفتن یک خداحافظ کوتاه، به س

اش آن همه ترسناک بود، منعش کنم؛ اما همین که پا در  سرعت به دنبالش دویدم تا او را از رفتنی که خداحافظی

هایی  *بباغ گذاشتم، ماشینش از باغ بیرون رفت و درها به هم نزدیک شدند. دستم را روی قلبم گذاشتم و با ل

 :لرزان نالیدم

 !نگو خداحافظ -

 !مهتاج -

به عقب چرخیدم که الهه را ترسان و رنگ پریده میان چهارچوب یافتم. دستش را به سمتم دراز کرد که خودم را 

 :هق نالیدم در آغوشش انداختم و با گریه و هق

 !گفت خداحافظ! الهه -

 :سرم را مقابل صورت خیسش قرار دادم و هق زدم

 .شا ازم خداحافظی کردپا -

 :ای بلند فریاد کشیدم زانوهایم در کسری از زمان خالی شدند و با درد به روی زمین رها شدم و با گریه

 .پاشا رفت! رفت پیش بزرگمهر -

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

 

 

 »فصل پانزدهم«

 

 چرا اومدی احمق؟ -

آلودش به سمت مردی کشیده شد که خود را پشت سر  از فریاد شهنام، ابروهایش بیشتر در هم گشت و نگاه خ*ون
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ی برادرش قرار داده بود. شهنام برادرش بود؛ جانش بود و حاظر نبود  شهنام پنهان کرده و اسلحه را به روی شقیقه

کشید.  لحظه هم او را از خود دور کند. حاال، بزرگمهر به خود جرأت داده بود و اسلحه به روی جانش می حتی یک

که بعد از خبر گم کردن بزرگمهر، در کمال ناباوری به چنگال افراد او اسیر شده و تا سر حد مرگ کتک  شهنامی

های روی پیشانی و  خورده بود. چطور توانسته بودند در این مدت کوتاه، آن بال را به سرش بیاورند که شکاف

ها را به درک  ی آن ا او شهنام بود. همهاش خاری در چشم امیرپاشا شود و خونش را به غلیان بیندازد؟! ام گونه

اش  فرستاده بود و حاال با یک غفلت آن هم با دیدن امیرپاشا در آن مکان، اسلحه را مهمان خ*ون روی شقیقه

ساخته بود. پشت دستش را به روی د*ه*ان سرخش کشید و آب دهانش را که به رنگ قرمز نشسته بود، به بیرون 

 :پرت کرد و داد زد

 بهم اعتماد نداشتی که اومدی چکم کنی؟ نکنه -

سواری قرار داد که صدای  های باشگاه اسب های محکمش را به روی سنگ ریزه دندان به روی هم سایید و قدم

 :عصبی بزرگمهر بلند شد

 !جلو نیا -

تر به روی هم فشرد. نگاهی کوتاه به سراسر باشگاه  ا محکماش ر های کبود شده پا به روی زمین کوبید و ل*ب

ی حیوانات به روی هم تلبار شده بودند و بوی  هایی که در اطرافش همچون الشه توجه به جنازه خالی انداخت و بی

ی هایشان زندان نوا که در اسطبل های بی ی اسب پیچید، نگاه گرداند. شیهه اش می تعفن و سار خ*ون در زیر بینی

شدند. نگاه از چشمان باز یکی  هایی که لحظه به لحظه بیشتر می شده بودند، تنها صدای موجود بود و وز وز مگس

تکان داد. لباس سفیدش « چکار کردی؟»از مردان کت و شلواری روی زمین گرفت و رو به شهنام سری به معنای 

خود گرفته بود. در نبودش، شهنام چکار کرده به یک دست قرمز تبدیل شده بود و شلوار جینش چندین پارگی به 

 ها افتاده بود؟ بود که همچون حیوانی درنده به جان آن انسان
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کرد، کمی  اسلحه توسط بزرگمهری که رنگ به رو نداشت و آثار ضرب و شتم به روی صورتش خودنمایی می

 :تر کشیده شد و صدایش بلند و رسا در باشگاه پیچید پایین

 پسرم کجاست؟ -

بارش را از صورت  لبخندی خبیث به روی صورت نشاند و دستانش را پشت کمر در هم قالب کرد. نگاه شماتت

 .شهنام خشمگین گرفت و به بزرگمهر دوخت

 .رفت جایی که قراره به خوبی ازش پذیرایی کنن -

 :برای حرص بزرگمهر بود که با اشتها خندید و ادامه داد

 !البته قبل از این که بمیره -

اش را به راحتی بیرون فرستاد. گ*ردنش را به سمت  باالخره صورت شهنام هم به لبخندی نشست و نفس خسته

 :بزرگمهر کج کرد و با نیشخندی حرص در بیار ل*ب زد

 .رفته جهنم تا به اجدادش سالم برسونه -

 :بزرگمهر ناباور و عصبی قدمی به عقب برداشت و فریاد کشید

 !خفه شو -

ی  پایین کشید و بدون مالحظه ماشه را کشید که صدای فریاد شهنام و رهایی گلوله همزمان شیههو اسلحه را 

ها را بیشتر کرد. شهنام با پایی که به خونریزی افتاده بود به روی زمین افتاد و دستش را به روی زخم فشرد.  اسب

 .اش به روی زمین نشست ک قدمیای در ی امیرپاشا ناباور و مبهوت قدمی به سمت شهنام برداشت که گلوله

 !همون جا وایستا -

اش  در جا میخکوب شد و چشمان ناباورش را به سمت بزرگمهر گرداند. خ*ون صورتش را با آستین پیراهن طوسی

 :پاک کرد و با چشمانی قرمز و صورتی کبود فریاد کشید

 چه بالیی سرش اوردی ع*و*ضی؟ -
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هایش مشت کرد. دندان به روی  برو در هم کشید و دستانش را در کنار راناز توهینی که به راستی الیقش نبود، ا

 :هم سایید و غرید

جان  کرد، تا االن داشت اون دنیا آب د*اغ نوش بالیی که حقش بود. البته اگه انسانیت همسرم یهو عود نمی -

 .کرد می

روی صورت امیرپاشا شکل گرفت و با  اش را باالتر آورد. نیشخندی بزرگمهر قدمی دیگر به عقب برداشت و اسلحه

های قلدرش  کرد، قدرتمند نبود. او تمام قدرتش را از نوچه خود اندیشید که واقعا این مرد آنچنان هم که فکر می

لرزید و تنش به رنگ سفیدی رسیده بود. بزرگمهر از امیرپاشا  مغزش. دستانش به شدت می گرفت و پسر بی می

 .آمد ها در انتظار قاتل دخترش بود، اوج خوشبختی به حساب می مردی که سال ترسید و این ترس، برای می

 .ابرویی باال انداخت و با چشمان تیزش تمام صورت مرد مسن مقابلش را رصد کرد

 تونی منو با زندگی همسرم تهدید کنی؟ فکرکردی من همون امیرپاشای چندسال پیشم؟ چطور می -

 :صدایش با لرزشی واضح، در گوش امیرپاشا زنگ زد ی عصبی بزرگمهر بلند شد و  خنده

خواست خودشو بند من کنه تا بیاد اون سر دنیا مدل بشه، زن تو  ای که می کالغا خبر اوردن که اون زنیـ*ـکه -

 کرد؟ بوده. چیکارش کردی که واسه یه ر*اب*طه پیش من لباس پـ*ـاره می

چنان به نبض افتاد که هر لحظه امکان داشت از پو*ست  عفتی هستی، اش از یادآوری بی رگ گر*دن و شقیقه

نوایش از فشار بیش از حد، به صدا در آمدند و فک و دستانش به دردی  های بی بیرون بزند. انگشتان دست و دندان

هایش نشاند. چه  عظیم نشستند؛ اما آرامش صورتش را به سختی حفظ کرد و لبخند دردناکش را به روی ل*ب

کند  کند و از لحاظ مالی و احترام تأمینش می هایش نمی کرد همین که هستی را وارد بازی گمان می داشت بگوید؟

های  رو شد که دیگر حیا را از یاد برده بود و بوی ادکلن برایش کافی است؛ اما تا چشم باز کرد با زنی الکی روبه

را در حقش تمام کرده بود درست؛ اما هلیای الی موهایش پیچیده بود. هستی، نامردی  قیمت مرد دیگری البه گران

عزیزش چه گناهی کرده بود که با آن صدای شیرینش به زیر خاک فرستاده شد؟! آخ که آن چشمان کهربایی و 
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 .کرد با این مرد برد از امیرپاشای سنگدل. آخ که بابا گفتنش چه می اش چه دلی می موهای خرمایی

توانست معنای آن را بفهمد. نفسی گرفت و  دیده می ری د*اغچشمانش به سوزشی نشستند که تنها پد

 .هایش شود که موفق هم شد های لرزانش را به باال فرستاد تا مانع ریزش اشک مردمک

 !اومدی؟ چی شده حاال واسه یه مرد قلدر شدی های یه زن هم برنمی ها ؟چیه؟ از پس خواسته -

 :بانیت غریددندان به روی هم سایید و با عص "مرد"از لفظ 

 !نـ*ـاموس ع*و*ضی ذاری مرد؟ بی مرد؟ اسم خودت رو می -

هایی  ای که مقابلش قرار داشت، با غرشی خشمگین به سمت بزرگمهر یورش برد و گلوله توجه به اسلحه گفت و بی

اش  شانسی کرد را با مهارت مهار کرد که در کمال خوش که یکی پس از دیگری از کنار سر و پاهایش عبور می

رساندند. شهنام پای سالمش را باال آورد و با یک تکنیک رزمی به زیر ساعد بزرگمهر زد  خراشی به روی تنش نمی

بازش را  که تلنگری خورد و قدمی به عقب پرتاب شد. شهنام از شدت درد، به روی زمین پخش شد و چشمان نیمه

را متوقف کند؛ اما مرد خشمگینی که شیرسفید کمیاب ها فشرد. بزرگمهر فریادی بلند کشید تا او  به روی سنگریزه

ای هم برایش اهمیت نداشت، جستی به روی  جهانی نام گرفته بود و دردی که ممکن بود به جانش بنشیند ذره

های فرتوت مرد  مگریست و در یک لحظه، تنش را به روی استخوان اش می ی خالی بزرگمهر زد که با بهت به اسلحه

ی پر درد بزرگمهر بلند شد که امیرپاشا مجالی نداد و به  به ضرب به روی زمین فرود آمدند. ناله انداخت که هردو

خیز شد و مشتش را به روی فک بزرگمهر نشاند. فریاد بزرگمهر به همراه صورتش به سمت مخالف پرت  سرعت نیم

را صدا زد تا مبادا دستش به خ*ون  های درشتش بیرون زد. شهنام با فریاد نام امیرپاشا شد و خ*ون از میان ل*ب

کردند و یکی  های او از امیرپاشا پیروی نمی تر بود؛ اما مشت مردی آلوده شود که از حیوانی چون خوک هم نجس

آمدند و با هر مشت، صورت زیبای هلیا در مقابل چشمان  پس از دیگری به روی تن و ب*دن مرد فرود می

 .های شیری ریزش بست با آن دندان امیرپاشا نقش می

خواستم عین من مرگ اوالد بکشی تا بفهمی  کشمت ع*و*ضی! دختر من برای مردن خیلی بچه بود. می می -
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 .اوالدت کنم رحم نذاشت که بی چقدر کمر شکنه؛ اما مهتاج نامروت نذاشت. مهتاج دل

 :پر دردش پیچیدندهای  دستان بزرگمهر ضربدری مقابل صورتش قرار گرفتند و فریادهایش در میان ناله

 !تو... مقصر مرگ دخترت بودی. نه من -

ی دردناکش به هوا خواست. امیرپاشا  مشت دیگری به روی پهلویش فرود آمد که دستانش به پایین افتادند و زجه

هایی که روی  زنان، به صورت متورم بزرگمهر که از شدت درد، در هم شده بود، چشم دوخت و با اشک نفس

 :یختند و اختیار از کف داده بودند، فریاد کشیدر اش می گونه

 !فطرت اون سنی نداشت پست -

 :آلود بزرگمهر برخاست و در میان دردهایی که به جانش افتاده بود، ناله کرد ی خ*ون سرفه

 !پول، شرافت حالیش نیست -

ریاد آشنایی، در جا میخکوب مشت امیرپاشا با فریاد باال رفت که به یک آن با پیچیدن صدای گلوله در باشگاه و ف

 :شد

 !کافیه! امیرپاشا پورسلیم، بکش کنار -

ای کرد و با فریاد مشتش را در کنار صورت بزرگمهر پایین  از شنیدن صدای آشنای سردار محسنی، دندان قروچه

ورت اش بلند شد. ص های کف، دردی همچون ماری سمی تا شانه های ریزش با سنگ آورد که از برخورد استخوان

 .ی بزرگمهر را اسیر کرد دردناکش را پایین آورد و با دست دیگر چانه

 !کارم باهاش تموم نشده سردار -

هایی  هایی پوشیده و لباس شان را احاطه کردند و با صورت نیروهای ویژه با تجهیزات کامل نظامی به سرعت اطراف

ای سر داد و به سختی به روی پشت خزید و  ام نالهباش ایستادند. شهن انگیز آماده به رنگ شب، در میان غروب غم

ای ریز به کلت سیاهی که  کمر صاف کرد. نگاه امیرپاشا به سمتش کشیده شد که چشمان شهنام با اشاره

اش افتاده بود، توجهش را جلب کرد. لبخندی روی صورت نشاند و سر به زیر انداخت.  صاحب در یک قدمی بی
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داشت با  اش را پشت کمر قالب کرد و حینی که به سمت امیرپاشا قدم برمی ی کمری سردار محسنی اسلحه

 :عصبانیت غرید

 دونی بخاطر کارات باید به چند نفر جواب پس بدم؟ دیگه خیلی دور برداشتی مردحسابی! می -

داشت ی امیرپاشا بلند شد و به آرامی از روی بزرگمهر برخاست و همانطور که پشت به سردارمحسنی قرار  خنده

 :فریاد کشید

ذارن و یا چندتا اسلحه باید به  زمانی که بهم نیاز داشتین، براتون مهم نبود که چندتا زن رو در اختیارم می -

 کنین؟ ها؟ دست جوونای مملکتم بسپرم. حاال دیگه برام صدا کلفت می

ی بزرگمهر  و به روی شقیقه آخر را با فریادی بلندتر گفت و در یک حرکت ناگهانی اسلحه را به چنگ کشید "ها"

 .قرار داد

 !نه -

 :دفاع بزرگمهر غرید فریاد هشدارآمیز سردار در سرش پیچید که درنگ نکرد و با نفرت در صورت رنگ پریده و بی

 !برو به جهنم -

 ...و ماشه را کشید و به ثانیه هم نکشید که صدای داد شهنام و شلیک در فضا پیچید

قدر قرمز و ترسناک بود که لرزی به  کرد، آن ها فوران می خونی که مقابل چشمان شهنام و بقیه به روی سنگریزه

هایش انداخت و  اندام سردار انداخت و ناباور به سمت امیرپاشا قدم تند کرد. در کنارش زانو زد و دستی به دور شانه

 .سر بلند کرد

 چیکار کردی؟ -

ی  هایش در س*ی*نه اسلحه را به سمت امیرپاشا نشانه گرفته بود و حاال یکی از گلولهخطابش به مردی بود که 

امیرپاشا قرار گرفته بود و او را پخش زمین کرده. شهنام خود را به روی زمین کشید و با فریاد نامش را به زبان 

با ولع هوا را وارد  خوردند و هدف تکان می هایش بی آورد؛ اما صورت امیرپاشا به ک*بودی رسیده و ل*ب
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 :کرد. سردار او را به کمر به روی زمین خواباند و فریاد کشید اش می س*ی*نه

 !به مرکز خبر بدین یه آمبوالنس بفرستن. همین حاال -

 :مردی که شلیک کرده بود، احترامی نظامی گذاشت و با صدایی باصالبت گفت

 .بله قربان -

در انتهای باشگاه یورش برد. شهنام در کنار امیرپاشا قرار گرفت و  های پارک شده و به سرعت به سمت ماشین

کرد، خودش را  شد و با بهت و ناباوری به اطرافش نگاه می توجه به بزرگمهری که دستانش درگیر دستبند می بی

 :جلوتر کشید و صدا زد

 !داداش! بلند شو -

هایش  ی پر دردش را پشت ل*ب وخت. نالهنفسی بریده بیرون فرستاد و چشمان سیخش را به صورت شهنام د

ی قدرتمند شهنام اسیر شد. لبخندی به صورت خیس شهنام زد و با  خفه کرد و دستش را باال آورد که میان پنجه

 :صدایی مملو از درد تشر زد

 .زهرمار! بزرگش نکن مرد حسابی -

امیرپاشا فرستاد که در آن شرایط هم شهنام پای خرابش را به سختی به روی زمین کشید و زیرلب فحشی به جان 

گر  داشت. سردار محسنی خشمگین و عصبی دست به زیر سر امیرپاشا برد و با لحنی توبیخ دست از غدبازی برنمی

 :باز او را مخاطب قرار داد چشمان نیمه

 خواستی چکار کنی؟ فهمی می شقی امیر! می خیلی کله -

 :ش را به سمت شهنام کشاند و غریدا خندی تحویلش داد و صورت در هم شده نیش

 .خواستم... انتقام... دخترم رو... بگیرم می -

 اینجوری؟ -

 :ی پر دردی سر داد و انگشتان شهنام را فشرد و نالید سرفه
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 .هرجوری -

آمیز شهنام را به  اش، تکانی به او وارد ساخت که آخش را بلند کرد و صدای اعتراض توجه به زخم کاری سردار بی

 .ن خریدجا

 !همین االنشم حکم زندونیت اومده احمق -

اش را بلند کرد. شهنام هراسان دستش را  اش را فرا گرفت و ناله تلخندی بلند سر داد که یک آن دردی عظیم شانه

های رقیق و  کرد و خ*ون ریزی بیشتر از آن چه بود که تصور می به روی زخمش قرار داد؛ اما شدت خ*ون

 .انگشتانش به بیرون جهیدندرنگ از میان  سرخ

 :زد رسیدند را به سختی تکان داد و ل*ب هایی که به ک*بودی می نگاهی کم هوشیار به شهنام انداخت و ل*ب

 !مهتاج -

گفت و در کسری از زمان، ب*دن تنومندش در گیر خوابی عمیق شد که بهتر از دردی بود که رگها و شریانهای 

 .گرفت اش را در برمی اصلی

**************** 

 

 

وشو دادم. لبخندی به  های پر پر شده را به روی اسم زیبایش ریختم و با گالب اصل، صورت مهربانش را شست گل

ام کشیدم. روی نیمکت سفیدی که مقابل  ی پالتوی مشکی مالحظه به گوشه صورتش زدم و خیسی دستم را بی

ایل کردم تا بهتر برق درون چشمان خاص و زیبایش را ی راست م قبرش قرار داشت نشستم و سرم را به روی شانه

هایش را میان انگشتانم فشردم تا مطمئن بشوم که این یک خیال  ببینم. دستانم را به روی نیمکت قرار دادم و لبه

خام نبوده و نیست. پاهایم را ضربدری به روی هم قرار دادم و نگاهی که به سوزش افتاده بود را به سختی پایین 

هایم را  های سیاهم دوختم. انگشتانم را درون کفش جمع کردم و ل*ب بوت دم و به شلوار فیلی رنگ و نیمکشی
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میان دندان کشیدم تا مبادا به گله و شکایتی از هم باز شوند و دل مهربان و عاشقش را به درد آورند. آب دهانم را 

 :حالت او را مخاطب قرار دادم زده، در همان با تالش فراوان پایین فرستادم و با لبخندی غم

 ...ترت؛ اما های قشنگ و کارای قشنگ دوست داشتن و عشق رو از تو یاد گرفتم. از حرف -

زدهام را باال  هایم شروع شد و بغضم باالتر آمد. نگاه نم ام نشست، لرزش ل*ب ی اشک که به روی گونه اولین قطره

 .کشیدم و به لبخند خاصش دوختم

خواستم و تو نموندی تا یادم بدی. تو... هرچی که داشتم رو با خودت  خواستم. بیشتر می می اما من بیشتر -

 ...تر بودم و بردی نامرد! اگه... اگه تو رو داشتم، االن خیلی خوشبخت

رسیدم. باالجبار، نگاه  ام که بلند شد، وقت را یادآوری کرد و قراری که باید به آن می صدای مزاحم آالرم گوشی

یدم از زیبایی مقابلم و دست در جیب پالتو بردم. آالرم را خاموش کردم و به آرامی قامت راست کردم. شاید دزد

اش چشم دوخته بودم که  جا نشسته بودم و به صورت زیبای مردانه قریب بیست دقیقه بود که برای خداحافظی آن

کردن را به حرف زدن ترجیح داده بودم. در میان آن سنگ سیاه محبوس بود؛ اما همانند همیشه سکوت و نگاه 

شد.  ها به صورتش خیره شوم بدون آن که کالمی به زبان بیاورم؛ اما حیف و صدحیف که نمی خواست سال دلم می

 :دستی به صورتم کشیدم و با لبخندی واقعی ل*ب زدم

 .ا از اینجا دور بشمکنه ت خواد ل*ب به گالیه باز کنم که هر دفعه یه راهی پیدا می انگاری خدا نمی -

هایم را هدف قرار داده بود، جلوتر رفتم و  توجه به سوز زمستانی که گونه دستانم را درون جیب پالتو فرو بردم و بی

 .ای کوتاه به روی خیسی عکسش نشاندم ب*وسه

 .دونم که تنهایی رو دوست نداری گردم. بهت قول میدم که نذارم تنها بمونی. می برمی خیلی زود -

دانستم از همین االن هم دلم برایش  ی سنگ قبرش کردم که می زده روانه قدمی به عقب برداشتم و نگاهی غم

 .کردم اش سر می ها را به امید دیدن دوباره شد و شب تنگ می
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 .باید برم -

 :عقب برداشتم و ل*ب زدمقدمی دیگر به 

 .گردم خیلی زود برمی -

زهرا  و در یک تصمیم آنی برای آن که پشیمان نشوم، به سرعت عقبگرد کردم و از میان قبرهای نامرتب بهشت

 :رو پرسید داشته بودم، برسم. مرد مسن با لطافت تمام از ماشین پیاده شد و گشاده گذشتم تا به تاکسی که نگه

 بریم دخترم؟ -

ها خود را به جای پدرم  انداخت که بعد از ترک نامدارها و عمویی که سال هایش مرا به یاد سید می دخترم گفتن

هایش. لبخندی به صورت سفیدش زدم و حینی که  زده بود، پدری را به خوبی در حقم تمام کرده بود با مهربانی

 :کردم پاسخ دادم در عقب را باز می

 .دبله. ببخشید که طول کشی -

ام نشست و لذتی وافر را تقدیم  روی صندلی قرار گرفتم که گرمای خوشایند بخاری ماشین به روی صورت سِر شده

 :ام کرد. راننده پشت رول قرار گرفت و ماشین را از جای کند و گفت های سرمازده اندام

ذاره از  ها نمی داره که تا مدت تونم از اینجا دل بکنم. اینجا یه حال و هوایی منم هروقت میام دیدن زنم، نمی -

 .این زندگی دست بکشم

اش، لبخندم را پس زد و دلم را به درد آورد از مردی با آن سن که دردی عمیق در س*ی*نه داشت.  زده لحن غم

ی زمستانی دوختم که درختان را عر*یان و زمین را سفت و سرد ساخته بود و با توجه به  نگاهم را به جاده

 .ع دو شب گذشته، سرمای عجیب و بادهای شدید را به ارمغان آورده بودبارندگی فجی

 .اینجا آرامش داره -

 :به آرامی ل*ب زدم که به سرعت تایید کرد

 .درسته. آرامش اینجا رو هیچ کجای دنیا نداره -
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 :ی ماشین تکیه دادم و با غصه نالیدم ام را به شیشه پیشانی

که اول و آخرش تنهاییم و باید خودمون به داد و فریادهای خودمون برسیم.  شاید بخاطر این که یادمون میاره -

کنن و به  یادمون میده از هیچکسی نباید توقع داشته باشیم چون یه روزی ما رو توی یک متر جا رها می

 .شون وجود داشته رسن. غافل از این که یه روزی یه نفر بوده که توی زندگی شون می زندگی

 .کار ین بوده دخترم. به قول ماها: خاک سرده و انسانم فراموشتا بوده هم -

مان را تمام کردم. چندی بعد بود که در فرودگاه بودم و ساعاتی بعد، به  مکالمه« درسته» آه کشیدم و با گفتن:

از دلتنگی  ام را ترکانده بود و مدام نفری که از ابتدای روز، گوشی کشید. یک نفر انتظارم را می جایی رسیدم که یک

گفت. ماشینی که در پارکینگ قرار گرفته بود را هدف قرار دادم و با لبخندی واقعی صندلی شاگرد را  سخن می

 :آمد گفت احاطه کردم که الهه به سرعت به سمتم چرخید و با لبخندی عمیق خوش

 .خوش اومدی عزیزم -

 :برفی که تهران را پوشانده بود، پاسخ دادم کمربندم را بستم و بخاری را بیشتر کردم و با صدایی لرزان از

 .ممنون -

 :تر شوند که ماشین را روشن کرد و پرسید دستانم را به روی هم مالیدم و هایی کردم تا گرم

 چرا لباس گرم بیشتری نپوشیدی؟ -

تر شد  ی تک نگین درون دستش افتاد، لبخندم عمیق دستانم را در آ*غ*و*ش کشیدم و همین که نگاهم به حلقه

 :تر و صدایم ضعیف

 .نگفته بودی برف اومده -

 :ای تشر زد انگشتانش را به دور فرمان بیشتر فشرد و با لحن مادرانه

 کنی یعنی؟ اخبار نگاه نمی -

 .ام را به شیشه سپردم و نگاهم را باال کشیدم تلخندی سر دادم و شقیقه
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 !خیلی حوصله دارم که اخبارم ببینم -

ای سر داد و با احتیاط  روحم کرد و به سرعت ابرو در هم کشید. زیر ل*ب زمزمه صورت بی ی نگاهی روانه نیم

نهایت از این رنگ بیزار  مان سفیدپوش شده بود و من بی ی اصلی پیچید. فضای اطراف فرمان را چرخاند و در جاده

دانستم آن  اهده کردم. میجان مش ای به این رنگ خونین و بی شده بودم وقتی که امیرپاشا را به روی ملحفه

کردم که به چنین پایانی برسد. پایانی که برای من  خداحافظی اتفاقی شوم را رقم خواهد زد؛ اما تصورش را هم نمی

باورنکردنی بود و غیرقابل هضم. بار دیگر به من ثابت شد که امثال امیرپاشا و مادرم با وجود این که نظامی نبودند، 

هایی که کردند  زرگی برای کشورشان انجام بدهند و در عین حال برای تمام تالشتوانستند کارهای ب می

ناجوانمردانه بازخواست شوند. مگر مهم بود که امیرپاشا بدون اجازه کیان را تا مرز مرگ رساند و قصد قتل 

ا انتقام خ*ون دار امیرپاشا ب های سفت و سختی که نگذاشت روح سرکش و د*اغ بزرگمهر را داشت؟ لعنت به قانون

دانم که حق مادری به گردنت نداشته و ندارم؛ اما تو را که با  گناه من! می دخترش آرام بگیرد. هلیای بی

های  ناجوانمردی تمام مهمان خاک سرد کردند، عاشقانه دوست داشتم و دارم. تو هم همانند من، قربانی بازی

 .فروشان شدی کثیف وطن

رساندند. ننگ بر کسانی که به  دنیا، خاک و وطن خودشان را به هیچ و پوچ میننگ بر مردمانی که برای مال 

 .گذاشتند برای ویالهای بیشتر و ویزای کشورهای دیگر راحتی ن*ا*موس خود را به حراج می

های بلوری کمر خم کرده بودند، گرفتم و دستانم را بیشتر  شاخ و برگی که زیر بار سنگین برف نگاه از درختان بی

 :نگاهی به انگشتر درون دستش انداختم و پرسیدم در آغوشم فشردم. نیم

 جناب سروان خوبن؟ -

 :چینی روی بینی نشاند و با کالفگی تمام پاسخ داد

 .تر شده. واال پشیمون شدم از این نامزدی بداخالق بود، بداخالق -

 :تر دور گر*دن پیچیدم و پرسیدم ی کوتاهی سر دادم و دستانم را آزاد کردم. شالم را محکم خنده
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 .چرا؟ شهنام به این خوبی -

 :چشمی در حدقه گرداند و با غیض غرید

 !خوبی که این باشه، عمراً بخوام -

های جدی  ای که برای اخم شتند و الهه شورش را در آورده بود؛ وگرنه الههشد باز هم دعوای عاشقانه دا معلوم می

 .اش شده بود، محال بود اینقدر زود خسته شود مرد و در عرض این مدت شیفته شهنام می

 باز دعوا کردین؟ -

 :یبا داد زدهایش را به روی سرم خالی کند که با عصبانیت تقر انگار منتظر من مانده بود تا تمام دردها و گالیه

گیره! از وقتی که بخاطر کاراش یه مدت تعلیق شد و کسر درجه، یه ذره اخالق  دعوا؟ عینهو سگ پاچه می -

 ...نمونده براش. با اتفاقی هم که برای امیرپاشا افتاد

 :هایم با آمدن نامش به سرعت خشکید و او هم با صدایی گرفته و ضعیف ادامه داد لبخند روی ل*ب

 ... هاتر شد. بمیرم براش! بمیرم برای امیرپاشا ویهویی تن -

آهی کشید و بغضی که در گلویش نشسته بود را با برگرداندن سر و فرو دادن باصدای آب دهانش، پنهان کرد. 

دخت و مابقی با دیدن من و آمدن اسم  هایی که توران ها و گریه عادت کرده بودم؛ عادت کرده بودم به این بغض

اش تنگ شده بود.  کردند. عادت کرده بودم؛ اما داغم همچنان تازه بود. دلم برای صدای خواستنی یامیرپاشا رو م

ها و  این انصاف نبود درست زمانی که به اوج دچاری این مرد رسیده بودم، دنیای نامرد او را از من سلب کند و ماه

 ...را گرفته بودم تا سال و چندماه مرا در حسرتش بسوزاند. ای کاش آن روز جلویش قریب یک

 میری خونه؟ -

خواست بشنوم. از شهنامی که برادر پاشا بود و  توانست موضوع را به موارد دیگر بکشاند؛ اما دلم می خوب بود که می

 .در غیبتش، برادر من

 !درکش کن -
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ی  ام کرد. گوشه ی صورت عادی و گرفته ای که به زبان آوردم، به سمتم چرخید و نگاهی گذرا حواله با دو کلمه

 :ل*بش را به بازی گرفت و با صداقت تمام ل*ب زد

 ...من خیلی حساس شدم. اون بیچاره که -

 :وار ادامه داد آهی کشید و زمزمه

 .مون رو خوب کنه کنه حال همش سعی می -

در باورم های الهه.  های شهنام و دلدادگی شان بود. بخاطر غیرت سعی کردم لبخند بزنم. بخاطر عشقی که میان

 .هایی ببینم تابی گنجید روزی الهه را با چنین بی نمی

ها رو هم خورده و  فهمیش. اون مجبور بود به بازی کردن. حاال که بازی تموم شده، کتک خوبه. خوبه که می -

 .دلش به د*اغ نشسته، وقتشه تو براش بازی کنی

 :انداخت، پرسید مان می کودکیابروهایش را به باال سوق داد و با لحنی که مرا یاد دوران 

 چه بازی؟ -

 :چشمانم چین انداختند و دلم آتش گرفت از به زبان آوردن آن کلمه

 .بازی عشق -

 .ی خجولی سر داد و چشمانش را به مقابلش دوخت خنده

 !زهرمار مهتاج -

 :اش سری به طرفین تکان دادم و نالیدم از افکار منفی

 .منظورم بازی عشق بود -

 :اثت تمام ادامه دادمو با خب

 .شما که مرزها رو خیلی وقته رد کردین -

 :جیغش به هوا خواست
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 !به خدا من دست از پا خطا نکردم -

ی شادی کردن را ازش  ها بود کسی چنگ زده و اجازه خواست به حرص خوردنش بخندم؛ اما دلم را مدت دلم می

ام  قعی را روی صورتم بنشانم. نفسی گرفتم و چشمان خستهای وا توانستم قهقهه گرفته بود. خیلی وقت بود که نمی

 .را برای لحظاتی به روی هم قرار دادم و به صدای بخاری گوش سپردم

 .میرم خونه -

 :مدتی سکوت کرد و باالخره با تردید پرسید

 ...خواد با خبرای خوب پیش ما نمیایی؟ امشب شهنام هم میاد. گفت کیک بپزم براش که می -

 :حوصله غر زدم مش پریدم و بیمیان کال

 .ام خسته -

 .ای برای دلجویی هم نداشتم نفسش را با گالیه بیرون فرستاد و من حوصله

 .باشه -

 :رنگم را به سختی تکان دادم های بی تر به روی هم فشردم و ل*ب چشمانم را محکم

 .بهتره برگردی سرکارت -

 .هایش را تجسم کنم های بسته هم اخم توانستم از پشت پلک می

کنن، شهنام هم گفت  رو بشم. از وقتی نامزد کردم مدام اذیتم می خوام با سبحان و سروش روبه عمراً! اصال نمی -

 .خواد برم اونجا. گفت برم پیش داییش برای مصاحبه نمی

 :وار پرسیدم جا کردم و زمزمه هسرم را به روی پشتی صندلی ماشین جدید و شیکش جاب

 مالی هم هست؟ -

 :اوهومی درون گلو گفت و پاسخ داد

 .آره بابا. داییش عضو هیأت مدیره شرکته هست و حقوق و مزایای خوبی دارن -
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 :ای گفتم و چندی بعد ل*ب زدم خوبه

 .ای که بهت دارن، اینجوری شدن. مدام در رقابتن سروش و سبحان از عالقه -

اش با سروش دوست  ی حقیر روزهای عاشقی اش را دوست داشتم. در اصل این الهه را بیشتر از الهه عصبیپوزخند 

 .داشتم

کنه. سروش منو جایگزین یاسی  من مرد زندگیم رو انتخاب کردم. مردی که واقعا برای خوشحالیم تالش می -

 ...کنه؛ اما ه میخواست و سبحان هم سر از دست دادن و رقابت با دوستش ابراز عالق می

 :بار رنگ و بویی از دلدادگی داشت، ادامه داد نفسی گرفت و با صدایی که این

کرد. خودت که شاهد بودی! دیدی  اما شهنام اینجوری نبود و نیست. از همون اول یه جور خاصی بهم نگاه می -

ت زندگیش باشم. همین برای من کنه که من الوی که وقتی اومد خواستگاری چه قولی داد؟ قول داد تالشش رو می

 !کافیه مهتاج

هایم را محکم و با تمام توان به روی هم فشردم و از ته دل  سوزش چشمانم برای آن عاشقانه بیشتر شد که پلک

شان دعا کردم. شهنامی که به خاطر نبودن پاشا، بار دیگر یتیم شد، حق خوشحالی را داشت.  برای خوب بودن حال

داشتنی و غذاهای  ها و کاپوچینوهای دوست آمد و برایم نسکافه در میان با الهه به دیدنم می شهنامی که یک روز

اش خواهری کنم و سنگ تمام  خرید، حق برادری را به گردنم انداخته بود که برای عروسی ام را می موردعالقه

کردم و راه درست را به الهه  گری می یانداختند، میانج بگذارم. برای همین هر زمان که با الهه جدلی عاشقانه راه می

گفتم تا بیشتر یکدیگر را  هایش می دادم و از الهه و خصلت های شهنام گوش می دادم، خواهرانه به حرف نشان می

بشناسند. با دلی که مرده بود، برای عروسی که در پیش داشتند، از جان و دل مایه گذاشتم. خودم را و تمام زمانم 

ذاشتم تا درد نبودن پاشا برای ساعاتی هم که شده کم شود. نامدارها را رها کردم که ظلم را در حق ها گ را برای آن

توانستم  سوخت و من نمی ها می شان داغی روی دلم بود. سوده هم به پای آن مادر و پدرم تمام کرده بودند و دیدن

گرفت  زد و دل من آتش می ارسالن نامدار زنگ میآورد.  او را هم مالقات کنم چرا که او هم امیرپاشا را به یادم می
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کردم و  آمد و من در آغوشش گریه می توانست به پاشا کمک کند و دریغ کرد! باباعباس به دیدنم می از این که می

چرا پاشا را به این بازی کشاند؟ آخ از دل پر دردم که این روزها « چرا؟»آوردم: فقط یک کلمه را به زبان می

کند. به خداوندی خدا زمان  بیشتر شده بود و لعنت به آن کسی که می گفت زمان همه چی را حل میاش  دلتنگی

 .شد وقفه به روی شاهرگم کشیده می تر از تیزی تیغ بود که بی نوا دردناک برای مهتاج بین

به روی چشمانم  هایم را ام از هم باز شد. پشت دست زده های نم مدتی بعد بود که ماشین از حرکت ایستاد و پلک

 .بند، به سمت الهه چرخیدم کشیدم و با لبخندی نیم

 ممنونم. نمیایی داخل؟ -

 :با لبخند زیبایش سری تکان داد و گفت

 !دونی که چقد خیکیه خوام براش کیک درست کنم. می ممنون. شب شهنام میاد. می -

 .جانی سر دادم ی کوتاه و بی خنده

 !دا میام هاداری، فر اوهوم. برای منم نگه -

 .چشمانش به سرعت درخشیدند و با خوشحالی سری تکان داد

 .حتما عزیزم. بگو خودم بیام دنبالت -

 .دستگیره را کشیدم و در را باز کردم

 .ماشین هست. خدافظ -

 .خدافظ -

ون آن شهر ی در پایم را با احتیاط بیرون گذاشتم و از ماشین دور شدم. از آن جایی که سفرم یک روزه بود و خانه

مجهز بود، با یک کیف دستی رفته و آمده بودم. برای همین بدون فوت وقت، خودم را به البی گرم رساندم و 

موقع و دوست نداشتنی حفظ کردم. خودم را به واحد رساندم و کلید را  هایم را از سوز و سرمای برف بی گوش

مرده شده  وت و کورم پناه بردم که او هم همانند من دلی س درون قفل انداختم. در را باز کردم و باز هم به خانه
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آویز آویزان کردم. شالم را کنارشان قرار  داد. در را بستم و کیف و پالتویم را به رخت بود و دیگر بوی زندگی نمی

مد های پاشنه تخت وارد راهرو شدم. کلید برق واحد را زدم که ساختمان از تاریکی ترسناکش در آ دادم و با صندل

ای که عاشقش بودم را به نمایش گذاشت؛ اما این خانه یک چیزی کم داشت که بدون آن خانه نبود،  و همان خانه

ویرانه بود. موهای پریشان و بازم را پشت گوش فرستادم و به سمت شومینه هجوم بردم و روشنش کردم تا سرمای 

م؛ زمستانی که وقتی آ*غ*و*ش یار نبود تا تو را گرم تر کنار بزند. از زمستان بیزار شده بود خانه را هرچه سریع

 خورد؟ کند، به چه درد می

ماگ چای دارچینی که برای خود آماده کرده بودم را میان انگشتانم فشردم و در کنار شومینه، تکیه به دیوار و به 

گ را در کنارم قرار دادم. هایی که گرم شده بودند، قرار گرفتم. پاهایم را در آ*غ*و*ش جمع کردم و ما روی پارکت

آمدند. پاشا  های سرخ عجیب به چشم می کردند، در آن صندل های بافت و مشکی که انگشتانم را گرم می جوراب

 .ها را انتخاب کرده بود و... آه خدای من! تمام کلماتم شده بود پاشا و پاشا و نبودنش و دردش این صندل

ی گوشی خیره شدم که موقعیتش را از جیب پالتویم به پارکت تغییر  ام را بیرون فرستادم و به صفحه نفس کالفه

ه زدم و چشمانم را به روی هم قرار دادم. بوی خوش ای کشیدم و سرم را به دیوار تکی داده بود. هوف کالفه

ام را کم کرد که دست پیش بردم و ماگ را میان انگشتانم قرار دادم.  حوصلگی دارچین، کمی از خستگی و بی

تر کردم و عمیقاً بو کشیدم. با بلند شدن صدای  ام نزدیک اش را پایین فرستادم و ماگ را به بینی ای از داغی جرعه

اگ را کناری گذاشتم و با تعجب به سمتش چرخیدم. عکس ارسالن نامدار که روی صفحه نمایان شد، گوشی، م

ابروهایم باال پریدند و انگشتانم به سمتش متمایل شدند. به اجبار اتصال را برقرار کردم و گوشی را به گوشم 

 .چسباندم

 !باباجان -

هایم کشیدم و ل*ب  شد. زبانم را به روی ل*ب اف نمیرحم من با او ص دانست و دل بی هنوز هم مرا دخترش می
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 :گشودم

 .سالم عمو -

 .نفس سنگینش هم دلم را به رحم نیاورد

 خوبی دخترم؟ -

 .ممنون -

 .خوام ببینمت می -

 :چشمانم را به روی هم فشردم و نالیدم

 .ام. لطفا بذارید برای یه روز دیگه خسته -

 ...اما -

 .لطفاً  -

تماس را « مراقب خودت باش!»ز هم فهمید که قصد دیدنش را ندارم. به اجبار قبول کرد و با گفتن:با ناله گفتم و با

اش افتاد و ابروهایم را در هم  خاتمه داد. گوشی را با حرص به روی پارکت رها کردم که ترک ریزی به روی صفحه

ای زنگ واحد به صدا در آمد. کرد. دستی میان موهایم کشیدم و همین که قصد جلو کشیدن ماگ را کردم، صد

بار مدیر ساختمان آقای احمدی را که  جیغ خفیفی از حرص و عصبانیت کشیدم و به سرعت از جا برخاستم تا این

کرد را مورد لعن و نفرین قرار بدهم. شالم را روی موهایم  ای برای پول چاپیدن پیدا می هردفعه به یک بهانه

 :طاق باز کردم و با اخم تشر زدمانداختم و با عصبانیت در را چهار

 ...باز چیه آقای -

هایم ماندند. تمام تنم به رعشه افتاد  ام حبس شد و کلمات پشت دندان اما با دیدن فرد مقابلم، نفس در س*ی*نه

های  کرد. ل*ب از لبخندی که روی صورت نشانده بود و چشمانی که تمام وجودم را در آن بافت سرخابی رصد می

هایم به باال پریدند و ضربان  ا به سختی تکان دادم و هوای اطرافم را برای بلعیدن به د*ه*ان کشیدم. پلکلرزانم ر
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کرد. دستم را به چهارچوب سپردم تا از  قلبم از شدت استرس و هیجان به حدی رسید که لباسم را باال و پایین می

ار، سیاهی رفتند، دستان نیرومندش به دورم سقوطم جلوگیری کنم و همین که چشمانم از شدت افت ناگهانی فش

 :پیچیدند و صدای نگرانش در زیر گوشم طنین انداخت

 !مهتاج -

 :چشمانم را برای بهتر دیدنش باال کشیدم و با بغض نالیدم

 !پاشا -

ی باریدن دادم و با صدای بلند  تر کرد که به چشمانم اجازه ی ل*بش نشاند و دستانش را محکم لبخندی گوشه

نشینی، دستانم را به دور گ*ردنش حلقه کردم و  های سفت و سخت آپارتمان توجه به قانون امش را خواندم و بین

اش سپردم و تمام تنم را به وجودش  اش حبس کردم. سرم را به س*ی*نه با ناله خودم را در میان س*ی*نه

های داغش را به زیر گوشم رها کرد و در  چسباندم تا مطمئن شوم که این باز هم خوابی امیدوارکننده نبود. نفس

دارش را نثارم کرد. خدای  های جان ای به روی گر*دن و موهایم نشاند و جانم هقم، ب*وسه مقابل هر ناله و هق

خبر از او سر کرده بودم و ناجوانمردانه ما را از هم دور کرده بودند.  من! خودش بود! پاشایی که تمام آن مدت را بی

 جرمی؟ آن هم به چه

تر کشیدم و سرم را عقب راندم تا صورتش را بهتر ببینم. خودش بود. ریشش بلندتر شده بود و  دستانم را پایین

 .موهایش هم؛ اما خودش بود. همان مرد جذاب من که عطش خواستنش در جانم نشسته بود

 و*ضی؟*کجا بودی ع -

که با لبخندی غمگین به تماشای صورت خیسم  جیغ کشیدم و دستانم را مشت کردم و به روی تنش فرود آوردم

 :اش زدم و بر سرش فریاد کشیدم ایستاد. مشتی آرام به س*ی*نه

 ...دونی دونی چی به روزم اوردی؟ نامرد! می می -

هایش مُهری برای سکوتم باشد و دهانم را محکم بست. عطش  طاقتش را از دست داده بود که ترجیح داد ل*ب
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دهند به جانش  باره مَشکی آب خنک به دستش می در بیابانی گیر افتاده بود و به یک داشتم؛ همچون کسی که

اش یاری کردم. در را با  طاقتی هایم، دستانم را به حرکت در آوردم و او را در بی توجه به تمام دلخوری افتادم و بی

اهایم را به دورش حلقه کرده و ای کشیدم و پ پایش بست و در یک حرکت ناگهانی تنم را باال کشید. هین ترسیده

 :زنان ل*ب زد مان را نفس ی میان دستانم را بند گ*ردنش کردم. فاصله

 !دلم برات تنگ شده بود وحشی -

ی  داد. نفسم برید از سرمای انگشتانش به روی تیغه طاقتی کار دستمان می با تمام وجودم دلتنگش بودم و این بی

 .اش به زیر گوشم پیچید کشیده شد که نجوای عاشقانه کمر و پشتم. سرم ناخودآگاه به عقب

 !زنم ماه من دارم برات دل دل می -

کرد. تنم به دیوار اصابت کرد و  هایم را خیس می وقفه گونه هایم بی برد. اشک زد و دلم مرا با خود می دل دل می

سرخش را در صورتم گرداند. نفسی  های لرزان و بازم به پایین افتادند. سرش را باال گرفت و مردمک چشمان نیمه

دارش  ی خش ام را مُهری نشاند و با صدای دورگه چاق کردم و گلویش را با دستانم سفت و محکم چسبیدم. چانه

 :نالید

 !گریه نکن قربونت برم -

 .اش را نوازش کردم های بهم ریخته ام ریش های سبابه هق زدم و با انگشت

 .نمتکردم... دیگه... نمیبی فکر می -

 .ذارم. تموم شد دیگه تنهات نمی -

 :من من کنان و مبهوت نالیدم

 تموم شد؟ -

 .لبخندی تحویلم داد و سری باال و پایین کرد

 .مون باالخره رسید همون روزی که فقط من باشم و تو و خونه -
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های محکمش را به سمت اتاق  ام را پذیرفت و قدم ی پر اشکی سر دادم و سرم را پایین کشیدم که هدیه خنده

هایم به یک آن پر کشید. با  خواب هدایت کرد و زمانی که سرم به روی بالشت نرم و گرم قرار گرفت، تمام غصه

اش را  زندگی گرفت. دستانم را که پلیور خاکیایجاد کردن سایه ی امنی برای من، لبخندم باالخره رنگ و بویی از 

موردهدف قرار دادند، پیش قدم شد و هیجانی که به جانم نشسته بود را به تصویر کشید. در صورتم چشم دوخت 

ای  ام کرد و در فاصله ای مهمان استخوان گونه اش را روی تمام اجزای صورتم گرداند. ب*وسه داشتنی و نگاه دوست

 :زدمتری ل*ب  میلی

 .دلم برات تنگ شده بود -

............. 

 

 

شد که امیرپاشا در کنارم بود و باالخره آن زندان اجباری به اتمام  به آرامی به پهلو چرخیدم. هنوز هم باورم نمی

رسیده. سرمایی که به جانم نشسته بود، با احاطه شدن اندامم در میان پتو به گرما نشست و چشمانم را باز کرد. 

نش به دورم حلقه شدند و سرش به روی سرم قرار گرفت. مهری گداخته به روی شاهرگ گردنم نشاند و نجوا دستا

 :کرد

 .چی ممنونم... برای همه -

 .لبخندی روی صورت نشاندم و نفس عمیقی در هوایش کشیدم

 .باورم نمیشه -

 چیو؟ -

 .کنم یه خوابه این که برگشتی. فکر می -

 .یم کشید که چشمانم را به روی هم قرار داداش را به روی موها بینی
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 .دیگه تموم شد عزیزم -

 :ابرو در هم کشیدم و با نفرت ل*ب زدم

 .اونا آدمای قدرنشناسی هستن -

 .اینطور نیست -

مان مقابل هم قرار گرفت. به نوازش موهایم پرداخت و  به سرعت چشم باز کردم و در آغوشش چرخیدم که چشمان

 :ممن با اخم تشر زد

ازشون دفاع نکن! تو برای این کشور زحمت زیادی کشیدی و اونا تو رو انداختن زندان. حتی نذاشتن یک هفته  -

 .از مرخص شدنت از بیمارستان بگذره

 :در چشمانم خیره شد و با مالیمت گفت

رگ رفتنش، شد. شکنجه کردن کیان و تا مرز م من، از روی عصبانیت کارایی کرده بودم که نباید انجام می -

 داشتن مدارک برای یه مدت پیش خودم.ج جرم کمی نبود. دیگه بماند کارایی که با بزرگمهر کرده بودم و نگه

 :با غصه و عذاب وجدان ل*ب برچیدم

 ...ی اینا تقصیر من بود. تو بخاطر من همه -

 .هام قرار داد و با محبت، لبخندش را گسترش داد اش را به روی ل*ب انگشت اشاره

 .ادامه نده! دیگه تموم شد و بهتره برگردیم به زندگی -

 :انگشتش را عقب کشید و به سرعت اخمی به روی صورت نشاند و پرسید

 چرا با پدرت قهر کردی؟ -

 .ابروهایم بیشتر در هم شدند

 !ماشااهلل نرسیده خبرها رو گرفتی -

 .شهنام گفت -
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 !دهن لق -

 !مهتاج -

هایم کشیدم که متورم شده بودند و  انگیز را داشت. زبانم را به روی ل*ب شگفتهنوز هم همان ابهت و جذابیت 

 .ها خالی کرده بود اش را سر آن امیرپاشا به خوبی دلتنگی

 ...تونست واقعیت رو به من بگه و تونست کمکت کنه و نکرد! می می -

 :هایی در هم ل*ب زد انگشتانش را میان موهایم کشید و با اخم

 .نیستاون مقصر  -

 !هست -

 .تر از اون وجود نداره... بهش یه فرصت برای جبران بده گناه دونی که بی تخس نشو! خودتم می -

ترین عضو  گناه خواستم قبولش کنم. ارسالن، بی گفت. حقیقتی که من پشتش پنهان شده بودم و نمی حقیقت را می

جام داد. من او را همچنان دوست داشتم؛ اما یقیناً به توانست انجام بدهد، ان این جامعه بود که برای من هرکاری می

ی پاشا پاسخ بله دادم سرم را باال و  هایش او را ببخشم. برای همین به گفته کاری توانستم برای پنهان راحتی نمی

 :پایین کردم. نگاهم را پایین انداختم و ل*ب زدم

 .امروز رفتم سرخاک امیرواال -

 .دونم می -

 :کردم که لبخندی زد و تعجبم را پاسخ داد ناباور سر بلند

 !تونم ازت بگذرم مهتاج فکر کردی رهات کردم؟ من نمی -

 .اش وارد کردم ی پر حرصی سر دادم و مشتی به س*ی*نه خنده

 .ای نداشتم اما یکسال ولم کردی پاشا! من تقریبا با مرگ فاصله -

 !هیش -
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 .هایش فشرد و با عصبانیت سر جلو کشید موهایم را میان چنگ

 .تو حق نداری بمیری! مرگ و زندگی تو دست منه -

 !خودخواه -

 .خوام چی می کنی عزیزم. من تو رو بیشتر از همه اشتباه می -

 .تو خدای نامردی هستی -

. دلتنگی که همچنان رفع نشده بود و بر سرش فریاد کشیدم و با بغض گفتم؛ بغضی که از روی دلتنگی لعنتی بود

 :ی روی صورتم، غرید ام چسباند و خیره به تک قطره ترم کرده بود. پیشانی به پیشانی تشنه

 .ی تو کنی عزیزم. من خدای ماهم! صاحب و دارنده اشتباه می -

 .دایشنفسم برید از مالکیتی که نسبت به من به زبان آورد و بغضم باالتر آمد از آن عطش درون ص

 .دروغگو! تو منو ول کردی رفتی. تو، تو حتی تالش نکردی که باهام تماس بگیری -

 .هایش را بیشتر در هم کشید اخم

ی  ی خاله بوده؟ یا قزلحصار درون شهری؟ من یه زندانی امنیتی بودم که باید بخاطر پرونده فکر کردی خونه -

تا اطالعاتم رو فاش نکنم. باید اون مدت ازم محافظت  موندم ها توی اون ساختمان دورافتاده می سیاسی مدت

 .ی بزرگمهر بسته بشه شد تا پرونده می

 :مبهوت و شوکه ل*ب زدم

 ...یعنی... یعنی تو رو -

 :سری تکان داد و شفافسازی کرد

 .متونستم از اونجا بیرون بیام. جدای از کارهای اشتباهی کردم که بازم بخشیده شد تا اتمام پرونده نمی -

 کشید؟ ها طول می حتی اگه سال -

 .متاسفانه -
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 :به سرعت خودم را در آغوشش رها کردم و نالیدم

 .خوبه که برگشتی -

آمیزش در زیر گوشم  هایم بلند شد و صدای اعتراض ی استخوان دستانش آن قدر تنم را محکم فشردند که ناله

 :پیچید

 !الغر شدی -

 :غض نالیدمام را به زیر گلویش کشیدم با ب بینی

 !هیش! دیگه چیزی نگو -

امیرپاشا را از من گرفتند. بی آن که دلیل محکمی برایم بیاورند یا حتی بگذارند تماسی با من داشته باشد. آن هم 

ها باخبر  برای چی؟ برای لو نرفتن اطالعاتی که خودمان به دست آوردیم؟ شاید درکش برای منی که از سیاست

نهایت دچار این مرد شده بودم دشوار بود؛ اما یقیناً حاال که او را  درکش برای منی که بینبودم، سخت بود؛ شاید 

دارش  های کش پیچید و نفس هایش در سکوت اتاق و خانه می گفتن "مهتاج"در آ*غ*و*ش داشتم و صدای 

خانمی که  رد، نه خانشد، برایم هیچ چیز دیگری مهم نبود. نه عمویی که واقعیت را از من پنهان ک انداز می طنین

شان به این قصه پایان دادند. خدای زمینی  دل عاشق مادرم را شکانده بود و نه حتی کیان و بزرگمهری که با مرگ

توانست با یک ل*مس هم  تر بود که می که خداوند عالم مرا به دستش سپرده بود، از تمام آن اتفاقات و دردها قوی

بخشیدم، شاید روزی  رسید که ارسالن و نامدارها را می کند. شاید روزی میمرا به دنیایی سراسر آرامش دعوت 

رسید که باالخره  شدیم. شاید هم روزی می آمد و ما صاحب فرزندی می رسید که امیرپاشا با مرگ هلیا کنار می می

های  برد و تمام بدی دیدیم. آن روز بود که مهتاج، تمام این اتفاقات سخت را از یاد می رنگ خانواده را به خود می

 ....سپرد. پس به امید آن روز اطرافیانش را به دست باد می

 !دیگه ترکم نکن خدیو ماه -

 .ابرویی باال انداخت و در تاریکی اتاق چشمان براقش را پایین کشید که جان دادم برای آن نگاه
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 خدیو؟ -

 :هایش پاسخ دادم ای اندک از گرمی ل*ب ل*ب گزیدم و در فاصله

 .خدا! خدای ماه -

 

 

 ...پایان
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.ی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانون  

.برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  
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