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هایش است که نه شیطنت "آلما  "گر زندگی دختری ساده به نام روایت "یک سیب و دو آدم"رمان ِ 

های ر یکی از کوچه پس کوچههمه را کالفه کرده و نه زندگی رویایی دارد؛ او دختری مهربان و ساده د

دیده و پدری که در چنگال اعتیاد اسیر ای رنجی ساده، کنار خانوادهوسط شهر شیراز در یک خانه

ی چیده شدن را به دلِ آدمی ای است که وسوسهکند. آلما، همان سیب ممنوعهاست، زندگی می

حبس ابد در زمین است... یک  اندازد که اگر چیده شود، آدمی ]همانند حضرت آدم[ محکوم بهمی

شود؟سیب و دو آدم؟!... سرانجام چه می

:خالصه
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 :مقدمه

ی چیده شدنش را به دل ی تک درختِ جنگلی هستی که شیطان وسوسهتو، همان سیب ممنوعه

اندازد که اگر چیده شوی، آدم محکوم به تبعید در زمین است. حال یک سیب ممنوعه و دو آدمی می

فکر چیدن تو و دیگری عاشق و در فکر حفاظت از تو... هر سه غافل از این که آدم؟ یکی گستاخ و در 

 .سر انجامِ سیب، چیده شدن است و آدمی تبعید... تبعیدی از جنس دلدادگی و درد

 

 «فصل اول»

 «دانای کل»

 

 .دنیا! بیا اینو ببر دیگه -

اشتن اثاثیه بود. مرد عصبی به های مرد جوان خیره شده بود، که مشغول پایین گذبا لبخند به غرولند

 :طرف در رفت و سرش را به داخل محوطه مایل کرد و فریاد زد

 .مُردی؟ بیا دیگه -

 :ای از داخل خانه آمد که با کالفی پاسخ مرد را به زبان آوردصدای ظریف دخترانه

 .کنمخودت بمیری، دارم کمک مامان می -

رفت. کلید را درون قفل گرداند و همان حین پای تر شد و نگاهش را از آن مرد گلبخندش عمیق

ی در تکیه داد و فشار ریزی به داخل وارد کرد، که در با صدای تیکی باز شد. کلید راستش را به لنگه

اش انداخت. وارد حیاط شد و در را که قیژ قیژ ناشی از قدیمی را از قفل جدا کرد و به داخل کوله

اش را به روی ی مقابل پایین رفت و پاهای خسته. از دو پلهبودنش روی اعصاب بود، محکم بست

ها می کشید، نگاهش را برای های سنگینش را به سختی روی آنها گذاشت و حینی که قدمموزاییک

ی زیباتری به آن حیاط کوچک و دیدن ساختمان آجری باال کشید. پنجره های رنگیِ سراسری جلوه

اد و های شهای رنگی به رنگسته از داخل ساختمان با برخورد به پنجرهدلباز بخشیده بودند. نورِ برخا

کرد. به آور میهای شادیبی حوریه را مملو از رنگشدند و حیاط با صفای بیای تبدیل میفریبنده
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ی ناگهان، با گیر کردن پای راستش به سمت جلو پرت شد؛ اما با عکس العمل سریعش و گرفتن تنه

کهنسال مانع افتادنش شد. نگاهش را به عقب برگرداند و به پایین کشید. با دیدن تنومند درختِ 

شلنگ آبی رنگی که در میان حیاط افتاده بود، سری از تأسف تکان داد و قامت جوانش را خم کرد. 

شلنگ را چندین دور میان انگشتانش چرخاند و در نهایت که شبیه دایره شد آن را به داخل باغچه 

 :قامت راست کرد و زیر لــ*ب زمزمه کرد رها کرد.

 .بی حیاط رو آب پاشی کرده و یادش رفته شلنگ رو جمع کنهحتماً بازم بی -

سوزاند. ی مهربان و دلسوزشان که همانند مادری برای پدر و مادرش دل میبی حوریه، صاحب خانهبی

 شان قراریار سخت زندگی مقابلی پیرشان که خداوند در روزهای بسبی حوریه؟ بله. صاحب خانهبی

 .ترین لطف و سخاوتترین لطف خدا در حق شان بود؛ بزرگداد. شاید او بزرگ

برای فروریختن ذرات خاکِ نشسته برروی دستان ظریفش آن ها را به هم زد و به گوشه ی مانتویش 

ها رفت. مت پلهکشید. چند قدم باقی مانده را طی کرد و از کنار حوض کوچک و زیبا گذشت و به س

ها را به دست هایش را از پا درآورد و آنی در را به داخل هول داد. کفشها را طی کرد و لنگهپله

 .گرفت. وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست

 .سالم -

 :ای پاسخ دادبا شنیدن صدایِ مادرش سرش را بلند کرد و با لبخند خسته

 .سالم -

 خسته نباشی. چرا دیر کری؟ -

 :داد، پاسخ دادهایش را درون جاکفشیِ چوبی قرار میحینی که کفش

 .کالسم دیر تموم شد -

مریم در مقابل پاسخ دخترش سری تکان داد و به داخل آشپزخانه پناه برد. صدایش را کمی بلند کرد 

 :و او را مخاطبِ خود قرار داد

 بازم به خط نرسیدی؟ -

 :پاسخ داد ی اتاق پرت کرد واش را به گوشهکوله
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 .آره، دیر رسیدم -

 .گرفتی خبتاکسی می -

 .نگاهش را به ورودیِ آشپزخانه دوخت

 !این موقع شب با تاکسی؟ عمراً -

 .تواَم دیگه -

 :ی کوتاهی سر داد و زیرلب زمزمه کردازحرصِ کالمِ مادرش خنده

 .پول تاکسی نداشتم -

وزِ سفید رنگ و لباس به دست به سمت آشپزخانه مقنعه و مانتویش را از تن بیرون کشید و با همان بل

اش را به چهارچوپ سپرد. مریم پشت به او در حال آشپزی بود و با کفگیر، کوکوهای رفت و تکیه

کرد و گویی از این کار بی نهایت لذت می برد که این لذت از طالیی سیب زمینی را زیر و رو می

 .های گاه و بی گاهش هویدا بودزمزمه

 :به بازویش کشید و پرسیددستی 

 آراز نیومده؟ -

های ظریف با شنیدن صدای دخترش کمی هول خورد و به سمتش برگشت. اخم کمرنگی مهمان ابرو

 :زنانه اش کرد تشر زد

 .یه هایی، هویی، چیزی! زهرترک شدم -

 .ببخشید -

 :د پاسخ داددامریم به سمت تابه برگشت و در حالی که مابقی کوکوها را درون دیس جای می

 .زنگ زد، اونم فقط ربع ساعت صحبت کرد -

 .های تیز دخترش مخفی نماندآهی کشید و با بغضی آشکار زمزمه ای سر داد که از گوش

 !آخ از دلت مادر -

 :به سرعت صورت دخترش درهم شد و تشر زد

 خواهی شام به ما آبغوره بدی؟می -
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یس از اشک به سمت او برگشت و در حالی که با ی گاز را خاموش کرد و با صورتی خمریم شعله

 :کرد گفتی روسریِ گلدارش صورتش را پاک میگوشه

 .تو که این چیزا حالیت نیس. فقط به فکر شکمتی-

 .دست شما درد نکنه -

 .اعتنایی به لحنِ دلخور دخترش نکرد و به سمت ظرفشویی رفت و مشغول آبکشی سبزی شد

 !نکشتهحاال دو قطره اشک کسی رو  -

 بابا کجاست؟ -

 :مکث کرد؛ مکثی طوالنی و هنگامی که دخترش از پاسخ دادنش ناامید شد، زمزمه کرد

 .توی اون اتاق -

ی پدرش. آهی از چهارچوب فاصله گرفت و نگاهش را به اتاق دوخت. بازهم دود و مواد و کمر خمیده

ن رساند و در را به داخل هول داد. کشید و بی رمق به سمت در قدم برداشت و به سختی خود را به آ

ای کرد و به سرعت دستش را مقابل دهانش قرار داد. وارد هایش، سرفهبا هجوم انبوهی از دود به ریه

انتهای اتاق را باز کرد و به سمت پدرش برگشت. هنگامی که پدر را در آن  یاتاق شد و تک پنجره

د رنگ مشاهده کرد، بغض به گلویش چنگ انداخت و ی جامدِ سفیحالت و در حال دود کردن آن ماده

هایش رفت و مانتو و اش را تار کرد. نگاهش را به سرعت دزدید و به سمت کمد لباساشک، دیده

 :اش را درون کمد پرت کرد. تونیک و شال سبز رنگی را برداشت و پشت به پدرش سالم کردمقنعه

 .سالم -

 :فی پاسخش را دادبعد از مدتی کوتاه، پدر با صدای ضعی

 .سالم بابا -

اش چکید، تاب نیاورد و به سرعت از اتاق بیرون زد. در را بست و ی اشک که به روی گونهاولین قطره

های لرزانش، صورتش را پاک کرد. چشمانش را به باال اش را به آن تکیه داد و با دستهای افتادهشانه

 .اش جگرش را بسوزاندخش را لمس کند و داغیهای سراختیار گونهگرفت تا مبادا اشکی بی

 .آورداش را به درد میرفت و س*ی*نهی پدرش مدام جلوی چشمانش رژه میکمرِ خمیده
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 جا وایستادی؟چرا این -

اش را از در گرفت پاسخ سوالش را داد. تکیه "همین جوری"به سمت مادرش برگشت و تنها با گفتن 

اش رفت. در حالی که لباس هایش را به تن کرد و به سمت کولهمتری  24ی پذیرایی و در گوشه

 :کشید مادرش را خطاب قرار داداش را به آغـ*وش میجزوه

 .بیمیرم پیش بی -

 .قامت راست کرده و نگاهش را برای گرفتن موافقت مادرش به او دوخت

 !صدای پیرزن رو در نیاریا -

 .ی کوتاهی سر دادخنده

 .ممن که کاریش ندار -

 .ابروهای مادرش درهم شد و پشت چشمی نازک کرد

 .من تو رو بزرگ کردم بچه -

های پالستیکی را به پا کرد و ی صورت او کرد و از اتاق بیرون زد. دمپاییلبخند دندان نمایی حواله

بی حوریه قدم برداشت. پشت در که رسید طبق عادت همیشگی پاهایش را از دمپایی سمت اتاقِ بی

های ها قرارداد. با انگشت اشاره تقه ای به شیشهکشید و تنها سرانگشتانش را به روی آنبیرون 

 :رنگی زد و صدایش را کمی بلند کرد

 خوای؟بی؟ مهمون نمیبی -

 :ها آمدبی حوریه از آن سویِ شیشهصدای بی

 .بیبیا تو بی -

هایش بی حوریه و مهربانیاش حضور بیهایش جا خوش کرد، که دلیل همیشگیلبخندی روی لــ*ب

 .ها را به کنار هول داد و در را باز کرد و وارد اتاق شدبود. دمپایی

 .بیسالم بی -

اش تکیه داده بود و پاهای کم توانش را دراز ی پذیرایی بزرگش به پشتی قدیمیبی حوریه گوشهبی

 .کرده بود. با ورود او نگاهش را باال کشید
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 .نسالم دخترم. بیا بشی -

 :در را بست و جویای احوالش شد

 بهتری؟ -

 :داد، پاسخ داداش زانوهای کم قوتش را ماساژ میای و چروکیدههای پنبهدر حالی که با دست

 .اِی چی بگم واال! بازم خداروشکر -

 .به سمتش رفت و کنارش جای گرفت و وسایلش را به روی زمین رها کرد

 !باز که پا درد گرفتی -

 .زار دردسرپیری و ه -

 .ابروهای دخترانه اش را در هم کشید

 بی؟ مگه بهت نگفتم نباید به پاهات فشار بیاری؟ اون وقت رفتی حیاط شستی؟بی -

طوری که استکانِ کمر بی حوریه به سمت سماوری که در کنارش جای گرفته بود خم شد و همانبی

 :کرد گفتباریک عنابی رنگش را لبریز از چایِ خوش عطرِ مخصوصش می

 .بی! خسته شدم بس توی این چهار دیواری چپیدم و چشمم به در خشک شداِی بی -

ی توت خشک و های گل دارش قرار داد و مقابل پاهای دختر گذاشت. پیالهاستکان را درون نعلبکی

شناخت، چندین گلبرگ ی او را به خوبی میقندان را نیز کنارش گذاشت و از آن جایی که سلیقه

 .اش ریختکیده گل محمدی را به روی چاییخش

 .بینوش جونت بی -

 :تشکری کرد و استکان را جلوتر کشید و پرسید

 امروزم کسی نیومده؟ -

 .بی حوریه بیرون آمد دلش را لرزاندهای بیآهی که از میانِ لــ*ب

 خوان چکار؟دلت خوشه دختر؟! اونا پِی زندگیِ خودشونو، مادرِ پیرشون رو می -

دوخت و  "آقا صادق"ه دنبال کالمش نگاه غمگینش را باال کشید و به عکس همسر خدا بیامرزش ب

 :وار او را خطاب قرار دادگالیه
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هات که ساله که رفتی و همه چیو هم با خودت بردی مَرد. چی بگم به بچه۱۵کجا رفتی آقا صادق؟  -

 !وفا شدن؟بی

ای اشک فرا گرفت و باز هم یشی رنگش را هالهاش لرزیدند و چشمان مهای رنگ پریدهلــ*ب

 :هایش را به سوی همسرش روانه کردگالیه

پا نیومدن سراغم رو هات یه توکهدونی چندوقته بچهآخ که رفتی و وفا و مِهر و محبتم بردی! می -

 کنن کهدونی یلدای امسال هم نیومدن به مادر پیرشون سر بزنن؟ مگه چه قدر کار میبگیرن؟ می

شون گرو بینم که هشتشون رو ببین. آخر سر هم میشو میارن و نمیان مادر دم مرگهمش بهونه

 !شونهنُه

 .وفایش گرفت و به پایین انداختفروغش را از صورت مهربان همسر بیچشمان بی

های سرخ رنگش ی اشک به روی گونهبی خیره شده بود و همین که اولین قطرهبه صورت سفید بی

 :گشت، لــ*ب به اعتراض گشود روانه

 .بی؟ به خدا اگه بخوایی گریه کنی منم میرمبی -

هایش را پاک کرد و بی حوریه از ترس آن که او برود و باز تنها شود، به سرعت با پشتِ دست اشکبی

 :به سمت او برگشت

 خیلی خب دختر. کجا بری؟ -

ی توت یک دانه اش شد. از داخلِ پیالههای صورتیبی حوریه لبخند مهمان لــ*باز واکنش بی

 .برداشت

 .مونمآفرین. حاال که خانمِ خوبی شدی می -

 .بی حوریه به هوا خواستی نمکین بیخنده

 .بال نبره تو رو دختر -

بی حوریه قرار داد که با خنده از دستش گرفت و به ی بیهای لرزان و چروکیدهتوت را به روی لــ*ب

 :بی حوریه را خطاب قرار دادکشید، بیکه استکانِ چای را جلوتر میحالیدرداخلِ دهانش برد. 

 .کنندختر میشه، خواستگارام دق میبره. اگه ببره مامانم بیمعلومه که منو نمی -
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 .بی حوریه به هوا خواستی بیبا اتمام کالمش قهقه

 خواستگار کجا بوده؟ -

 :با خنده پاسخ داد

 !بیحاال به روم نیار بی -

بی حوریه استکانِ کمر باریک دیگری را برای خود لبریز از چای کرد و دختر را مخاطبِ خود قرار بی

 :داد

 .از خداشونم باشه، دختر به این خوبی و خوشگلی -

 !که شما تعریف کنیمگه این -

ی ببه دنبالِ کالمش توت خشکی را درون دهانش گذاشت و چای را هورت کشید که با اعتراض بی

 :رو شدحوریه روبه

 !عیبه دختر. خجالت بکش -

هایش به بازی که توت را میانِ دندان حالیهای خیسش فاصله داد و درهای استکان را از لــ*بلبه

 :گرفت، دلیلِ رفتارش را بیان کردمی

 .خیلی حال میده -

 .زشته این کارا -

 :مکثی کوتاه زمزمه کردبی حوریه لبش را گزید و پس از هایِ بیدر مقابلِ اخم

 !داغه خب -

 .خب بذار سرد بشه -

 .سرد مزه نمیده -

 :وار به زبان آوردبی حوریه کالفه شد و نامش را اعتراضهای او بیاز بهانه

 !آلما -

صدایی سر داد. چایِ داغ را فوت کرد و مقداری نوشید و سپس روی زمین گذاشت. ی بیخنده

 :های تیزش دور نماندی حوریه از گوشبوارِ بیهایِ گالیهزمزمه
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کشه. اینم منو پیر کرد! کِی بزرگ میشه؟ دیگه وقت عروس شدنش رسیده و هنوز چایی هورت می -

 شو ببینم؟یعنی عمر من قَد میده عروسی

 :ی بلندی سر داد و گفتبا اتمام کالمش آلما خنده

 !بیچه دلِ پُری داری بی -

 ...تو درست شو، منم -

 :کالمش پریدمیان 

 وا! مگه من چمه؟ -

 :داد پاسخ دادکه زانوهایش را ماساژ میحالیبی حوریه درهم شد و درابروهای سفید بی

 .بی، سادهای بیساده -

بی حوریه اش شد؛ ولی بیی چشمانِ میشیبی حوریه ابرویی باال انداخت و خیرهمتعجب از کالم بی

که او را مشغول دید، صحبت او را یدن چایش شد. هنگامیتوجه به حالت صورت او مشغول نوشبی

 .ی آن سرگرم کرداش را پیش کشید و خود را با کلمه به کلمهنادیده گرفت و جزوه

 :مدتی نگذشت که صدای مادرش از پشتِ در او را خطاب قرار داد

 آلما؟ مادر؟ -

اش را پشتِ ند و کشیدهبا شنیدن صدای مادرش به سرعت سر بلند کرد وهنگامی که قامتِ بل

طاق باز کرد و به او که های رنگی مشاهده کرد، از جا برخاست و به سمت در رفت. در را چهارشیشه

 .سینی در دست منتظر بود لبخند زد

 جانم؟ -

 .مریم سینی را به سمتش گرفت

 .ی جدیدی همسایهاینو ببر واسه -

 :سینی را گرفت و پرسید

 همین کناریا؟ -

 .االن درگیر چیدنِ وسایلن نمیتونن شام درست کننآره.  -
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ای هزمینی، سبزی، دوغ و ناننگاهی به محتوای سینی انداخت که شامل: کوکوهای طالیی رنگ سیب

 :کرد و متعجب پرسیدچهارگوش بود. سر بلند

 اینا رو ببرم؟ زشت نیست؟ -

 :به او رفت و پاسخ داد ایهم شد و با دیدن درماندگیِ دخترش چشم غرهابروهای مریم در

 .خورن؛ غذای فضایی که نیستمگه چشه؟ خودشونم از اینا می -

 .اش به هوا خواستخنده

 .برمخیلی خب، می -

 :های جذابش او را خطاب قرار دادی او از ابهت مریم کم نکرد و با همان اخمخنده

 .گردیخیلی زود هم برمی -

 .چشم -

 :بی حوریه گفتیل کرد و خطاب به بیی راست ماسرش را به روی شانه

 .بیگردم بیاالن برمی -

 .بیباشه بی -

بی را مخاطب اش را به پا کرد و از کنار مادرش گذشت. صدای مادرش که بیهای پالستیکیدمپایی

 :قرار داد، به گوشش رسید

 .بی جان؟ سفره رو روی حیاط پهن کردم. بلند شو بریم شامبی -

هایش را دوچندان کرد و کنار در که رسید ایشان توجهی نکرد وسرعتِ قدمهبه مابقی صحبت

انگشتانش را به سختی به قفل رساند؛ اما موفق به باز کردن آن نشد. پس سینی را کنار در گذاشت و 

بعد از باز کردن در، آن را برداشت و از خانه بیرون زد. کوچه همانند تمام اوقات سال خلوت بود و 

ی مجاور دوخت. ی همسایهاش را به درِ بستهدهانش را به سختی فرو داد و نگاه ترسیده تاریک. آب

سم ب"ترسید و بعد از سالیانِ سال هنوز موفق به درمان آن نشده بود. همیشه از تاریکی و تنهایی می

کوت زیر لــ*ب گفت و با سرعتی همچون نور خود را مقابل درِ طوسی رنگ رساند. از ترسِ س "اهلل

دن تر اقدام به باز کرکوچه، چندین لگد پیاپی نثار در کرد بلکه کسی دلش به رحم آید و هرچه سریع
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ی آشنایی از داخل آن نماید و او را از این تنهایی و تاریکی نجات دهد. طولی نکشید که صدایِ مردانه

 :آمد

 کیه؟ -

 :پرت پاسخ دادنگاهی ترسان به اطراف انداخت و کامالً حواس

 !منم. بیا دیگه -

های حیاط آمد، که از شدت ترس واضطرابش چندی بعد صدایِ کشیده شدن دمپایی به روی موزاییک

اش را روشن کرد. با باز شدن در، لبخند کم کرد و امید به آمدنِ آن مردِ جوان همانند چراغی دیده

ها نیست، سرمست شد و با ی وحشتناک تنهایش را قاب گرفت و از این که دیگر در آن کوچهلــ*ب

اش هویدا بود قبل از نمایان شدن آن مرد جوان، سالم بلند و باالیی سر خوشحالی که کامالً در چهره

 :داد

 .سالم. خیلی خوش اومدین -

 :ی مردِ جوان مقابلش نمایان شد و متعجب زمزمه کردقامت بلند و کشیده

 .سالم. ممنون -

به عقب برداشت، که نورِ برخاسته از چراغِ کم سویِ تیربرق به  ی مرد قدمیبرای بهتر دیدن چهره

 .صورتش تابید و تمام اجزای صورت مرد را به روشنی آشکار کرد

 بفرمایید؟ -

صدایِ گرم مرد مانع از آنالیز او شد. از شدت لبخندش کم کرد و با لبخندی ملیح سینی را به سمت 

 .مرد گرفت

 .ناینو مامانم فرستادن. نوش جا -

 :مرد جوان دستش را زیر سینی گذاشت و با لبخندی مردانه تشکر کرد

 .راضی به زحمت نبودیم. خیلی ممنون -

 .نوش جان -

ی مرد، در مقابل چشمانش دستانش را از سینی جدا کرد و قدمی به عقب برداشت. صورت کشیده
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 .دآمد بووزد و چشمان زیبایش میان تمام اجزای صورت او در رفتبرق می

 .خیلی خوش اومدین -

 :ی او شده بود، زمزمه کردها و صورتِ سادهی چشمطوری که خیرهمرد همان

 .ممنون -

فس ی مادرش، نلــ*ب باز کرد تا طبق عادت کمی فضولی کند؛ اما با شنیدن صدایِ بلند و فریادگونه

به شدت به داخل درون س*ی*نه اش حبس شد و ناخودآگاه به سرعت به سمت خانه دوید. در را 

هول داد که به ضرب به دیوار اصابت کرد. قدم تند کرد و خود را به مادرش رساند، مریم روی زمین 

بی حوریه مات و مبهوت رمق در آغوشش پنهان کرده بود. بیحال و بینشسته بود و همسرش را بی

ها به مادر و نند دیوانهی وحشتناکِ مقابلش شده بود و رنگ به رخسار نداشت. او همای صحنهخیره

سر داد. جیغ بلندی که مریم سر داد کمی از  "بابا"ی جانش خیره شد و زیر لــ*ب زمزمهپدرِ بی

زانو کنار مادرش نشست و دستش را روی  روی کرد. روی دوبهت او کاست و او را وادار به پیش

زیرِ دستش حس کرد،  ی پدرش گذاشت؛ حرکتِ ریز و ضعیف قلب پدرش را کهی س*ی*نهقفسه

 :صورتش خیس شد و زمزمه کرد

 .ستبابا زنده -

 :ی او دست از گریه برداشت و پرسیدمادرش با شنیدن زمزمه

 ست؟زنده -

احمرِ دانشکده آموزش دیده بود، به سرعت اقدام کرد و سر جا که در حاللسری تکان داد و از آن

ی او را ماساژ داد و حینی که مشغولِ ستش س*ی*نهپدرش را روی زمین و رو به آسمان گذاشت. با د

 :کمک کردن به او در نفس کشیدن بود فریاد کشید

 .زنگ بزنید اورژانس -

 .یا اهلل -

ای به سرعت به سمت در برگشت. مردِ همسایه به سرعت خود را به او با شنیدنِ صدای آشنای مردانه

 :زانو نشست و نگران پرسید رساند و کنارش روی دو
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 چی شده؟ -

 :با شنیدنِ همان دو کلمه، بغض به گلویش هجوم آورد و همانند دختران پنج ساله نالید

 .میرهبابام... بابام داره می -

 :حواس و ترسان به لباسِ مرد چنگ انداخت و التماس کردبی

 .روخدا کمکم کنید... باید ببریمش دکترتو -

 :سمت در برگشت و با فریاد نام فردی را به زبان آورد ی مثبت سری تکان داد و بهمَرد به نشانه

 هاکان؟ هاکان؟ -

 :ها رساندطولی نکشید که مرد جوان دیگری با قامتی رشید وارد حیاط شد و خود را به آن

 چی شده دایان؟ -

 :مرد همسایه که دایان نام داشت، پاسخ داد

 .باید ببریمشون دکتر. فکرکنم سکته کردن -

 :بغض آلما ترکید و نالید "سکته"ی هبا شنیدن کلم

 !بابا -

دایان و هاکان، پدرش را به روی دست بلند کردند و با سرعتی باور نکردنی از خانه بیرون زدند. آلما با 

دیدنِ جای خالیِ پدرش بدون آن که در آن موقعیت به این بیندیشد که همراه شدن با دو مرد غریبه 

سمت در دوید. میانه راه از حرکت ایستاد و رو به مادرش کرد و  پذیر است، بهکاری بسیار ریسک

 :گفت

 .همین جا بمون مامان. زنگ میزنم آیدا بیاد پیشت -

و به دنبال آن به سمت کوچه دوید و از خانه بیرون زد. نگاه خیسش را به اطراف چرخاند و نام نیک 

اش روشن شده و دایان در حال دمیپدر را زیر لــ*ب زمزمه کرد. با دیدن ماشینی که در چند ق

سوار شدن بود، به سمتش دوید و خودش را به روی صندلی عقب انداخت و در را بست. سرِ پدرش را 

به روی پاهایش گذاشت و با دستان ظریفش صورتش را نوازش کرد. ماشین حرکت کرد و دو مرد 

پدرش را قاب گرفته بود، با  جوان نگاه از آن صورت معصوم گرفتند. دستان ظریف دختر که صورت
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گذشت بدنِ پدر وجود سرد بودنشان تالش برای گرم کردن تن و بدن پدر را داشتند؛ اما هرچه می

زد. از حالت صورت پدرش قلبش فشرده شد و هایش به کبودی میشد و لــ*بسرد و سردتر می

 :ترسیده او را تکان داد و با صدای بلند او را خطاب قرار داد

 !میره. بابا! توروخدا نمیربایی! توروخدا طاقت بیار. آلما بدون تو میبا -

آورد. مگر های او برای زنده ماندنِ پدرش و غم درون صدایش قلبِ هر کسی را به درد میالتماس

های پدرش را خواست. او خندهی بزرگش را میی زیادی داشت؟ او تنها پدر و سایهخواسته

پرستید و اولین در چنگال اعتیاد اسیر باشد، باز هم عاشقانه پدرش را میخواست. حتی اگر او می

 .فروختاش را به همان راحتی به آن دنیای نامرد نمیمردِ زندگی

 .بار دیگر او را تکان داد

 بابا! بیدار شو. مگه یادت نیست دکتر گفت نباید بخوابی؟ هوم؟ -

ی دختر، مچاله وان از شنیدن صدای ظریف اما گرفتهج هق کرد و نام پدرش را فریاد زد. قلب دوهق

 !اش به پدرشد. دختر است و وابستگی

ه پناه کی پدر بود و بس. همانند دخترانِ بیهای کوتاه و بریدهتنها پاسخ آن همه ناله و گریه، نفس

پیشانیِ اش را پایین کشید و سرش را به روی های افتادهکشیدند، شانهکوهی از غم را به دوش می

 .هایش را سر دادپدر گذاشت و آزادانه گریه

 :با رسیدن به بیمارستانِ موردنظر، ماشین از حرکت ایستاد و دایان نام زیبایِ دختر را به زبان آورد

 آلما خانم؟ -

ای خورد. سر بلند کرد و به دایان که برای بهتر سیما یکهآلما با شنیدن نامش از زبانِ آن مردِ خوش

 .و رو برگردانده بود، خیره شددیدن ا

 .جا بمونید من میرم پرستار رو خبر کنمرسیدیم. شما این -

هایش را از هم باز کرد تا تشکر کند؛ اما دایان مجال نداد و به سرعت از ماشین پیاده شد و به لــ*ب

ی رانههق کنان مسیر رفتن او را نظاره کرد، که صدایِ محکم و دستوسمت بیمارستان دوید. هق

 .هاکان او را وادار به چرخاندن نگاهش کرد
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 .گریه نکنید. آروم باشید، حالشون خوب میشه -

 .های اشکی میخکوب شدو چشمانش از درون آینه به آن تیله

 .تونم آروم باشمتونم. نمینمی -

روهایش بود، از هایی که از بَدو ورودش به خانه مهمان ابها دل کند و با همان اخمبه سختی از آن تیله

توجه به نگاه متعجب دختر، درِ عقب را باز کرد. خود را کنار کشید که با آمدن ماشین پیاده شد و بی

 .پرستار و برانکارد علت رفتارش برای آلما آشکار شد

جا بود که آلما پشت در از پا درآمد و به روی دو در کسری از زمان پدرش را به اورژانس رساندند و آن

طاقتی نبود؛ اما پدرش ی بیمارستان افتاد. دخترِ احساساتی و کمزدههای سرد و یخروی کفپوشزانو 

های زمین فرق داشت. پدرش تنها کسی بود که هنوز هم او را بیشتر از همه دوست با تمام انسان

ی دقهای فنداشت، پدرش همان مردی بود که در هنگام کودکی بعد از بازگشت از کار، برایش شکالت

 "الهم اشفع "کرد. پدرش همان مردی بود که هرشب برایش دعای نهایت شاد میآورد و او را بیمی

شد. پدرش همان اش جانش به آتش کشیده میهای زمخت و ترک خوردهخواند و با دیدن دستمی

ت اش را به حراج نگذاشته بود و هنوز هم زحممردی بود که با وجود اعتیاد، غیرت و مردانگی

آورد. پدرش همان مردی بود که هنوز اش میبی حوریه: نانی حالل بر سر سفرهکشید و به قول بیمی

 .کردهم با راه رفتن در کنارش احساس غرور می

شد و صدای دایان که نام او را به خواند، در سرش اکو میصدای پرستار که دکتر را به بخش فرا می

شد. با گنگی به سمت دایان برگشت و دستی به شش پیچیده میوار در گوآورد، پارازیتزبان می

 .چشمانِ خیسش کشید

 حالتون خوبه؟ -

پرسید. مادرش به راستی کسی در این احوال، حالش خوب بود؟ مرد چه سوال مزخرفی از او می

ستان ررنگ و رو به روی تخت بیمانگران و تنها در خانه به انتظار نشسته بود و پدرش این گونه بیدل

شد؟ حال دلش بدتر از حالِ نامعلوم جسمش آرمیده. با این اوضاع حال و احوالش چگونه خوب می

شان گرفته بود. چرا کسی در کنارش نبود؟ چرا آراز نبود؟ چرا آیدا نبود؟ آیدا! بود. دلش از تنهایی
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 !قرار؟بی تاب وشد یا همانند او بیشنید که پدرش به این حال در آمده خشنود میاگر می

 !آلما خانم -

دیدگانش تار شده بود و صدای آن مردِ مهربان برایش دردآور بود. چرا به جای او آراز نبود؟ اصال آراز 

دانست؟ باید به او خبر می داد؟ خدای من! این همه درماندگی برایش عجیب بود. او همیشه قوی می

 .بود، و االن زمانِ خوبی برای ضجه و مویه کردن نبود

اش صورتش را پاک کرد. با صدایی لرزان رو به دایان و هاکان چرخید و ی روسریبا گوشه

 :درخواستش را به زبان آورد

 تونو قرض بگیرم؟توم گوشیمی -

 :دایان به سرعت پاسخ داد

 .البته -

 :هایش را گشتِ اما تلفنش را نیافت. به سمت هاکان برگشت و گفتبا هر دو دست تمام جیب

 .یمو نیاوردمگوش -

اش را محترمانه به دست آلما هاکان به آرامی دستش را درون جیب کتِ چرمش فرو برد و گوشی

های او خارج شد به گوش خودش نرسید، چه برسد به آن دو جوان. سپرد. تشکری که از میانِ لــ*ب

 .ی آراز را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشتشماره

 بله بفرمایید؟ -

 :ی پر دردش را رها کردرش و همان دو کلمه بغضی را در گلویش نشاند و نالهصدای براد

 داداش؟ -

 :مدتی طول کشید تا آراز از شوکِ صدای او دربیاید و متعجب پاسخ دهد

 آلما! تویی؟ چی شدی؟ اتفاقی افتاده؟ کسی اذیتت کرده؟ کجایی تو؟ -

 :هق زد و با گریه پاسخ داد

 .تو رو خدا خودتو برسونمنم... اینجا تنهام...  -

 ای؟ باز مامان اینا رفتن بیرون و تو ترسیدی؟چی شده؟ جون به لبم کردی! کجا تنهایی؟ تو خونه -
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 !نه -

 .صدای نفس عمیقی که آراز کشید، باعث شد به خود بیاید

 ...بیمارستا -

 :زبان آورد گونه نام مادرش را بهی کالمش را اَدا نکرده بود، که آراز فریادهنوز ادامه

 مامان؟ مامان چی شده؟ -

 :تنها پاسخ آراز این بود

 .بابا -

 بابا؟ بابا چی؟ کدوم بیمارستان؟ -

اش که چشمانِ نگرانِ دایان را شکار کرد، به سرعت تکیه از دیوار گرفت و به سمتش نگاه سوالی

 .رفت

 اتفاقی افتاده؟ -

 :دگوشی را از گوشش فاصله داد و محترمانه درخواست کر

 میشه آدرس بدید؟ -

سری تکان داد و گوشی را گرفت. بعداز سالم دادن و معرفی خود به آراز، آدرس بیمارستان را برای او 

 .بازگو کرد و گوشی را به آلما برگرداند

 داداش؟ -

 .جانم؟ دارم میام عزیزم -

رو بگیره که باال به آیدا بگو بره پیش مامان، تنهاست. قرصای زیر زبونیش هم بذاره و فشارش  -

 .نباشه

 .باشه عزیزم -

 .تماش را خاتمه داد

 همراهِ بیمار اورژانسی؟ -

 :به سرعت دستش را به دیوار گرفت و به سمت پرستار بازگشت و با لکنت گفت
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 .مـ... من... منم -

 :ی او گذاشت و پرسیدپرستار نگاهی به احوال او انداخت و نگران دستش را روی شانه

 ه؟حالت خوب -

 :سری تکان داد و پاسخ داد

 بله، خوبم، بابام؟ بابام چی شده؟ -

اش میان انگشتان پرستار فشرده شد و سرش را به حدی نزدیک کرد که دایان و هاکان متوجه شانه

 .های او نشدندحرف

 کنه؟پدرت چیزی مصرف می -

 بله؟ -

 پدرت اعتیاد داره؟ -

 :ادتر کشید و پاسخ دنگاهِ لرزانش را پایین

 .بله -

 !به من نگاه کن عزیزم -

 .نگاهش را به او دوخت

 .اعتیاد که جنایت نیست. پدرت بیماره و نیاز به درمان داره -

ه بار بود کهایش به قصد لبخند کش آمد. اولینکالمِ پرستار چنان به دلش خوش نشست که لــ*ب

 .کندمی شنید و خوشحال بود که او نیز همانند خودش فکراین حرف را می

 .لبخند دلنشین پرستار در بهبود احوالش کمک کرد

ی خیلی خفیف رو رد من به دکتر اطالع میدم. نگران پدرت هم نباش، به موقع رسیدین. یه سکته -

 .کردن و خداروشکر االن خوبن

 هایش به یک آن پر کشیدند و او را تنها گذاشتند.ها و دلهرهنگرانینفس عمیقی کشید و تمام دل

 .ای که پرستار مقابلش گرفته بود را گرفت و نگاهی سوالی به او انداختبرگه

 .اینو ببر پذیرش تا کارای بستری انجام بشه -
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 .بله، چشم -

 .حال خودتم خوب نیستا! بستری الزمی -

 :ی غمگینی کرد و گفتخنده

 .من خوبم -

ی رد و به سمت آن دو فرشتهسری تکان داد و به داخل اورژانس بازگشت. برگه را در دستش فش

هایش لبخندی واقعی و دلچسب را به نمایش گذاشتند و با نگاهی بار لــ*بنجات برگشت. این

 :دو شد و گفتی آنقدرشناسانه خیره

 ...خیلی ممنونم آقایون. خدا شما رو برای ما فرستاد، که اگه نبودید -

 :یان با مهربانی و لبخند پاسخ دادی کالمش را در نطفه خفه کرد و طبق معمول داادامه

 خوایین من کارای پذیرش رو انجام بدم؟اومد. میمون بر میکاری بود که از دست -

 :سری به طرفین تکان داد و پاسخ داد "نه"به معنای 

 .نه ممنون. تا االن هم خیلی زحمت کشیدین -

 این چه حرفیه؟ -

 :مکثی کرد و سپس ادامه داد

 .مونیمجا میاد، ما اینتا برادرتون بی -

همه مردانگی قلبش گرم شد و زیرلب تشکری کرد. به سمت پذیرش قدم تند کرد و با رسیدن از آن

 :به ایستگاه، برگه را روی پیشخوان گذاشت و خطاب به مردی که در حال کار با سیستم بود، پرسید

 بیمارم باید بستری بشه. چکار باید بکنم؟ -

 :کوتاه پرسید اینیتور گرفت و برگه را برداشت و پس از مطالعهمرد نگاهش را از ما

 بیمه دارید؟ -

 .بله -

 .خب؟ دفترچه بیمه -

هم شد و بر خود لعنت فرستاد که چرا درهنگام بیرون آمدن از خانه آن را با خود نیاورده صورتش در
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 !بود

 :لبش را گزید و پاسخ داد

 .فراموش کردم -

 :و گفت مرد برگه را پس فرستاد

 .اگر دفترچه داری، برو بیار. اگرنه که آزاد حساب کنم -

 :شد و قادر به پرداخت نبودند. برگه را به آرامی برداشت و گفتمسلماً به نرخ آزاد مبلغی گزاف می

 .میرم میارم -

صدایی در حوالیِ گوش هایش شنیده شد که از گرما و مردانگیِ آن صدا با حرارتی باورنکردنی به 

 :ب بازگشتعق

 می خوایین من برم؟ -

ی اول دیدارشان بیشتر از چند کلمه حرف نزده بود، خیره شد و در چشمانِ به مردی که از لحظه

 :زیبایش غرق شد و با صدایی بسیار آرام پاسخِ محبت او را داد

 ...نه، ممنون... من -

 :میان کالمش پرید و قاطعانه گفت

 .من میرم -

ش را به ستون و از اورژانس بیرون زد، نفسش را به آرامی رها کرد و شانه همین که رو برگرداند

 .اش تکیه دادکناری

 پدرتون سابقه داشتن؟ -

 :نگاهش را به سمت دایان برگرداند و پاسخ داد

 .بله. یک بار -

 .ببخشید که کنجکاوی کردم، توی ماشین شنیدم برای همین پرسیدم -

 .نجات ما هستینی این چه حرفیه؟ شما فرشته -

 .اش را قاب کردهای مردانهلبخندِ پهنی لــ*ب
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 .خدا خیری به هاکان بده، به موقع اومد -

 .نگاهی گذرا به مسیرِ رفتن هاکان انداخت

 برادرتون هستن؟ -

 :اش فرو برد و پاسخ داددستانش را در جیبِ شلوارِ ورزشی

 .کم از برادر نداره. رفیق، برادر، عزیز -

 .ه همچین رفیقی دارین، خدا خیرشون بدهخوبه ک -

 .ان شاهلل -

 :که دایان نتوانست طاقت بیاورد و پرسیدمدتی به سکوت گذشت تا این

 آلما خانوم بودید دیگه؟ -

 :سری تکان داد و پاسخ داد

 .بله، آلما -

 !اسم زیباییه -

 :تاش را به ستون مقابلِ او سپرد و گفلبخندی زد و تشکر کرد. دایان تکیه

 !فکرکنم هجده ساله باشید -

 بله؟ -

 :دستی میان موهایش کشید و گفت

 .سال باشینوخوره کم سنبهتون می -

پس او قصد داشت کمی واردِ حریم شخصی او شود و این از نگاه و تیزهوشیِ آلما پنهان نماند. 

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 .امبالینی همه همینو میگن، اما من سال آخر لیسانس روانشناسی -

 :ابرویی باال انداخت و متعجب زمزمه کرد

- wow! 

 :نگاهی نگران و کوتاه به درِ ورودی انداخت و پرسید
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 چرا؟ -

 .بهتون نمیاد -

 .صدایی مهمان احواالت او کردی بیهمه درد و غم، دایان خندهدر میان آن

 مگه باید بِهِم بیاد؟ -

ی جدی رو ف و شخصیت، بهتون نمی خوره همچین رشتهی لطیکه با این روحیهمنظورم اینه -

 .انتخاب کنید

 .از بچگی عاشق این رشته بودم -

 .آفرین به پشتکار -

 .ممنونم -

خسته از ایستادنِ طوالنی و سیاهی رفتنِ چشمانش، روی ستون سُر خورد و به روی زمین نشست. 

ی نوجوانی که ؛ درست همانند دورهها گذاشتزانوهایش را در آغـ*وش کشید و سرش را به روی آن

شکست و داد و فریاد ی وسایلِ مقابلش را میکشید و همهوقتی پدرش از نداشتنِ مواد به جنون می

کرد؛ همانند زمانی که از زبان هایی که مادرش به حالِ همسرش گریه میکرد؛ همانند تمام لحظهمی

ی برادرش را از دست ماههانی که عروسِ یکشود؛ همانند زممادرش شنید، خواهرش بچه دار نمی

 .دادند

 آلما خانم؟ -

کرد و به دایان دوخت. روی دو زانو مقابلش نشست و  نگاه خسته و سرِ سنگینش را به سختی بلند

 :پالستیکِ شفاف را جلویِ دیدش گرفت و گفت

 .فکرکنم فشارتون افتاده. بفرمایید -

 :فتنگاهی به محتوای پالستیک انداخت و گ

 .ممنونم. میلی ندارم -

 !شما قراره کنارِ پدرتون باشین و با این وضع نمیشه ها -

 .من حالم خوبه -
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 !تون که اینو نمیگهاما صورت -

 .پالستیک را جلوتر آورد

 .بفرمایید -

دستش را پیش کشید و از درون پالستیک کیک کوچکی به همراهِ آبمیوه برداشت و کنارش جای داد، 

 :ش اخمی مهمان ابروهای دایان کرد و تشر زدکه آن عمل

 .نگفتم بذارید کنارتون -

 :صدایی نصیب آلما شد و گفتی بیاز این سماجتش خنده

 !چقدر شما سمجی -

 .همه همینو میگن -

 :به آبمیوه اشاره کرد و گفت

 .بفرمایید -

 .چشم. ممنون -

 .نوش جان -

ه آرامی از او گرفت و خود را نهیب زد تا همانند انسان شان، نگاهش را ببا طوالنی شدنِ کالمِ چشمان

زیر مشغول خوردن شد. با بهطور سری آن مرد نشود. کیک و آبمیوه را برداشت و همانها خیرهندیده

کم آن لرزش کم شد و با خوردن ی خنک به گلویش از سرمایش تمام تنش لرزید، اما کمورود آبمیوه

رفت. پاکت خالی آبمیوه و روپوش کیک را در سطلی که در کنارش  نبی کیک، سیاهی چشمانش از

 .قرار داشت، جای داد و چشمانش را برای مدتی روی هم گذاشت

 !آلما -

مثالش اشک درون چشمانش حلقه زد و به به سرعت سر بلند کرد و با دیدن قامت بلند و جذابیت بی

 :دآرامی قامت راست کرد و نام برادر را بر زبان آور

 !آراز -

ی کالمش به سمتش دوید و خود را میان بازوان برادرش محصور کرد. دستان آراز به دورش در ادامه
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 :حلقه شد و پرسید

 خوبی عزیزم؟ بابا چطوره؟ -

 :خود را عقب کشید و پاسخ داد

 .باید بستری بشه -

 :تر آورد و پرسیدسرش را پایین

 پول داری؟ -

 .یارم. آقا هاکان رفت بیارهنه! دفترچه هم یادم رفت ب -

 هاکان؟ -

 .مون کردنی جدید خیلی کمکاش مفصله، همسایهقضیه -

 :به عقب برگشت و دستش را به سمت دایان گرفت و او را به برادرش معرفی کرد

 .شون خیلی زحمت کشیدنآقا دایان و دوست -

 :دانه با او دست داد و گفتآراز نگاه از چشمانِ قرمز خواهرش گرفت و به سمت دایان رفت و مر

 .خیلی ممنونم. به زحمت افتادید -

 .ی انسانی بود که کمک کنمکنم. وظیفهخواهش می -

 .با صدایی که به وجود همه گرما منتقل کرد، هرسه به سمت در ورودی برگشتند

 .اینم دفترچه -

رش را بلند کرد و زمزمه آلما به آرامی به سمت هاکان قدم برداشت و برای بهتر دیدن چشمان مرد س

 :کرد

 .خیلی ممنونم آقا هاکان -

 :های هاکان بیرون آمدصدایی بسیار ضعیف از میان لــ*ب

 .کنمخواهش می -

سرعت خود را به آراز رساند و برگه اش را به دیوار سپرد. آلما بهدفترچه را که به دستش داد، تکیه

همه چیز مطمئن شد، پاهای لرزانش را به سمت  پذیرش و دفترچه را به او سپرد. هنگامی که از
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صندلی کشید و تقریباً خود را به روی آن پرت کرد. نگاهش را به سمت اورژانش کشاند و از تصور 

شود، قلبش به شان خارج میهایی که صداهای وحشتناکی از میانپدرش میان آن همه لوله و دستگاه

حت فشار قرار داد. دستش را باال آورد و به روی گلویش درد آمد و بغضی سنگین تاروپود گلویش را ت

کشید تا راهی برای نفس کشیدنش باز کند، اما با باال آمدن بغض و تحت فشار قرار گرفتن تمام 

های گردن و صورتش اختیارش را از دست داد و در حالی که دستانش را به روی دهانش عضله

 .از روی قلبش برداشت اش را سر داد و باری سنگینفشرد، نالهمی

آراز قدمی پیش گذاشت تا همانند همیشه او را آرام کند، اما به سرعت پشیمان شد و خود را سرگرم 

دانست که دخترها وابستگی پذیرش کرد. نگاه دایان همچنان به روی او سنگینی می کرد، او خوب می

با به زندان افتادن پدرشان  "دنیا"شدیدی به پدر دارند. این را هنگامی فهمید که خواهر کوچکترش 

سو هاکان بود رفت. در آنها تنها با مُسکنِ گریه بود که به خواب میاش خراب شد و شبچقدر روحیه

جا را ترک کرده بود و خود را از گریه که از این حال دختر بیزار بود و اگر بخاطر دایان نبود تا االن آن

ای جز ها چارهکردند و در مقابل سختیاز زنانی که گریه میکرد. همیشه و زاری آن دختر رها می

مت ای کشید و به ساش را از دختر گرفت و پوف کالفهدیدند متنفر بود. نگاه عصبیاشک ریختن نمی

اش شد و به سمت او بازگشت که هاکان با چشم و ابرو اش دایان متوجهدایان برگشت. از کالفگی

ها را بدون خدافظی تنها بگذارند و به مشکالت خودشان هتر است آنوقت رفتن است و ب"فهماند: 

چیز را فهمید و به دنبال هاکان از . دایان بدون آن که کالمی به زبان آورد با همان نگاه همه"برسند

 .بیمارستان بیرون زدند

**** 

 «فصل دوم»

 «آلما»

 

 :تر میان انگشتانم فشردم و پرسیدمدست بابا را محکم

 ؟خوبه -
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 :ی مثبت سری تکان داد و پاسخ دادبه نشانه

 .خوبه بابا -

شت هایی که پبا انگشت شصتم پشت دستش را نوازش کردم و بار دیگر با وسواس دستی به بالشت

داشت، کشیدم و از جا برخاستم. به آشپزخانه رفتم و ظرف میوه را از روی سینک برداشتم و بابا قرار

 :یدمبا طعنه خطاب به مامان پرس

 گل دخترت کجاست؟ -

 :به سرعت ابروهایش درهم شد و پرسید

 ال اهلل اله اهلل... باز شروع کردی؟ -

 :پوزخندی زدم و زمزمه کردم

 .حتما کسر شأنش شده -

 آلما؟ -

هایم شد. از آشپزخانه بیرون زدم و ظرف را روی زمین شدن لــ*بگرش باعثِ دوختهصدای توبیخ

م و کمر خم کردم تا کنارشان بنشینم، اما صدای زنگ مانع شد. روسری میان پدر و آراز گذاشت

 :رفتم پرسیدمدارم را از کنار آراز برداشتم و به سر کردم و حینی که از اتاق بیرون میگل

 کیه؟ -

 :صدایی آشنا از پشت در آمد

 .ماییم -

 :صدای آراز از پشت سرم آمد که پرسید

 کیه آلما؟ -

 .به عقب برگشتم

 .ناناو -

 .ام زدمزهلبخندی به شیطنت بی

 زهرمار. کیه؟ -
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 :چشمی چرخاندم و پاسخ دادم

 .آیدا دیگه -

ی زیبا و مرتب آیدا و بهرام میان هایم را به پا کردم و به سمت در رفتم و آن را باز کردم. چهرهدمپایی

 :ب کشیدم و گفتمهایم نشاندم و خودم را عقچهارچوب در نمایان شد. لبخند کمرنگی روی لــ*ب

 .خیلی خوش اومدین -

به سمت خانه قدم تند کرد. نگاهم را از آیدا گرفتم و به  "ممنون"هر دو وارد شدند و آیدا با گفتن 

 :بهرام دوختم که لبخند مهربانی زد و پرسید

 حالت خوبه آلما؟ -

 ممنونم. تو خوبی؟ -

 .الحمداهلل. بد نیستم -

 :ت کمی نداشت. دستم را به سمت ساختمان گرفتم و گفتمها از داغونم دساین بد نیستم

 .بفرمایید داخل -

ی آخر گفت و به سمت ساختمان رفت و وارد اتاق شد. در را هول دادم که در لحظه "ایبااجازه"

هایم مرد ناجی افتاد. همان هاکان نامی که چشمانش در تمام سلولنگاهم به آن ماشین آشنا و دو

 .برخورد و انسان دوست بوددایان نامی که خوشکرد؛ و نفوذ می

وگو بودند. هاکان به ماشین ها خیره شدم که مشغول گفتهمانند دزدان از میان در به آن

 سوزیِقیمتش تکیه داده بود؛ همان ماشینی که در گذشته قصد خریدش را داشتیم و آن آتشگران

 .بوتیک بابا همه چیز را برهم زد

 آلما؟ -

 :ه عقب برگشتم و از در فاصله گرفتم. دستم را روی قلبم گذاشتم و زمزمه کردمبا ترس ب

 .دردوآلما -

 :بازهم صدای آیدا مرا خطاب قرار داد

 آلما؟ موندی؟ -
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ای که به در خورد مانع شد. در را به آرامی باز کردم که لــ*ب باز کردم تا پاسخ بدهم، اما تقه

 :ر زمزمه کردمی دایان نمایان شد و من متحیچهره

 بفرمایید؟ -

 سالم آلما خانوم. خوبین؟ بابا بهترن؟ -

 :ی در را میان انگشتانم فشردم و پاسخ دادملبه

 .سالم. ممنون -

 :طبعی پرسیدلبخند پررنگی زد و با شوخ

 پشت در خوابیده بودین؟ -

 :صدایی کردم و پاسخ دادمی بیخنده

 .نه -

 :پرسید نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت و

 جاست؟روتون که روی دَرش نوشته اجاره میده، صاحبش همینی روبهاین خونه -

 :ی آقای میرزایی انداختم و پاسخ دادمنگاهی به خانه

 .نه! خودشون رفتن تهران -

 شما شماره تلفنی چیزی ازشون ندارین؟ -

 اتفاقاً دارم. نیاز دارین؟ -

 .خوامبله. برای هاکان می -

 : انداختم و طبق عادت از روی فضولی پرسیدمابرویی باال

 مگه خونه ندارن؟ -

 :ای سر داد و گفتخنده

 وتمیزه؟ کوچیک نیست؟مونه، ببینم؟ این خونه که تَرداره، اما مدتی رو اینجا می -

 :احساس فروشنده بودن که بهم دست داد گفتم

سال پیش اینجا رو کوبید و از یی یکساخته. آقای میرزای خیلی بزرگ و تازهخیالتون تخت. خونه -
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نو ساخت و از اونجایی که مشکل خانوادگی داشت به تهران برگشت و اینجا رو گذشت برای اجاره. از 

 .گذره، کسی نیومدهماه بیشتر نمیموقع هم که رفت یهاون

 .طور. ممنون میشم شماره رو بیارینکه این -

 .چند لحظه -

 :ا به اتاق رساندم که با اولین قدم، صدای آیدا بلند شداز در فاصله گرفتم و خود ر

 کجایی تو؟ -

 :گشتم پاسخ دادمطور که با نگاهم دنبال گوشی میهمان

 .خوادی کناری شماره آقای میرزایی رو میهمسایه -

 :مشدم گفتبا دیدنش روی میز تلویزیون به سمتش هجوم بردم و برداشتم. حینی که از اتاق خارج می

 .الن میاما -

اش را از در گرفت و ها را به پا کردم و به سرعت خودم را به در رساندم. با رسیدنم، دایان تکیهدمپایی

 :منتظر ماند. شماره را پیدا کردم و گفتم

 .یادداشت بفرمایید -

ز ای گفتم و بعد ا "کنمخواهش می"گوشی را که به دست گرفت، شماره را گفتم و در مقابل تشکرش 

 .حافظی در را بستم و به اتاق برگشتم. در کنار آراز جای گرفتم و به پشتی تکیه دادمخدا

شد و حسابی مان میی جوان و توپ نصیبخواستند؟ از این به بعد دو همسایهخانه را برای هاکان می

 .گذشتبا فضولی کردن به من خوش می

 خندی؟چیه؟ چی شنیدی که می -

 :دادم به سمت آیدا برگشتم و پاسخ

 .هیچی -

 :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .بینمآره. دارم می -

 :گر بهرام او را خطاب قرار دادصدای توبیخ
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 .آیدا؟ کِش نده -

 :حالت صورت آیدا به سرعت تغییر کرد و به اطاعت از بهرام موضوع را تغییر داد

 ی جدید کمک کرد بابا رو ببرید بیمارستان؟همین همسایه -

 :ی مثبت تکان دادم و گفتمنهسری به نشا

 .آره. پسرشون با دوستش کمک کردن، خدا خیرشون بده -

 :اش را درون سینی قرار داد و گفتآراز استکانِ خالیِ چایی

 زد،کی بود؟این پسره بود خیلی هم جدی می -

 :به سرعت پاسخ دادم

 .هاکان -

 :ه دادم رسید و پرسیدام شد که بهرام ببه سمتم برگشت و با ابروهای در هم خیره

 خب؟ پسره چی؟ -

 :نگاهِ تعصبی آراز به سمت بهرام کشیده شد و پاسخ داد

 .اومد! خیلی هم از دوتاشون خوشم اومدبه نظرم خیلی آشنا می -

 یعنی یه جایی دیدیشون؟ -

 .اش برام آشنا بودشاید خیلی سال پیش دیده باشمش؛ تَه چهره -

 .معلومه آدمای خوبی هم بودن -

 .آره -

 :مامان از آشپزخانه بیرون آمد. مقابل بهرام نشست و پرسید

 تو خوبی پسرم؟ کاروبار خوبه؟ -

 :اش به سمت مامان چرخید و پاسخ دادبهرام با همان مهربانی همیشگی

 .الحمداهلل. کارم خوبه -

 .خداروشکر -

 .شونمامان اینا خوبن؟ خیلی وقته ندیدیم -
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 .شدنن وگرنه مزاحم میسالم دارن. درگیر بود -

 .شون حل بشهشااهلل مشکلاین چه حرفیه مادر؟ مراحمن. ان -

 شااهلل،شما بهتری؟لطف دارین. ان -

 .اِی! خداروشاکریم -

 :به دنبال آن میوه و چای تعارف کرد که همه مشغول شدند و همان حین بهرام رو کرد به بابا و پرسید

 دکتر چی گفت بابا؟ -

 :خشکی کرد و پاسخ دادی بابا سرفه

 .چی بگه بابا؟ قرص داد و گفت باید فعالیت سنگین رو کنار بذاری -

های سنگین ریسندگی؟ دین خب؟ بس نیست این همه کار؟ اونم با اون دستگاهچرا گوش نمی -

 .هاتون همه بزرگ شدن و شمام وقت بازنشستگی تونهماشااهلل بچه

 .چی؟ من اگه کار نکنم که از اینم بدتر میشم ای بابا! آلما رو چکار کنم؟ مریم -

 .ایم؟ به خدا خودم نوکرشونمخدانکنه، بعدشم مگه منو آراز چکاره -

 :اش نشست و گفتدست بابا روی شانه

 .میرمزنده باشی بابا. تا وقتی هستم باید کار کنم، حاال چه بچه باشه چه نباشه! کار نکنم زودتر می -

های منفی برداشت و تسلیمِ جمع بلند شد و پدر دست از صحبت "نکنهخدا"صدای همه مبنی بر 

که حالیکرد؛ دری ما را شرمنده میهایش همهشد. بهرام همیشه برایم همانند آراز بود و حمایت

های آیدا بود. دانستم از نداشتن بچه نیست! از اخالقاش با آیدا کمی مشکل داشت و من میرابطه

 .توانست آیدای سرکش را رام کندهرام همسر آیدا شد؛ چون تنها او بود که میخدا را شاکرم که ب

 ...میگم که -

 :همه به سمت مامان برگشتیم که ادامه داد

 .بار دعوت کنیم؟ یه تشکری چیزی الزمهبهتر نیست همسایه رو یه -

 :بابا پاسخ داد

 .خوبه خانوم -
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 :ید که کالفه پرسیدمها به سمت من چرخی نگاهصدای در که آمد، همه

 بله؟ -

 :مامان لبخندی زد و به شیرازی گفت

 (خو برو در کوچو باز کن! )خب برو در حیاط رو باز کن -

 :زنان از جا برخاستم و بیرون زدم نقای کشیدم و نقپوف کالفه

نه به  زنن؟ نه به اون موقع یادمون میره صدای در چطوری بود،من شدم دربون اینا! چیه هی در می -

 !االن. ایش

 :در را باز کردم. به زن و دختر جوان مقابلم خیره شدم و پرسیدم

 سالم. بفرمایید؟ -

 :دخترجوان لبخند مهربانی به صورتش نشاند و گفت

 .ی جدید هستیم... اگه مشکلی نیست اومدیم عیادتسالم. همسایه -

 :گفتم هایم نشاندم و خودم را عقب کشیدم ولبخند بزرگی روی لــ*ب

 .اومدین. بفرمایید داخلخیلی خوش -

 :زنِ همسایه جلوتر آمد و گفت

 .موقع اومدیمسالم دخترم. ببخشید که بی -

 !سالم. این چه حرفیه؟ بفرمایید توروخدا -

همین که هردو با طمانینه وارد شدند، در را بستم و کمی صدایم را باال بردم و مامان را خطاب قرار 

 :دادم

 .مهمون داریممامان؟  -

 :ها را به داخل دعوت کردمبا دست به ساختمان اشاره کردم و آن

 .بفرمایید -

ها حین مامان چادر به سر بیرون آمد و خطاب به آنزنان به سمت ساختمان راه افتادند و همینقدم
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 :گفت

 .اومدین، بفرماییدسالم. خیلی خوش -

ی چادرش را جلوتر بوسی کردند و زن همسایه گوشهمقابل در که رسیدند از روی ادب با یکدیگر رو

 :کشید و گفت

 .موقع اومدیم. ما رو ببخشید توروخدابی -

 .این چه حرفیه؟ بفرمایید داخل -

هردو با تعارف مامان به داخل رفتند و من به دنبالشان وارد شدم. بعد از سالم و احوالپرسی روی 

 :بابا گفت زمین نشستند و زن همسایه خطاب به مامان و

ما همسایه جدید هستیم و متاسفانه آشنا نشدیم. پسرم گفتن شما از بیمارستان مرخص شدین و  -

 .ی خودمون دونستیم به عیادت بیاییمماهم وظیفه

 :بابا مؤدبانه سری خم کرد و گفت

 .خیلی لطف کردین. راضی به زحمت نبودیم -

 .این چه حرفیه؟ وظیفه بود -

 :کوچک شیرینی را به دستم داد و گفتی دخترِ جوان جعبه

 .داری نیستچیز قابل -

 .خیلی لطف کردین -

جعبه به دست به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول چیدن شیرینی درون ظرف شدم. بعد از ریختن 

چای برگشتم و بعد از تعارف چای و شیرینی کنار دخترجوان که نامش را به یاد نداشتم، نشستم و دو

 .ان که رونق گرفته بود گوش سپردمهایشبه صحبت

 ماشااهلل! پس مدیریت خوندن؟ -

 .بله. قبال توی شهر خودمون معاون بود، اما االن شکرخدا اینجا مدیر شده -

 افسانه خانوم مگه شما اهل اینجا نیستین؟ -

 .نه! ما اهلِ تبریزیم -
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 :همگی با تعجب پرسیدیم

 جداً؟ -

 :نداخت و پاسخ دادافسانه خانم متعجب نگاهی به ما ا

 بله. چطور مگه؟ -

 :زبانش پیدا کرده بود، او را مخاطب قرار دادشهری و همبابا با شوقی که برای دیدار هم

 [نئجه سن؟ ]حال شما چطوره؟ -

 :افسانه خانم ابتدا متحیر شد و چندی بعد باخوشحالی پاسخ داد

 [ساغول! سیز نئجه سیز؟ ]زنده باد. شما چطورین؟ -

 :م را بهم زدم و گفتمدستان

 .وای چه عالی! شما هم تُرک هستین -

 :افسانه خانم به سمتم برگشت و پاسخ داد

 .بله دخترم-

 .خیلی خوشحال شدیم-

 .ما هم-

 :دخترجوان دستی به مانتویش کشید و گفت

 .کنهقدر خوبه آدم تو شهر غریب یه آشنا یا هم شهری ببینه، اصال احساس تنهایی نمیچه -

 :ن بامهربانی گفتماما

 .درست میگی دخترم -

 شما هم تُرک هستین؟ -

 .نه. من اهل اینجام، شیراز -

 !آآ چه جالب! شیراز کجا و تبریز کجا؟ -

 .جا سرش نمیشهجا و اونافسانه خانم: حرفایی میزنی دنیا! عشق که این

 :دنیا با لبخندی عمیق مامان و بابا را تماشا کرد و پاسخ داد
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 .گی ماماندرست می-

ها به هوا خواست. دنیا مدتی نگذشت که آن جمعِ ساده به جمعی دوستانه تبدیل شد و صدای خنده

انداخت. افسانه خانم ام میدخترعمه "آی تکین"دختری بسیار شیرین و مهربان بود که من را به یاد 

ا: برای خودش یک پا بابا داد و به قول آیدها روی زیادی نمیهم اخالقی مشابه مامان داشت و به بچه

 .کرد با آن همه ابهتخوبی پر میبود و در نبود بابا جایش را به

 تعارف که نداریم افسانه خانم! پس آخرهفته قبوله؟ -

افسانه خانم در مقابل اصرار مامان مبنی برمهمانیِ آخر ماه، سری کوتاه به رسم ادب خم کرد و پاسخ 

 :داد

 .شیمچشم. حتما مزاحم می -

 این چه حرفیه؟ مراحمید، راستی؟ -

 جانم؟ -

 .دوستِ آقا دایان هم از طرف ما دعوت کنید؛ خیلی بهمون لطف کردن -

 :چشمان دنیا برق زد و باخوشحالی گفت

 !داداش هاکان! وای چه شبی بشه -

 :به ذوقش لبخندی زدیم و افسانه خانم پاسخ داد

 .حتماً -

 :دنیا به سمتم برگشت و پرسید

 سن باشیم. نه؟کنم هم فکر -

 :های بقیه کندم و با لبخند پاسخ دادمدل از صحبت

 .سالمه2۱دونم. من سال آخر لیسانسم و نمی -

 ات چیه؟اوه منم. رشته -

 .روانشناسی -

 .خونمایول دختر! من طراحی داخلی می -
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 !چه رشته ی باکالسی -

 :صدایی سر داد و گفتی بیخنده

 ا داداشم آشنا شدی؟ممنونم. قبالً که ب -

 .بله -

 .ای نداشتمدایان خیلی دوست داشت منم مدیریت بخونم؛ اما من عالقه -

 .مدیریت که خیلی بهتره -

 .تر و بهترهآره؛ اما عالقه مهم -

 .ترهصددرصد. منم عالقه برام مهم -

 آفرین. جایی هم مشغول به کاری؟ -

 .کنمشم مدتی هست که کار مینه در اون حد، اما پیش یکی از دوستای دادا -

 .چه خوب -

 تو چی؟ -

 .من از هاکان قول گرفتم درسم تموم شد برم پیش دایان -

 :با گیجی پرسیدم

 .چی شد؟ متوجه نشدم -

 :طبعی گفتتر آمد و باشوخای سر داد. نزدیکخنده

 .توهم که گیج میزنی -

 :خندیدم و پاسخ دادم

 !واال تو گیجم کردی -

 ن یه جورایی رئیسِ برادرمه، گرفتی؟ببین، هاکا -

 .جا آرهتا این -

 .های هاکانهداداش مدیرِ یکی ازهتل -

 !اوهاع -
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 .البته تاجر فرش و اینا هم هست -

 خواد اینجا خونه بگیره؟آها، اگه این همه وضعش خوبه چرا می -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !رسماً تخلیه اطالعاتم کردیا -

 :صدایی کرد و گفتی بیهایم نشاندم. خندهگزیدم و لبخند کمرنگی روی لــ*ب ی لبم راگوشه

 .عیبی نداره، عینِ خودمی -

 :تر آورد و ادامه دادسرش را نزدیک

 .اطالعات در مقابل اطالعات -

 :صدایی سر دادم و گفتمی بیخنده

 .منصفانه ست -

 .خب؟ اول تو، از خودت بگو -

 .ریف کردن ندارمخب... من چیزی برای تع -

 هیچی؟ داداشت چکاره ست؟ -

 .کنه، معاونه فروشهداداشم توی یه شرکتِ تبلیغاتی کار می -

 !بسالمتی. خواهرت؟ بنظر با شما ها فرق داره -

 :نگاهی کوتاه به آیدا انداختم و پاسخ دادم

 .ارهسازی دشغلِ شریفِ خواهرم، همسرِ یک مرد پولدار بودنه. شوهرش شرکت ساختمان -

ی بلندی سر داد که توجه همه را به خود جلب کرد. با عذرخواهی کوتاهی به با اتمام کالمم خنده

 :سمتم برگشت و زمزمه کرد

 .خیلی باحالی تو -

 .ی راست مایل کردمسرم را به روی شانه

 .دیگه -

 .خب، حاال منم جواب سوالت میدم -
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 .ی دنیا شدم تا ادامه بدهدهطاقت خیرحسِ کنجکاوی امانم را بریده بود و بی

خواست نزدیکِ دایان باشه، گفت هاکان برای حل کردن یه مشکلِ حقوقی اینجاست و چون می -

 .مونهمونه. تا وقتی هم مشکل ما حل بشه و شیراز باشیم دایان هم میاینجا می

 :سری تکان دادم و پرسیدم

 گردین شهر خودتون؟یعنی شما برمی -

 .ندماه بعد؛ شایدم یک سال، دوسالفعال که نه، چ -

 .طورکه این -

ی زدند و از آن شوق و اشتیاق دیگر خبری نبود. مطمئن بودم که آن مسئلهچشمانش دیگر برق نمی

هایش پر شان بود و از یادآوری آن بود که خنده از روی لــ*بگفت، مشکل خانوادگیحقوقی که می

 .کشید

ذاشتم که تلنگری خورد و به سمتم برگشت. لبخندی به صورتش دستم را جلو بردم و روی دستش گ

 :زدم و گفتم

 مدت بیشتر باهم باشیم؟تونیم توی اینپس می -

 :از کالمم متعجب شد و پرسید

 با هم؟ -

 .کنیموآمد میایم دیگه! بیشتر رفتاوهوم. همسایه -

 .خیلی خوبه، خوشحالم که دیگه تنها نیستم -

 .منم -

 :و گفت دستم را فشرد

 .های همدیگه رو هم داشته باشیمپس شماره -

 .البته -

ام را که دادم با برخاستنِ افسانه خانم، دنیا هم برخاست. همگی بلند شدیم و افسانه خانم در شماره

ی مهمان داشتنش که هاکان بود را آورد و از اتاق بیرون زد. هایِ مامان و بابا بهانهمقابل تعارف
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شان تا کنار در رفتم. بعد از خداحافظی به رتب کردم و به همراه مامان برای همراهیام را مروسری

 .شان رفتند و من به همراه مامان به داخل برگشتمسمت منزل

****** 

**** 

 «فصل سوم»

 «آلما»

 

 !بیا دیگه آلما -

 .درس دارم دنیا -

 .اوه توهم! اگه نیایی خیلی ناراحت میشم -

 :ه گفتمکتاب را بستم و کالف

 برید؟چه زودم ناراحت میشه! خیلی خب... کجا تشریف می -

 :با خوشحالی فریاد کشید

 یعنی میایی؟ -

 .اوه، خوشحال نشو جانم! اول باید به مامانم بگم -

 :با صدایی گرفته گفت

 .باشه -

 خب؟ کجا؟ -

 .قراره تو ما رو ببری -

 .چی؟ همینم مونده بود! باورکن مامانم اجازه نمیده -

 .نواز نیستینآلما؟ شما اصال مهمون -

 وا! دنیا؟ -

 .شهری هستیمواال. مثالً هم -

 !خب، به مامانم میگم، ببینم چی میگهخیلی -
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 .تو جواب مثبت بده، میگم مامانم با مامانت صحبت کنه -

 .شناسم؛ نمیذاره با مردای غریبه بیرون برممن مامانمو می -

 قه بذاریم ببریمت مطمئن بشه؟خوایی وثیکدوم غریبه؟ می -

 .جا کردمای سر دادم و گوشی را جابهخنده

 .پس خودتون باهاش صحبت کنین -

 اوف باشه. حاال بله رو میدی؟ -

 .بله -

 .مبارکه، بابای -

 .بای -

 .تماس را خاتمه دادم. گوشیِ داغ شده را درون جیبم گذاشتم و روی تختِ چوبی دراز کشیدم

شد! با این پیشنهادهای کرد و صمیمی میر چه راحت ارتباط برقرار میمن! این دختخدای

 .غریبش!؟ بیرون رفتن با برادرش؟ اوف، مامانِ من هم گذاشت خانوم جانوعجیب

 .کتابم را بازکردم و مشغول خواندن مابقیِ صفحات شدم

 آلما؟ -

 .نه! قسمت نبود من درس بخوانم

 .سمت مامان برگشتم که میان چهارچوب در ایستاده بود کتاب را بستم و روی تخت نشستم و به

 بله؟ -

 تو قول دادی میری؟ -

 کجا؟ -

پا کرد و به سمت تختِ چوبی آمد. مقابلم ایستاد و پاسخ هایش را بهابروهایش را درهم کشید. دمپایی

 :داد

 به دنیا قول دادی میری همراهشون؟ -

 .ی رو بلد نیستن و منم همراشون برمخواد کمی بگرده و جایقول ندادم، گفت می -
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 همراه دوتا مردِ غریبه بری که چی بشه؟ -

 ام؟مگه من گفتم؟ بعدشم مگه من بچه -

 :با عصبانیت نامم را ادا کرد

 آلما؟ -

 :چهار زانو نشستم و گفتم

 هرفت بیرون، ولی من نباید برم؟ نکنسن من بود با هم دانشگاهیاش میمگه دروغ میگم؟ آیدا هم -

 بهم اطمینان ندارین؟

 !چی داری میگی دختر؟ خودت میدونی بابات روی تو حساسه -

 :سرم را پایین انداختم و به آرامی زمزمه کردم

 .میدونم -

 .پس حرفِ الکی دیگه نشنوم -

 .چشم -

 اومدم چی بگم به کجا رسید! ببین منو؟ -

 .سرم را بلند کردم و منتظر ماندم

یگم باید حواست به خودت باشه، من به دنیا گفتم میری و از این به بعدم می من نمیگم بیرون نرو؛ م -

 .تونی بری، ولی یه شرط داره

 :با خوشحالی از جا برخاستم و پرسیدم

 راست میگی مامان؟ -

 !کنه تا االن تو خونه زندونی بودی، خوبه همیشه بیرونیاوه! هر کی ندونه فکر می -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .کردم با دنیا نذاری برمفکر می -

 .چرا نذارم؟ دختر به این خوبی -

 بله، گفتین شرط داره؟ -
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 .شرطم اینه خدایی ناکرده هروقت اتفاق بدی افتاد باید به من بگی -

 .چشم -

 من میرم خونه افسانه خانم. تو نمیایی؟ -

 .خوام آماده بشمنه دیگه، می -

 .خب. مراقب خودت باش. خدافظخیلی -

 .افظخد -

کرد، بیرون رفت. بشکنی در هوا زدم و وسایلم از رویِ تخت چادرش را برداشت و حینی که به سر می

 .را در آغـ*وش کشیدم

 .تقه، وارد شدمبی حوریه رساندم و با یکبه سرعت خودم را به اتاقِ بی

 بی؟بی -

 :قرآنش را بوسید و روی رحل گذاشت و پاسخ داد

 بی؟جانم بی -

 خوایی؟میرم بیرون گردش. بیرون چیزی نمی من دارم -

 .بی. خوش بگذرهنه بی -

 ممنون. میگم که، مامانم رفت خونه همسایه، اگه تنهایی بمونم؟ -

 .برو دختر! من پونزده ساله که تنهام -

 :کردم تا حرفی بزنم که تشر زدلبخندم کش آمد و لــ*ب باز

 .تو ندارمبرو دختر! حوصله -

 .چشم. خدافظ -

 .خداحافظت عزیزم -

 .شدن، شدمبی بیرون زدم و خودم را به خانه رساندم و مشغول آمادهاز اتاقِ بی

 آلما؟ -

 .دستی به شالم کشیدم و کیفم را روی دوشم انداختم
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 .آلما؟ بیا دیگه ظهر شد -

 .از اتاق بیرون زدم که دنیا را آراسته و شیک و با صورتی کالفه میانِ حیاط دیدم

 .بابا اومدم -

 :پا کردم و به سمتش رفتم که با اخم گفتهایم را بهکفش

 !فکر کردم از ذوق مُردی -

 ذوق چی؟ -

 .همراهیِ من -

 :رفتیم گفتمای سر دادم و حینی که بیرون میخنده

 .آره، خیلی هم ذوق دارم -

 :در را که بستم، به سمتم برگشت و پرسید

 مسخره کردی؟ -

 پس فکر کردی جدی گفتم؟ -

 !ایش -

 این؟خانوما آماده -

دیدم. لرزش عجیبی همه آراستگی میبار بود که او را با آننگاهم را به سمت صدا سوق دادم. اولین

های قلبم اتفاق افتاد که برایم آشنا بود. لرزشی از جنس هشدار! شاید هم... دایان با آن میان رگ

صورت جذاب بود، کرد، ولی در هرسپرت فرق میلباس مردانه و شلوار جین خیلی با دایان با تیپ ا

ام که چندی طوالنی شد، ابرویی باال انداخت و باشیطنت به دوئل با سیما. نگاه خیرهجذاب و خوش

 :هایم پرداخت که دستپاچه دستی به شالم کشیدم و سالم دادمچشم

 .سالم -

 :لبخند دلنشینی به صورتم زد و پاسخ داد

 سالم. خوبی شما؟ -

 ممنونم. شما چطور؟ -
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 .ممنون منم خوبم -

 :دنیا نگاهی به اطراف انداخت و پرسید

 هاکان کوش؟ -

هایش گذاشت و نگاهش را با وسواس از روی صورتم کنار قیمتش را به روی چشمدایان عینک گران

 :کشید و پاسخ دنیا را داد

 .االن میاد -

که در همان موقع در باز شد و هاکان بیرون ناخودآگاه نگاهم به سمت ساختمانِ مقابلم کشیده شد 

ی سفیدی به زد. همانند بار اولی که مالقاتش کردم زیبا و آراسته، کت چرم مشکی و پیراهن مردانه

همراه شلوار جین به تن داشت. نگاهش را که باال کشید و در چشمانم دوخت، لرزش اندامم را به 

لحظه سرمای می باال کشید و جلوتر آمد که در یکاش را به آراوضوح احساس کردم. چشمانِ یخی

هایش هایم را نوازش کرد. سالمی مردانه و محکم از میان لــ*بعجیبی از کنار گوشم رد شد و گونه

بیرون آمد که به خودم آمدم و به آرامی پاسخ دادم. دایان نفس عمیقی کشید و به سمت ماشین رفت 

 :و گفت

 .خب، سوارشید خانما -

هایش قرار داد که آن سرما به سرعت پر کشید و توانستم نفسی از عینکش را به روی چشم هاکان

روی آسودگی بکشم. به سمت ماشین رفت و سوار شد که من و دنیا هم بعد سوار شدیم. هاکان 

کرد، نگاهش را به چشمانم دوخت که باز تنم یخ کرد و همانند جن ی جلو را تنظیم میکه آینهدرحالی

جا بود که باز گرما به اندامم اش شدم. به آرامی نگاهش را برگرداند و آنها با چشمانی گرد خیرهزده

 .ی استارت را فشردچیره شد. شیشه را پایین داد و دکمه

 :دنیا به سمتم برگشت و پرسید

 خب؟ کجا بریم؟ -

 :نگاهی اجمالی به هرسه انداختم و پرسیدم

 یعنی جایی مدنظرتون نیست؟ -
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 :یان نگاهی به عقب انداخت و پاسخ داددا

 .شناسیمجا رو نمینه. ما که این -

 .سعی کردم از نگاه مستقیم به چشمانش خودداری کنم تا مبادا باز هم گمان بد کند

 خوایین برین یا تاریخی و فالن؟آها. خب جاهای تفریحی می -

 :دنیا بعد از اندکی تفکر پاسخ داد

 .هر دوجا -

 .ر حدقه گرداندمچشمانم را د

 روز؟ مگه میشه؟عرض یه -

 .خب هرچی موند بقیه روزا میریم -

 :ای باال انداختم و گفتمشانه

باشه. من میگم، ببین کجا دوست داری بری!؟ شهربازی، بام شیراز، بازار وکیل، باغ ارم برای  -

 .های بزرگ هم برای خرید هستتفریحی، رستوران باغ و مجتمع

 .ربازیاول بریم شه -

 :به سمت جلو خم شد و پرسید

 چطوره داداشا؟ -

 :دایان به سرعت پاسخ داد

 .خوبه -

 :بعد از گرفتن تاییدیه از سوی دایان، نگاهش را به هاکان دوخت که هاکان پاسخ داد

 .قرار شد امروز هرچی تو بگی، بریم دیگه -

 .هم کوبید و به عقب برگشتدنیا دستانش را به

 !ای جان -

 :نگاهش را از درون آینه به من دوخت و پرسید هاکان

 آدرس؟ -
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 .آب دهانم را به سختی فرو دادم و با قفل کردن انگشتانم درهم، بر آن نگاه تیز پیروز شدم

 .بزرگراه رو رد کردید، بهتون میگم -

رسه بار من نگاهم را زودتر برگرداندم. نفسم را کالفه بیرون فرستادم و نگاهی اجمالی به هو این

ای در شیراز[ ی معمولی پاییز ]محلهشان اصال به محلهانداختم. لباس ها، ماشین و وضع زندگی

 .خورد و این یعنی یک رازِ خانوادگینمی

رو شدم. ابروهایم کمی درهم شدند و سرم را نگاهم را که بلند کردم با صورت در هم و طلبکاری روبه

 .برگرداند را نگاهش و کشید عمیقی سنف کالفه که دادم تکان ″چیه"به معنیِ 

به احتمال زیاد این مرد از حضورِ من ناراضی بود. ناراضی هم بود، برای خودش بود. به من چه اصال! 

 .کردموقت آن مرد را همراهی نمیشان کنم؟ اگر اصرار دنیا نبود، هیچمگر من خواستم همراهی

 آلما؟ خوبی؟ -

 :هش کردم که ادامه دادبه سمت دنیا برگشتم و سوالی نگا

 چرا اخمات تو هم رفته؟ -

 :دایان به عقب برگشت و با وسواس پرسید

 چیزی شده؟ -

دهنده و مهربان بود که ناخودآگاه لبخندی روی اش، برعکس هاکان، آرامشچنان چهرهآن

 :هایم جای گرفت و با لحنی آرام پاسخ دادملــ*ب

 .جوری میشمنه! من میرم تو فکر این -

 .آها -

لبخندی مهربان زد و بعد از کمی تعلل به جلو برگشت. دنیا خودش را به سمتم کشید و بدون مقدمه 

 :پرسید

 دوست پسر داری؟ -

 :اش چشمانم از شدت تعجب درشت شد و با تعجب پاسخ دادمشرمانهاز سوال بی

 چی میگی؟ تو این گرونی دوست پسر کجا بوده؟ -
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 .ی بلندی سردادخنده

 ری آلما! دوست پسر چه ربطی به گرونی داره؟نمی -

ناخودآگاه نگاهی به هاکان انداختم که با دیدن لبخندِ تمسخر آمیزش، ابروهایم در هم شد و 

 .گذاشتم امعصبانیت جای تعجب را گرفت. به سمت دنیا برگشتم و با عصبانیت انگشتم را روی بینی

 .ترهیس! آروم -

 :ام برداشت و با همان ولومِ صدا ادامه دادز روی بینیتوجه، انگشتم را ااما او بی

کنه. یکی از دوستای من یه دوست پسر پولدار داشت دیوونه! االن فقط دوست پسره که هزینه می -

 .باورت نمیشه از طال و جواهرم براش خریده بود

 :کالفه میان کالمش پریدم

 آخرش ازدواج کردن؟ -

 :خندید و پاسخ داد

 .فت با پسر داییش و یارو هم رفت با دخترعموش ازدواج کردنه! اون ر -

 :ابرویی باال نداختم و گفتم

 !به نظر من با این دوستت دیگه نگرد -

 .ی دیگری سر دادخنده

 دایان هم همینو میگه. خب چرا؟ -

 ثخب، یارو رو تیغ زده بعد رفته با یکی دیگه! اصال احساسات سرش میشه؟ همین کارا و آدما باع -

 .ی پول و ماشین بدوننشدن فکر مردا نسبت به زنا تغییر کنه و اونا رو بنده

 :لبخندش را جمع کرد و گفت

 خب اینم حرفیه. پس تو کال با دوست پسر مخالفی؟ -

 .من با وقت تلف کردن مخالفم -

 :هایش را جمع کرد و با صدایی آرام گفتلــ*ب

 .گرفتم -
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 :صدایم را پایین آوردم و پرسیدم

 زنی؟کشی جلوی داداشت این حرفا رو میخجالت نمی -

 .ز*بون تو حرف بکشم خواستم از زیرکشم. میمن که ندارم پس خجالت نمی -

 :صدایی کردم و گفتمی بیای سر داد. خندهبه دنبال حرفش خنده

 .خب مثل آدم بپرس -

 .تونمنمی -

 :پا کرد و صدایم زدپا و آنکمی این

 آلما؟ -

 ؟بله -

 :با گذشتن از بزرگراه خطاب به هاکان گفتم

 .بپیچید سمت راست -

هایم خیره شود، تنها سری تکان داد و ماشین را کج کرد. به سمت دنیا بار بدون آن که به چشماین

 :برگشتم که پرسید

 !پرسم، ممکنه نخوایی جواب بدییه سوال می -

 :صدای جدی هاکان او را خطاب قرار داد

 .دنیا! خوب نیست تو زندگی بقیه فضولی کنیپس نپرس  -

 :وچرا سری تکان داد و گفتچوندنیا بی

 .چشم -

 :جواب بگذارم، پس گفتماز حرف هاکان خوشم آمد، اما دوست نداشتم سوالی را بی

 .مشکلی نیست دنیا. بپرس -

 .نمایی زدلبخند دندان

 .چقدر تو خوبی دختر -

 :صدایش را صاف کرد و پرسید
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 از همون اول توی این محله بودین؟ شما -

های خوبش؛ بخاطر یادآوریِ آن هایم پر کشید؛ نه بخاطر محله و آدمآن لبخند از روی لــ*ببه یک

 .سوزی و حال بدِ بابا، بخاطر ورشکستگی و روزهای سراسر دردآتش

 .سوال بدی پرسیدم؟ متاسفم -

 :نمانده بود، پاسخ دادمنفس عمیقی کشیدم و با صدایی که دیگر جانی برایش 

 .جا. بعد از ورشکستگی بابامسالم بود اومدیم این ۱۵نه. وقتی  -

 :هدف به بیرون خیره شده بودم، هاکان را مخاطب قرار دادمکه بیرو برگرداندم و درحالی

 .رسیدید به آخرِ خیابون، بپیچید سمت چپ که اون قسمت پارکینگ هست -

 .باشه -

اش را به چشمانم دوخت و دم و به سمت دنیا برگشتم. دنیا نگاهِ شرمندهنفس عمیق دیگری کشی

 :گفت

 .خواستم ناراحت بشینمی -

 .جانی زدملبخند بی

 .چیزی برای ناراحت شدن نیست؛ فقط دوست ندارم بهش فکر کنم -

 ...خب من -

 :میان کالمش پریدم

 !بیخیال. ذهنت رو درگیر نکن عزیزم -

که به پارکینگ رسیدیم. بعد از پارک مان ردوبدل نشد، تا اینحرفی میانسری تکان داد و دیگر 

ی بلیت هرچه اصرار کردم پول ماشین، پیاده شدیم و به سمتِ ورودی قدم برداشتیم. هنگام تهیه

 :بلیتم را حساب کنم، دنیا مانع شد و گفت

 مونه، چرا ما دست تو جیب کنیم؟تا وقتی دوتا مرد همراه -

 .کشید و به دنبال خودش برد و دست مرا
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 :دستش را روی شکمش کشید و نالید

 !خوام باال بیارم آلمامی -

 :بازویش را کشیدم و گفتم

 .بیا! دستشویی از این طرفه -

صدایی سر دادم و ی بیدستش را جلوی دهانش برد و به سرعت به سمت دستشویی دوید. خنده

د با صورتی خیس بیرون آمد و درحالی.که دستش روی ی درخت سپردم. چندی بعام را به تنهتکیه

 :شکمش بود گفت

 .راحت شدم -

 :ام را گرفتم و پرسیدمتکیه

 بهتری؟ مگه نگفتم نریم تِرِن!؟ -

 :دستمالی از کیفم بیرون آوردم و به دستش دادم که پاسخ داد

 .آره بهترم. کاش گوش داده بودم -

خیس را درون سطل زباله انداخت. بازویش را گرفتم و صورتش را با دستمال پاک کرد و دستمالِ 

کمکش کردم تا به بخشِ رستوران برسیم. وارد محوطه شدیم و به سمتِ تختی که هاکان و دایان روی 

 :مان دایان نگران به سمت دنیا برگشت و پرسیدآن نشسته بودند، قدم برداشتیم. با نشستن

 شدی؟ چی -

 .ودش را باالتر کشیدهایش را درآورد و خدنیا کفش

 .هیچی بابا! حالت تهوع داشتم -

 :هاکان با همان ابروهای درهم و صورت نگران پرسید

 االن بهتری؟ -

 .آره -

هایم را درآوردم و با فاصله در کنار هاکان روی دو اش را به دایان داد و چشمانش را بست. کفشتکیه

 .زانو نشستم
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شکننده بود. از همان موقع که طرح دوستی ریختیم تا به امروز با دنیا دختری لجباز، بسیار مهربان و 

شد گفت اولین فردی که به عنوانِ دوست صمیمی های خوب و بد او آشنا شده بودم. میبیشتر اخالق

هایم می آورد. در همین مدت کوتاه قبولش کردم و هربار که در کنارش بودم، لبخند به روی لــ*ب

جایی که همسایه هم بودیم، مدام در کنار من پرسه پیدا کرده بودم و از آنای عجیب به او عالقه

 .کرداش مرا جذب او میزد و همین صمیمیت و مهربانیمی

 .دونمخوشگلم؟ خودم می -

 :ام را برداشتم و پاسخ دادمبا حرفی که زد، نگاهِ خیره

 !اعتماد به نفس کاذب اصال خوب نیست. گفته باشما -

 :روهایش داد و گفتچینی به اب

 .خفه بابا -

 :و به حالت قهر رو گرفت. لبخندی زدم و گفتم

 .خیلی خب حاال! من که نگفتم خوشگل نیستی؛ گفتم اعتماد به نفس کاذب خوب نیست -

 :نما گفتبه سمتم برگشت و با لبخندی دندان

 .دونستم. بـ*ــوس براتمی -

دادم و از درون کیفم شکالتی بیرون آوردم و  ای برایم فرستاد. سری از تأسف تکانو ب*وسه

 .مقابلش گرفتم

 .بخور! رنگت پریده -

 .شکالت را گرفت و در دهـ*ان گذاشت

 .کاش نرفته بودیم. هنوز سرم گیج میرهای -

 :صدای هاکان خطاب به دنیا آمد

 !کنی همین میشه. ما که گفتیم نرولج می -

 :دنیا تندتند شکالت را جوید و پاسخ داد

 .دونستم حالم بد میشه خبمن چه می -
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 :پشت چشمی نازک کرد و ادامه داد

 .هامزهدونه وسیله هم سوار نشدین بیمن مثل شما دوتا ترسو نیستم، یه -

 :ای سر داد و پرسیددایان خنده

 ما ترسوییم؟ -

 .بله -

 :هاکان ابرویی باال انداخت و گفت

 کردیم!؟کارا که نمیبشین بچه جون! ما هم سن تو بودیم چه  -

 :دنیا ابرویی باال انداخت و با لحنِ شیطانی پرسید

 کردین؟چکارا می -

 !بماند -

 !نماند-

 !هیس باش -

 :دنیا به سمت من برگشت و گفت

 .فهمم! دیگه خبر ندارن آمار دوست دختراشونم داشتمکنن من نمیبینی؟ فکر میمی -

 .صدا از هم باز شدندای بیهای هاکان به قصد خندهبی من و دایان به هوا خواست و لــ*خنده

 .کردداد و طلسم میصدا و کمرنگ دل را قلقلک میی زیبایی داشت این مرد! هرچند بیچه خنده

 .مان به سرعت رو برگرداندمبا برخورد نگاه

 :ای کرد و گفتهاکان سرفه

 .وپرت بگو دنیاکم چرت -

 !واَدای مردای خوب رو درنیار با -

 .های شالم مشغول کردمصدایی کردم و خودم را با ریشهی بیخنده

 .حرف در نیار بچه -

 .اُکی! شما عالی، پرفکت -
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کرد یپا مهایش را بهکه کفشبا برخاستن دایان، نگاهم را بلند کردم که از تخت پایین رفت و درحالی

 :گفت

 خورین؟من برم سفارش بدم. چی می -

 :هاکان اولین نفر پاسخ دادقامت راست کرد که 

 .دونیخودت که می -

 .آره -

 :به من نگاه کرد و بعد از نفسی عمیق، محترمانه پرسید

 شما چی؟ -

 .هرچی شما خوردین -

 .باشه -

از میز فاصله گرفت و به سمت ساختمان رفت. دنیا هم به قصد دستشویی ما را ترک کرد. دستی به 

ام با دستِ هاکان که روی پشتی بود، برخورد ه پشتی دادم که شانهام را بهایم کشیدم و تکیهچتری

 :ها سیخ نشستم و به آرامی به سمتش برگشتم و عذرخواهی کردمکرد. همانند برق گرفته

 .ببخشید -

 :گذاری کوتاه میان اعضای صورتم، گفتونگاهش را به چشمانم دوخت و بعد از گشت

 .راحت باش -

م ی هاکان دقیق روی صورتار داد که به آرامی به پشتی تکیه دادم. نگاهِ کالفهدستش را کمی باالتر قر

 :زوم شده بود که دستی به شالم کشیدم و پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

 .کمی به سمتم خم شد که چشمانم گرد شد و ناخودآگاه عقب کشیدم

 شی؟تو اذیت نمی -

 :ادم و با تعجب پرسیدمچند تار مویی که روی چشمانم قرار داشت را کنار د

 از چی؟ -
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 :نگاهش را باال کشید و با عصبانیت زمزمه کرد

 !شون کناز این آشفتگی موهات. جمع -

شان هایم رفت و مرتبهایم اشاره کرد. ناخودآگاه دستم به سمت چتریو با انگشت اشاره به چتری

 :و تشر زدم العمل بدنم عصبی شدم و اخمی روی ابروهایم نشاندمکردم. از عکس

 ان؟کجا آشفته -

 ای باالاش را گرفت و همراه با یک نفس عمیق به عقب برگشت. پاسخی که نداد، شانهنگاه کالفه

 .ام را به پشتی تکیه دادمتوجه به حرفش به او پشت کردم و شانهانداختم و بی

شدم که نگاه ت میهمه زشها بودند؟ یعنی اینهای عصبی و کالفه همین چتریپس دلیل آن نگاه

هایم را دوست داشتم. داد؟ خب نگاه نکند. مگر مجبور بود؟ من که چتریکردن به من، آزارش می

 !اصال... اصال چرا به حرفش گوش دادم؟ خدای من! انگاری که طلسم شده بودم

ا اگر تزد و این یعنی زنگ خطر. ام را باال کشیدم و به آسمان دوختم که به تاریکی مینگاه کالفه

ان از ششدم. با آمدن دایان و دنیا، در مقابل نگاه متعجبدوساعت دیگر خانه نباشم، مطمئناً توبیخ می

ها را آوردند، با یک تشکر مشغول خوردن نوع نشستن من، مرتب نشستم. چندی بعد که سفارش

د یرینی بیش از حجات و هر نوع شبستنیِ شکالتی شدم که از عالیق من بود. گویا هاکان با شیرینی

 .ای تُرک بسنده کردناسازگار بود که به خوردن قهوه

 :دنیا با دستمال دهانش را پاک کرد و گفت

 کجا بریم؟ -

 :ی لبم را گزیدم و شرمسار صدایش زمگوشه

 دنیا؟ -

 هوم؟ -

 :به آرامی گفتم

 .من باید برم خونه. داره شب میشه -

 :به سمتم خزید و به همان آرامی گفت
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 !وز ساعت هفتههن-

 .ی ما اینهقانون خونه -

 .باشه گلم -

 :به عقب برگشت و گفت

 .میریم خونه -

 :دایان ابرویی باال انداخت و گفت

 .کنیعجبا! اولین باره دستورِ خونه رفتن رو تو صادر می -

 .ی آلما جونم دعوتیم لباسام نشستمخب دیگه، کار دارم. فردا شب هم خونه -

پایین رفت و من هم به دنبالش. در مقابل نگاه متعجب هاکان و دایان مشغول به سرعت از تخت 

 .هایمان شدیمپوشیدن کفش

 همه متعجب شدند؟آور بود که از شنیدنش آن دو آنیعنی کجای رفتار دنیا تعجب

 .هایمان همگی به سمت پارکینگ حرکت کردیمبعد از پوشیدن کفش

***** 

 «فصل چهارم»

 

همه برای آن دانم چرا اینداشتم. نمیهایم نگههای کوچک کنار گوشق زدم و با گیرههایم را فرچتری

وپرت نگو آلما! دیدن چه کسی؟ اصال چرا مهمانی اشتیاق داشتم!؟ شاید هم برای دیدنِ... هیس! چرت

شان بودم را جمع کردم؟ خدای من! این چه هایی که عاشقهمه به خودم رسیدم؟ چرا چتریاین

 ری بود که درگیرش شده بودم و عین کَنه به جان ذهنم افتاده بود؟بیما

 شنوی؟نمی -

 :با ترس به عقب برگشتم که با دیدن مامان نفسی از روی آسودگی کشیدم و گفتم

 .وای مامان! ترسیدم -

 :چادرش را مرتب کرد و گفت

 !زنن هادارن در می -
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 .االن میرم خب -

شان کرد. دستی به تونیکم کشیدم و به ایم انداختم و از دید پنهانروسریِ آبی رنگم را به روی موه

 :هایم را به پا کردم و صدایم را کمی بلند کردمسمت در دویدم. دمپایی

 کیه؟ -

 :صدای شوخِ دنیا از آن سمت در آمد

 .دایان عینکیه -

ان و دنیا که آمد سو صدای دعواهای دایصدایی کردم و به سرعت به سمت در رفتم. از آنی بیخنده

زده های برقسری از تأسف تکان دادم و در را باز کردم. دنیا به سرعت به سمتم برگشت و با چشم

 :گفت

 !سالم خوشگله -

 یهایم رسیده بودم. خندههمه به لباسای برایش رفتم تا کسی خیال نکند که برای او آنچشم غره

 :همه سالم دادمام را گرفتم رو به بانمکی کرد که جلوی خنده

 .سالم. بفرمایید -

خودم را عقب کشیدم که بعد از جواب دادن، اول افسانه خانوم و دنیا وارد شدند و سپس دایان وارد 

ام کشیدم و به سرعت رو گرفتم و نگاهی به ام، دستی به روسریشد. از نگاه مستقیمش به روسری

ایم پر کشید. به سمت دایان برگشتم که هاطراف انداختم که با ندیدنش لبخند از روی لــ*ب

 :لبخندی زد و گفت

 .ببخشید مزاحم شدیم -

 .ی اعتراض، ابروهایم را در هم کشیدمبه نشانه

 .این چه حرفیه؟ مراحمید، بفرمایید داخل -

 .خیلی ممنون. با اجازه -

نداختم و عقب وارد شد. نگاهی دیگر به بیرون ا "یا اهلل"با تعلل به سمت خانه رفت و با گفتن 

 .کشیدم
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 جوری شدی؟ اصال چرا منتظری تو؟خورد! وا آلما؟ چرا اینچرا نیامده؟ حتما کالسش به ما نمی

 .های فراوان در را هل دادمطور با اخمعقب کشیدم و همان

 .بندندر رو روی مهمون نمی -

نداخت و به کاوش در به سرعت سر بلند کردم و با لبخندی عمیق در را عقب کشیدم. ابرویی باال ا

 :صورتم پرداخت. لــ*ب گزیدم و با دستپاچگی در را بیشتر باز کردم و گفتم

 .خوش اومدین. ببخشید، حواسم نبود -

دوختِ شلوار خوشوخودم را عقب کشیدم که وارد شد. همانند دایان، لباس رسمی پوشیده بود. کت

 .شدآبی به تن داشت که با چشمانش ست می

 .دبفرمایی -

 :ی درونِ دستش پرسیدمنگاهم را به پایین سوق دادم که با دیدنِ جعبه

 این چیه؟ -

 :جعبه را گرفتم که پاسخ داد

 .توی شهر ما بهش میگن شکالت -

ی کوتاهی کردم و خندیدند. خندهبه سرعت نگاهم را بلند کردم که کامال جدی بود، اما چشمانش می

 :لطفش را پاسخ دادم

 .خیلی ممنونم -

 .قابل نداره -

اش کردم، اما از ادب و احترامش ایستاد. با همان ام فشردم و به داخل راهنماییجعبه را به س*ی*نه

ام کشیدم و جلوتر از او ام شد و دستش را به سمت خانه گرفت. دستی به روسرینگاهِ جدی خیره

ها برای فرار از لپرسیتوجه به احواحرکت کردم. وارد شدم که پشت سر من وارد شد و من، بی

 .هایم، به داخل آشپزخانه هجوم بردمدستپاچگی

زدم و قلبم در هیجان و تکاپو بود!؟ دانم امروز دچار چه بیماری شده بودم که مدام لبخند مینمی

 .ترساندهرچه که بود من ناراضی بودم از آن حال خوبی که نصیبم شده بود. حالِ نامعلومی که مرا می
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وغریب سری تکان دادم و را روی کابینت گذاشتم و برای رهایی از آن تفکرات عجیبها شکالت

 :گفتم

 .منم که عاشقِ شکالت -

 :روی جعبه را خواندم و باذوق ادامه دادم

 !اونم دو نمونه، تلخ و فندقی -

 ببینم؟ چی تو دستت بود؟ -

 :سخ دادمبه سرعت به عقب برگشتم. مامان موشکافانه به جعبه خیره شد که پا

 .شکالت. آقا هاکان اوردن -

چشمانش برق زد، او هم عاشق شکالت بود. به سرعت به سمتم آمد که جعبه را برداشتم و عقب 

 .کشیدم

 وا! این کارا چیه دختر؟ -

 :ام فشردم و گفتمجعبه را به س*ی*نه

 .مامان! اینا مال من باشن -

 .ابروهایش را درهم کشید

 .برم برای مهموناخوام بخجالت بکش! می -

 !شناسم. به من دروغ نگومامان من که شما رو می -

 .هیس! همین که گفتم -

 :قدمی پیش گذاشت که سریع دستم را باال آوردم و گفتم

 !استپ -

 :ایستاد و من ادامه دادم

 .اینا مال من؛ در عوض امشب همه کارا پای من -

 :قبول کرددرخشش چشمانش بیشتر شد و به سرعت با ذوق و شوق 

 .باشه. بپر چایی بریز بیار-
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 :با ذوق خندیدم و گفتم

 .ای به روی چشم -

 :رفت، زمزمه کردپشت چشمی نازک کرد و حینی که از آشپزخانه بیرون می

 !شکمو -

 .جعبه را درون کابینت پنهان کردم و با اشتیاق مشغول ریختن چای شدم

ی شکالت چه باجِ سنگینی به مامان داده یک جعبهآوردن دستمطمئن بودم دیوانه شدم که برای به

خواهم.احوال نامعلومم بودم. اوف خدای من! آشوبم تو آرامشم باش، من این حال خوب ناگهانی را نمی

 .را معلوم کن

ام را مرتب کردم. سینی را به دست گرفتم و به آرامی وارد پذیرایی نفس عمیقی کشیدم و روسری

 .های مملو از اخم بقیه، در جا ماندمیس از اشک افسانه خانوم و چهرهشدم که با دیدن صورت خ

 چرا وایستادی؟ -

به سمت مامان برگشتم که با چشم و ابرو فهماند، چایی بگردانم. سری تکان دادم و به رسم خانوادگی 

 :اول مقابل افسانه خانوم گرفتم که صورتش را پاک کرد و با لبخند گفت

 .قربون دستت عزیزم -

 .نوش جان -

مقابل دایان خم شدم که محجوبانه و مهربان، با تشکر برداشت و همان جواب را گرفت. صدای بابا 

خطاب به افسانه خانم بلند شد و همین حین مقابل هاکان خم شدم و نگاهم را باال کشیدم. با همان 

اش سرم را به طرفین ام شد و استکان کمر باریک چای را برداشت. از نگاه خیرهچشمانِ یخی خیره

ی لبش نامحسوس باال رفت. بدون جلب توجه کمی به جلو خم شد و به آرامی تکان دادم که گوشه

 :گفت

 !چه دخترِ حرف گوش کنی -

هایم به لبخند از هم باز شدند و خودم را به آن راه زدم تا او هم پی به آن بیماری نبرد! سر به لــ*ب

 :زیر گفتم
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 نوش جان، قند؟ -

 .خورمنمی -

ها را تعارف کردم و سینی را به آشپزخانه برگرداندم. مقداری از آن گل محمدی و توت مابقی چایی

بی حوریه مختص من به مامان داده بود را درون چند ظرف خوشگلِ مخصوص هایی که بیخشک

ی زد و با مامان ریختم و با خودم برگرداندم. ظرف ها را مقابل مهمانان گذاشتم که دنیا لبخند

 :طبعی گفتشوخ

 .چقدر خانم شدی. وقت عروس شدنته -

 .عرق شرم که تیرک کمرم را احاطه کرد، لبم را از خجالت گزیدم و سر به زیر کنار مامان نشستم

 :افسانه خانوم خندید و گفت

 .هروقت تو عروس شدی، آلما هم عروس میشه -

ی مخصوصش، به هوا خواست. با ا همان خندهی همه به استثنا هاکان باز کم آوردن دنیا، خنده

 :بی به سمت مامان برگشتم و پرسیدمیادآوری بی

 بی رو بیارم؟برم بی -

 :غره پرسید به سرعت به سمتم برگشت و با چشم

 بی نگفته بودی؟مگه به بی -

 :آب دهانم را به سختی فرو دادم و پاسخ دادم

 !گفتم! منظورم اینه برم دنبالش؟ -

 :ن سرعت رنگ نگاهش تغییر کرد و گفتبه هما

 .برو دختر گلم -

 :با چشمانی گرد به سمت بابا برگشتم که با صورتی خندان مرا خطاب قرار داد

 !برو بابا جان. برو -

 .چشم -
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 :از جا برخاستم که دنیا هم بلند شد و گفت

 .بی رو ببینممنم میام بی -

 .لبخند زدم

 .بریم -

 :ای به در زدم و صدایش زدمبی حوریه رفتیم. تقهمت خانه بیهردو بیرون زدیم و به س

 بی؟بی -

 :صدایش از پشت در آمد

 بی؟جانم بی -

 :در را باز کرد و بیرون آمد. دنیا در سالم دادن پیشی گرفت

 .بیسالم بی -

 :اش سالمش را پاسخ دادرویی ذاتیبی با همان خوشبی

 .سالم دختر خوشگلم. ماشااهلل -

 :بی گفتمبه بیخطاب 

 .اومدیم دنبالتون -

 .صورت زیبایش با آن لبخند، زیباتر شد

 .دختر نازم به زحمت افتادی -

 این چه حرفیه؟ -

بی را گرفت و در راه رفتن کمکش کرد. با ورودش به اتاق، همه از جا برخاستند. سالم و دنیا دست بی

بی را صدر اتاق نشاند. من هم بعد از ت بیشان مدتی طول کشید و در آخر بابا طبق عادپرسیاحوال

شان پیوستم و چای را بی با طعم بهارنارنج و زعفران به جمعریختن یک چایی مخصوص برای بی

 .مقابلش گذاشتم

 .دستت دردنکنه دخترم -

 .بینوش جونت بی -
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 گر گرفت وبی رنگ و بویی دیمان با حضور بیو به دنبال آن مقابلش، در کنار دنیا نشستم. جمع

بی و ما شدت گرفت. در میان بگو و ی دنیا و هاکان با بیاحساس صمیمیت به سرعت در وجود خانواده

 .کردیمبخندها هم، من و دنیا حکم خدمتکار را داشتیم و پذیرایی می

 .ظرف آخر را در جایش گذاشتم و کنار دنیا نشستم

 دنیا؟ -

 :پاسخ دادخوری به جان پرتقال افتاد و با کارد میوه

 جونم؟ -

 یه سوالی بپرسم؟ -

 .بپرس -

 .ای پرتقال به سمتم گرفت که با تشکری گرفتم و درون بشقابم گذاشتمتکه

 کرد؟چرا مامانت داشت گریه می -

 .نگاهش را از بشقابش گرفت و سر بلند کرد

 کِی؟ -

 .وقتی چایی اوردم -

 :نفس غمگینی سر داد و پاسخ داد

 .خیلی اذیت شده آلما مامانم تو این مدت -

باورت نمیشه چقدر از دوستاش زخم ز*بون شنید! تک دختر بود و کسی رو هم برای دردودل 

شو پیدا کرده باشه، اون کوهی که از نداشت، با آشنا شدن با مامان و بابات انگار خواهر و برادر گمشده

 ...ت، راستشزد که دیگه شکسخودش ساخته بود فرو ریخت. داشت با بابات حرف می

 .چشمانش به سرعت پُر شد. دستش را در دستم گرفتم

 .خوام ناراحت بشیخوایی نگی؟ نمیدنیا؟ می -

 :با بغض پاسخ داد

 .ترکمنه! بذار بگم! دارم می -
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 :خودم را جلوتر کشیدم و گفتم

 .خواد بگوباشه، هرچی دلت می -

 :اش را سر دادصورتش خیس شد و ناله

 .شیمبره. بدون بابا داریم دیوونه میشم، شبا با قرص خوابم میدارم دیوونه می -

 :اش شدم که ادامه داداز حالت صورتش، ابروهایم درهم شد و غمگین خیره

پارسال بود که یهو ریختن تو خونه و بابا رو دستگیر کردن؛ اونم به چه جرمی! فساد اقتصادی، آخه  -

خبر ازاون با اسم و رسم شرکت شریکای نامردش بی خورد؟بابای من کجاش به مفسد اقتصادی می

کردن و از اون جایی که تمام مدارک علیه بابا بود و امضای بابا پای تمام قراردادای کارای خالف می

یکی هم خودشو به شون رفت خارج و اونانگار! یکیشرکت، اونو دستگیر کردن. اون دو نفرم انگارنه

 .جا هستی کاری به اونا نداره، امضای بابای من همهمریضی و فالن زده. بعدشم! کس

ی این اتهامات او را قلبم مچاله شد از مظلومیت پدرِ دنیا، نارو خوردن از رفیق و دوست بدتر از همه

 .گناه باشی ولی گناهکار مطمئنا اثباتش خیلی سخت استداد. این که بیشکنجه می

 .م پشتش را نوازش کردمتر فشردم و با دست دیگردست دنیا را محکم

دنیا؟ هیچکس کاری رو خوب مطلق انجام نمیده. امیدوار باش که اون دوتا هم باالخره یه جایی  -

 .فهمینسوتی دادن و شما خیلی زود می

 اما اگه دیر بشه چی؟ اگه حکم بابا بیاد چی؟ -

ه دادگاه. مطمئنم ی دفاعیه هست، تحقیقاتِ خودچی به این راحتی نیست که! چندین جلسههمه -

فهمه که یک فرد به تنهایی گذره. هر فرد باهوشی میپلیس به همین راحتی از اون شرکا نمی

ریزی کنه. گاهی وقتا برای این که مجرم رو گیر بندازی کافیه تونه یه فساد اقتصادی رو برنامهنمی

ی خودشم یادش میره جورگناهه؛ اینگول بخوره که کسی بهش مشکوک نیست و از نظر قانون بی

روایی و پکنه به بیگناهکاره و بهش تلقین میشه که کسی دنبالش نیست، پس چی میشه؟ شروع می

 .سوتی دادن

 :داد. دستی به صورتش کشید و پرسیدام شده بود و با دقت گوش میحرکت خیرهطور بیهمان
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 گی؟تو که به من دروغ نمی -

بینه. من به خودم اجازه نمیدم ها رو بهتر میی کسی که واقعیتخونم؛ یعندنیا؟ من روانشناسی می -

 .برای کمک به یک نفر، دروغ بگم

 زنی؟پس یعنی گولم نمی -

 !نه -

 مطمئنی به حرفات؟ -

که قانون و دولت معلومه که مطمئنم. فقط، شما هم نباید دست روی دست بذارید به خیال این -

طالعات غلط به دست دادگاه برسه؛ پس شما هم باید برای کنه. گاهی ممکنه اچیو درست میهمه

 .گناهی پدرتون دنبال مدرک باشیدبی

گناهی بابا رو اثبات کنن. اصال هاکان برای کنن بیدرست میگی! اتفاقاً دایان و هاکان دارن تالش می -

 !همین اومد اینجا

 !چه خوب -

اش را باال ستش دادم. تشکری کرد و بینیمقداری از شربت بهارنارنج درون لیوان ریختم و به د

 .کشید. مقداری از شربت خورد و لیوان را کنارش گذاشت

 :سوالی که در ذهنم به ر*ق*ص درآمده بود را به زبان آوردم

 پس چرا شما اینجایین؟ -

 :دستی به دهانش کشید و پاسخ داد

 .تونستیم دور بمونمو ماهم نمی ای که تخلف توش اتفاق افتاده، اینجا بود. بابا اینجاستشعبه -

 :آهی کشید و ادامه داد

تمام داروندارمون به دست دولت افتاده تا بررسی بشن که آیا بابا اینا رو هم از طریق فساد به دست  -

گیریم، هاکان نذاشت. گفت که های باالتر میچی دایان گفت یه جای دیگه تو محلهاورده یا نه!؟ هر

 .برای بابا دردسر بشه، اما من خوشحالم اومدیم اینجا همین کارمونم ممکنه

 :لبخندی زد و ادامه داد
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 .آخه با شما آشنا شدیم -

 .لبخندش را پاسخ دادم

 .ذارن پدرت اونجا بمونهمنم خوشحالم. غصه نخور، همه چی درست میشه. دایان و هاکان نمی -

 .ی مثبت تکان داد و حرفم را تایید کردسری به نشانه

 .ره، من مطمئنمآ -

 .ی پرتقال را درون دهانم گذاشتم و دستم را از کمرش جدا کردمتکه

 آلما؟ -

 :مابقی محتوای دهانم را فرو دادم و پاسخ دادم

 جونم؟ -

 .خوبه که رفتی روانشناسی -

 چرا؟ -

 .چون تو روانشناس خوبی میشی -

 :وجودم سراسر آرامش شد و با لبخندی بزرگ تعریفش را پاسخ دادم

 .ممنونم عزیزم -

 دونم چرا این همه با دالیلی که اوردی و حرفات آروم شدم!؟گم، نمیجدی می -

 .کردچون خودت باورشون داشتی؛ فقط باید کسی بهت یادآوری می -

 دونم! شاید. میگم که؟نمی -

 بله؟ -

 جوری حرف بزنیم؟وقتا همینمیشه بعضی -

 .حتماً -

 .ممنونم -

 :های پرتقالش، دستانش را با دستمال پاک و پرسیدبعد از خوردن تکه

 چرا روانشناسی رو انتخاب کردی؟ -
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 .دارهدلیلش شاید خنده -

 مگه چیه؟ -

 .دارم به همه کمک کنمتونم به راحتی از کنارشون رد بشم. دوست ها رو دوست دارم، نمیمن آدم -

 :هایش نشاند و گفتلبخند با محبتی روی لــ*ب

 .دار نیست؛ خیلی هم دلیل قشنگیهخندهاین که  -

هایمان شد. باعذرخواهی از جا برخاستم و ی صحبتکرد، مانع از ادامهصدای مامان که مرا خطاب می

به سمت در رفتم. میان چهارچوب ایستادم و لــ*ب باز کردم تا پاسخ بدهم که نگاه هاکان مانع شد. 

شان کرده ام رسیدم که همانند زنان قاجاری درستدهرد نگاهش را که دنبال کردم به موهای فرق ش

ام را جلوتر بودم. از نگاهش که رنگی از تعجب هم داشت، شرم تمام وجودم را دربرگرفت و روسری

ی موهایم را از دید پنهان کرد. به سرعت ابرو درهم کشید و به سمت بابا برگشت. کشیدم که همه

 .سمت مامان برگشتم که پشت به من نشسته بود های ملتهبم کشیدم و بهدستی به گونه

 بله؟ -

 :به سمتم برگشت و پرسید

 .اینجایی؟ فکر کردم رفتین حیاط -

 .تو آشپزخونه بودیم -

 :سری تکان داد و پرسید

 ست؟شام آماده -

 .بله -

 :از جا برخاست و گفت

 .بریم سفره رو آماده کنیم -

 :افسانه خانوم از جا برخاست و گفت

 .تون میدمکمکمنم  -

 :مامان به سمت افسانه خانوم برگشت و مانع شد
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 .زحمت نکش توروخدا! منو آلما هستیم -

های مامان پیروز شد و هرسه به آشپزخانه رفتیم. سفره را آماده اما افسانه خانوم در مقابل مخالفت

هم مسئولیت سرو را.  کردیم و من و دنیا مسئولیت چیدن را بر عهده گرفتیم و مامان و افسانه خانوم

دار بود و من را به ای بسیار خندهبرد مشغول تعریف کردن خاطرهها را میدنیا همان طوری که لیوان

شدم. سفره را به همراه خاطرات دنیا و های مامان مواجه میکرد که با اخمهای بلند دعوت میخنده

از تعارفات مخصوص ایرانی همه مشغول های آرام من چیدیم و همه دور سفره جمع شدند. بعد خنده

شد، چلوکباب! مان میبار نصیبهایی بود که ماهی یکترین شامشدند. شام امشب یکی از اعیانی

 .بی هم که به دلیل چربی و فشارخون به درخواست خودش مرغِ مخصوص بودغذای مخصوص بی

 .دنیا دوغ رو به من بده -

 .جایی که دنیا نشنید، پارچِ دوغ را به سمتش گرفتمدرخواست دایان را که شنیدم از آن

 .بفرمایید -

 .لبخند مهربانی زد و پارچ را گرفت

 .خیلی ممنون -

 .نوش جان -

اش گرفتم و سرم را پایین انداختم. و در دل خود را مورد لعن و نفرین قرار دادم نگاه از چشمان خیره

شان، به ام راه دادم؛ اما با یادآوری لطفبهم ریخته که این مردها را با دست خود به این خانه و ذهن

 .سرعت زبان به دندان گرفتم

منظورشان تمام وجود های مخصوصِ بیاین مردان تُرک قصد دیوانه کردن من را داشتند؟! با آن نگاه

آورده  گردند. دایان با آن نگاه داغ و هاکان با آن نگاه یخی چطور در کنارهم دوامآدم را زیر و رو می

 .بودند!؟ دو نگاه متفاوت و خاص

ها را شستیم و به جمع برگشتیم. با بعد از اتمام شام، سفره را جمع کردیم و من و مامان ظرف

 :نشستنم صدای دنیا بلند شد

 آلما؟ -
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 بله؟ -

 .تون؟ خیلی باصفاستبریم تو حیاط -

اش دوچندان شده بود. لــ*ب هار، زیباییبی باصفا بود و با وجود فصل بی بیلبخند زدم. حیاطِ خانه

 :باز کردم که موافقت کنم، اما صدای افسانه خانوم مانع شد

 .نه دیگه دخترم! باید بریم -

 :بابا به سرعت واکنش نشان داد

 .ستهم نشده! فردا هم که جمعه ۱0کجا؟ هنوز ساعت  -

 ...آخه -

 :مامان ابرو درهم کشید و گفت

 !پیرا رو در نیاراِ؟ افسانه؟ اَدای  -

 .ی همه به هوا خواستخنده

 :افسانه خانم حالت ناراحتی نمایشی به خود گرفت و گفت

 .پیرم شدیم دیگه؟ دستت درد نکنه مریم -

 .زنیم دیگهشینیم تو حیاط و گپ میساعت میواال! حاال یه -

 .باشه -

 :من و دنیا با خوشحالی از جا برخاستیم و من گفتم

 .حیاط آماده کنیم پس ما میریم -

 :هاکان خطاب به دنیا با لبخند مخصوص و کمرنگش گفت

 !دنیا؟ کاری شدیآ -

 :ی ریز همه بلند شد که دنیا اخم ساختگی روی ابروهایش نشاندخنده

 .شو نداشتمکاری بودم آق داداش؛ فقط حوصله -

 :ای سر داد و گفتدایان خنده

 .نی دادیبازم خوبه آلما خانوم رو دیدی، یه تکو -
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 :ای رفت و رو به من گفتچشم غره

 .حرفای اینا رو باور نکن عشقم -

 :ی ریزی کردم و گفتمخنده

 .باشه -

 :بی برگشتم و پرسیدمبا لبخند به سمت بی

 های من کجان؟بی؟ امانتیبی -

 :بی دستی به زانویش کشید و پاسخ دادبی

 .گذاشتم تو آشپزخونه کنار گلپرها -

 .ممنون -

 :ان با نگاهی که یعنی مچت را گرفتم پرسیدمام

 امانتی؟ -

 :نمایی زدم و پاسخ دادملبخند دندان

 .اینجا در امان نبودن -

 !باز شیرینی گرفتی بدون من خوردی؟ کوفتت بشه -

 .ی همه بلند شدخنده

 :بابا با کالمی متعجب مامان را صدا زد

 خانوم؟ -

 .مامان به سرعت مظلوم شد

 .ی گفتم آقا؟ رفته قایم کردهخب مگه من چ -

 .خب از دست شما -

 !گیرهمن میگم قند می -

 .آره، شما راست میگی -

بی ی بییعنی خودتی خانوم. من و دنیا با خنده از اتاق بیرون زدیم و به سمت خانه "آره"همان 



www.taakroman.ir  

 

  

 
72 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

مخصوصِ ها و شیرینی ی شکالترفتیم. وارد خانه شدیم و یک راست به آشپزخانه رفتیم. محموله

 .های دنیا از رفتار من، بیرون زدیمخانگی را غارت کردیم و با خنده

ی تخت بی را گوشهها را مرتب کردیم و همه را به دور هم چیدیم. سماور ذغالیِ بیروی تخت

گذاشتیم و بعد از آماده و روشن کردنش، چایی را آماده کردیم و تنقالت را هم چیدیم. مقداری باغچه 

 .های حیاط را روشناشی کردم و المپرا هم آبپ

 :دنیا دستانش را به هم زد و گفت

 !وای چقدرعالی شده آلما -

 :با شوق نگاهی انداختم و گفتم

 .خیلی عالی شده -

 .بیا یه عکس بگیریم -

 .اش را بیرون آورد که کنارش جای گرفتم و چندین عکس زیبا گرفتیمگوشی

 !اینا رو -

رگشتم. دایان و هاکان طلبکار نگاهی به ما انداختند که دنیا اخم کرد و به سرعت به سمت دایان ب

 :گفت

 !جا کردیم، اومدین؟های سنگین رو جابهیه وقت کمک نکنید! حاال که این تخت -

 :دایان خندید و پاسخ داد

 تو که کاری بودی. درست نمیگم؟ -

 .و به سمت هاکان برگشت که تایید کرد

 !درسته -

 :یین آمدند و مقابل ما ایستادند. دایان دستی به کمر زد و با عصبانیت ساختگی گفتها پااز پله

 !با ماهم عکس بگیرین خب -

ام را مرتب کردم. ام را خوردم و روسریصدایی کردم که هردو به سمتم برگشتند. خندهی بیخنده

 :دنیا جلوتر از ما قرار گرفت و گفت
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 .اینجا رو نگاه کنید -

شان قرار گرفتم. بعد از گرفتن چند ی برگشتیم. دایان و هاکان کنار هم و من مابینبه سمت گوش

عکس، دایان با نگاهی مهربان و گرم و کالمی کشنده، با چاپلوسی تمام، از خوش عکس بودنم تشکر 

نوای مرا به آتش کشاند. سپس با خنده روی تخت قرار گرفت و نگاهش را از های بیکرد و گونه

ای، کنار حوض نشست و دستش را ام دریغ کرد؛ اما هاکان بی هیچ حرف اضافهزدهجالتچشمان خ

ها، گوشیِ دنیا را روی تخت گذاشتم. با جیغ درون آب به ر*ق*ص درآورد. بعد از نگاه کردن عکس

ناگهانیِ دنیا به سرعت به سمتش برگشتم. هاکان دستش را از آب پر کرد و به سمت دنیا پاشید که 

 .جیغی کشید و عقب رفت دنیا

 .هاکان! خیلی بدی! خیسم نکن! بدم میاد -

 .ریزمچون بدت میاد می -

من و دایان نگاهی به هم انداختیم و زدیم زیرخنده. با خیس شدن صورتم، مات و متحیر با دهانی باز 

 :به سمتم دنیا برگشتم. با عصبانیت دستی به کمر زد و گفت

 .ینتا شما باشین، به من نخند -

صورتم را با آستینم پاک کردم و به سمت دایان برگشتم که او هم دستی به صورت خیسش کشید و 

ای هفحشی را زیرلب زمزمه کرد. با خنده به سمت هاکان برگشتم که از جا برخاست و دستی به شانه

ش هایخیسش کشید و روی تخت کنار دنیا و دایان جای گرفت. مثل این که دنیا هیچکس را از ترکش

 !در امان نگذاشته بود

 :صدایم را خطاب به اهالی خانه بلند کردم

 .مامان؟ بیایین بیرون -

چندی بعد مامان و بقیه هم به جمع پیوستند و من به دلیل کمبود مکان، روی تخت درست در کنار 

 :گفتهاکان با فاصله جای گرفتم. افسانه خانم با عشق نگاهی به اطراف انداخت و رو به مامان 

 !ای داری. ماشااهللمریم؟ دختر خوش سلیقه -

 :مامان نگاهی به من انداخت و گفت
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 .لطف داری افسانه جون -

 :صدای مهربانِ بابا آرامش روحم شد

 .تعریف نباشه، ولی آلما همیشه توی هر کاری عالی بوده -

ه در جمع حامی من بود و لبخند تمام صورتم را دربرگرفت و نگاهِ قدردانم را به او دوختم. او همیش

 .داد کسی مرا کوچک کندوقت اجازه نمیهیچ

 :بی سینیِ چای را جلو کشید و رو به من گفتبی

 .حاال دختر نازم یه چاییِ مخصوص، برای ما بریز -

 .چشم -

ها به سمت سمار رفتم و در کنار هاکان ایستادم. با سوال مامان در از جا برخاستم و از پشت تخت

ودکیِ دنیا و دایان افسانه خانوم محفل را در دست گرفت و شروع به تعریف کردن خاطرات مورد ک

های کمر شان کرد. به سمت سماور خم شدم ومشغول ریختن چای عنابی رنگ درون استکانکودکی

ها ریختم و درون هر نعلبکیِ گلدار یک باریک شدم. مقداری زعفران و گلپر بهارنارنج درون استکان

نباتِ زعفرانی گذاشتم، اما درون نعلبکیِ هاکان مقداری توت خشک گذاشتم. سینی را بلند  خوشه

 :کردم و قدم اول را برداشتم که افسانه خانم حرفش را نیمه گذاشت و گفت

 .جا بدهسینی سنگینه دخترم. از همون -

 .چشم -

 :سینی را به سمت هاکان گرفتم و ناخودآگاه زمزمه کردم

 .م؛ با شیرینی خودتون میل کنیدنبات نذاشت -

 :ی لبش نامحسوس باال رفت. استکان مخصوصش را برداشت و به آرامی پاسخ دادگوشه

 با شیرین زبونی شما چه کنیم؟ -

از شرم کالمی که ناخواسته بر زبانم جاری شده بود و شنیدم، سرم را پایین انداختم و سینی را به 

رداشت و به چشمانم خیره شد و مصرعی از حضرت حافظ را بی برگرداندم. استکان را بسمت بی



www.taakroman.ir  

 

  

 
75 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :وار بر زبان جاری کردزمزمه

 .نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق -

ها را پخش کردم. استکان به و با نگاهی خاص به من و هاکان اشاره کرد. لبم را گزیدم و مابقیِ چایی

 .دوختم که لبخند دلنشینی زد و رو گرفت بیدست کنار هاکان جای گرفتم و نگاهِ لرزانم را به بی

منظور وقت بیبی چی بود؟ چرا به من وهاکان اشاره کرد؟ عشق چی؟ به چه کسی؟ او هیچمنظور بی

 .آوردگفت و کالمی به زبان نمیشعر نمی

 :ی هاکان مواجه شدمپوست لبم را به بازی گرفتم که با زمزمه

 چی شدی فسقلی؟ -

 من گفت فسقلی؟ فسقلی؟! من؟ هاکان به

 :متعجب به سمتش برگشتم که ابرویی باال انداخت و پرسید

 مگه نیستی؟ -

 :اش پاسخ دادمهایم به قصد لبخند از هم باز شدند. در جواب سوال قبلیدانم چرا لــ*بنمی

 .هیچی -

ن شد اش گرفتم و رو برگرداندم. برگرداندن سر همانا و چشم تو چشمو به سختی چشم از نگاه خیره

ی لبش بود، رنگ و بویی از غم داشت. به آرامی نگاه دزدید. با دایان همانا. لبخند کمرنگی که گوشه

هایش را به پایین انداخت و خود را با چای سرگرم کرد. متعجب از نفس عمیقی کشید و شانه

ان را درون استک که جلب توجه نکنم، سر به زیر بردم و نباتحرکتش، ابرویی باال انداختم و برای این

 :انداختم. با چوب نبات چای را هم زدم و غیرارادی مصرع را زیر لــ*ب زمزمه کردم

 .نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق -

 :مصرع بعدی با صدای مردانه و زیبایِ هاکان در زیر گوشم نجوا شد

 .ی عالم، دوام ماثبت است بر جریده -

هایم بلند شد. صورتم در هم شد که دستم را روی تخوانبه سرعت به سمتش برگشتم که صدای اس

های ناگفته بود، با نفسی عمیق، برگرداند و مشغول گردنم گذاشتم. نگاهش را که مملو از حرف
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رسید. کمی اش شد. از رفتار آن دو سردرگم شده بودم و هیچ توجیهی به ذهنم نمینوشیدن چای

طوری که نبات را درون استکان به ر*ق*ص درآورده . همانگردنم را ماساژ دادم و به آرامی برگشتم

 .بودم، مشغول سبک سنگین کردن بیت شدم

ی نگاه ببی من نبوده باشم که مطمئناً نبودم و بیدلش زنده شد به عشق؟ امیدوار بودم که مقصود بی

 .و رفتار مرا به اشتباه تعبیر کرده بود

 .آلما؟ بس کن بابا! سَرمون رفت -

 .ابا باعث شد از هم زدن دست بردارم و به سمتش برگردمصدای ب

 .ببخشید. تو فکر بودم -

 :بی خیره شدم که لبخندی زد و گفتو به بی

 !بیچی واضحه بیفکر نداره که، همه -

م اش جلو کشید. خواستهای آجیل را به همراه سینیجواب گذاشت و پیالهبی نگاهِ گنگِ بقیه را بیبی

 :انع شدبلند شوم که م

 .کنمخواد. دست به دست مینمی -

 :شدصدایش در سرم اکو می

 .چی واضحههمه -

دادم. نگاهم را میان همه چرخاندم و کرد و من باید به او توضیح میبی اشتباه فکر مینه! نه! نه! بی

نداختم. کالفه با یک عذرخواهی از جا برخاستم و به ساختمان پناه بردم. خودم را درون آشپزخانه ا

لیوانی برداشتم و به سمت یخچال رفتم. از بطری مقداری آب خنک درون لیوان ریختم و الجرعه سر 

 :کشیدم، اما از گرمای تنم کم نکرد. لیوان را روی سینک گذاشتم و نالیدم

 بی؟خوایی بگی بیچی می -

ها، به یاد ی قرصجعبهام را شل کردم و دستی به صورتم کشیدم. با برخورد نگاهم به ی روسریگره

بابا افتادم. برای رهایی از افکار پوچی که به سراغم آمده بود، سری به طرفین تکان دادم و به سمت 

شان برگشتم. ها را درون بشقابی گذاشتم و به جمعجعبه رفتم. لیوانی آب به همراه قرص
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کرد. به سمت بابا رفتم و های من قدر خالص بود که لبخند را هم مهمان لــ*بهایشان آنخنده

 .بشقاب را کنارش گذاشتم

 رو فراموش کردین؟ قرصاتون -

 !آخ یادم رفت -

 :ابروهایم را درهم کشیدم و به آرامی با لحنی مادرانه گفتم

 .دیگه فراموش نشه پسرِ خوب -

 .ی نمکینی سر دادخنده

 !چشم! چشم -

 .تون بیناچشم -

 .ی آجیل را برداشتم و مشغول خوردن شدمم برگشتم. پیالهابا لبخند جدا شدم و به جای اصلی

 :طولی نکشید که صدای دنیا بلند شد

 ...میگم که -

 :همه به سمتش برگشتن. لبخندی زد و ادامه داد

آلما چندتا عکس از یه جای خوشگل توی شیراز برام فرستاده بود که خیلی خوشم اومد. نظرتون  -

 چیه یه جمعه بریم؟

 :ا برگشت و پرسیدبه سمت باب

 بریم عموجون؟ -

 .بار هم دنیا استثنا نبودگرفت و اینعمو؟ طبق معمول که بابا همیشه خیلی زود در دل همه قرار می

 :بابا نگاهی به مامان انداخت و پاسخ داد

 .دونممن جمعه کار ندارم، اما آلما و مریم رو نمی -

 :مامان به سرعت گفت

 .داریمای ن. ما هم برنامهنه -

 :به سمت افسانه خانوم برگشت و پرسید
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 شما چی؟ -

شان پاسخ مثبت دادند، افسانه خانم افسانه خانم نگاهی به دایان و هاکان انداخت و وقتی که با نگاه

 :پاسخ داد

 .بریم.حال و هوای دنیا عوض بشه اصال بریم قطب شمال -

های دنیا از یک حال روحی خراب نشأت فهمه بها دادن به حربه سمت دنیا برگشتم. پس دلیل این

 .گرفت؟! وگرنه بیرون رفتن در این شرایط سخت، از این خانواده بعید بودمی

 :بابا رو به دنیا پرسید

 خب؟ حاال آلما کجا رو معرفی کرده؟ -

 :به سمت بابا برگشتم و من پاسخ دادم

 .بهشتِ گمشده -

 .با رضایت سری تکان داد

 :کرد و گفت ایافسانه خانم سرفه

 .کنیم. دیگه ما بلند شیمپس بعداً هماهنگ می -

وقت بودن و خواب را آورد تا رضایت دادیم و  و به آرامی از جا برخاست. هرچه مانع شدیم، دلیل دیر

ی هاکان و نگاه مهربانِ شان و رو گرفتن از نگاه خیرههمگی به سمت در رفتیم. بعد از بدرقه کردن

ام میلی و خستگی تمبی شب بخیری گفت و به اتاقش رفت. من هم با بیگشتم. بیدایان به خانه بر

ها را برای خواب آماده کردم. با رفتن بابا وسایل را به کمک مامان جمع کردم و به کمک مامان تشک

 :به سمتِ اتاق، با ناراحتی او را خطاب قرار دادم

 !بابا؟ شما االن قرص خوردی -

 :زیر انداخت و پاسخ دادهمانند همیشه سر به 

 .دونممی -

 :نفسم را خسته بیرون دادم و گفتم

 ...کنم دیگهبابا! خواهش می -
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 ...آلما -

 :سر بلند کرد و ادامه داد

فکر کردی من خوشم میاد مدام تو اون اتاق خودم رو اسیر کنم و هی دود به هوا کنم؟ دست خودم  -

 !نیست دیگه

 .هست. اگه خودت بخوایی هست -

 .شمتونم. بفهم دخترم! من اون بابای سابق نمینمی -

 :بغض به گلویم چنگ انداخت و نالیدم

 !کنی؟ بابا؟ بس کنکنی؟ چرا خودتو اذیت میجوری میچرا داری با ما این -

 !کنم؟کنی برام سخت نیست خودمو با اون کوفتی آروم میکن دختر! فکر میتو بس -

 ی؟کناگه سخته چرا تَرک نمی -

 !که چی بشه؟ خواستم، ولی نشد -

 :دستانم را باز کردم و نالیدم

 !مونو ببین باباببین؟ وضع زندگی -

 .ام چکیدی اشک به روی گونهبه او اشاره کردم و اولین قطره

خودتو ببین! کجاست اون مردِ تُرک؟ کمرت رو ببین! بس سرت پایین بوده، داره خم میشه. بابا؟  -

 .بابا بشمخوام بین نمیفکر خودت باش. م

 .ام روانه شدندقطرات اشک یکی پس از دیگری به روی گونه

 !کنمخوام. بابا خواهش مینمی -

 :اشک در چشمانش حلقه زد. دستی به صورتم کشیدم و پرسیدم

 کنی؟چرا ولش نمی -

 :بار صدایش بلند شدبرای اولین

 .میرمکشم، میبدون اون درد می تونم، چون اعتیاد دارم. بهش معتادم. بفهم!نمی -

ی هایم جارام لرزید و باز سیل اشکو با عصبانیت به سمت اتاق رفت و در را محکم به هم کوبید. چانه
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 :زیر نشسته بود. مقابلش نشستم و صدایش زدمبهشد. به سمت تشکم رفتم. مامان سر

 مامان؟ -

 :و نالیدم صورتِ غمگینش را بلند کرد. دستانش را در دست گرفتم

 ...گی کهکنی؟ چرا بهش نمیچرا تو باهاش صحبت نمی -

 چی بگم؟ مگه نگفتم؟ مگه ضجه نزدم؟ مگه خودمو به آب و آتیش نزدم؟ -

 .تونم بابا رو اینجوری ببینم. میون دود و خماریبگو تَرک کنه. مامان؟ من دیگه نمی -

 .هایم را سر دادمش گذاشتم و ضجهی چشمش چکید. صورتِ خیسم را به روی دستاشکی از گوشه

 !ساله بابا معتاده، بیمارهسال میشه؟ پنجدونی داره پنجمامان؟ تو راضیش کن تَرک کنه، می -

 تونم بکنم؟ ها؟آلما؟ تا خودش نخواد من چکار می -

 اش دود شد رفت هوا، خودش را باخت. زندگی را باخت.گفت. بابا از همان روزی که سرمایهراست می

 کند و برایخدا لعنت کند آقامحسن را که پیشنهاد این کوفتی را به بابا داد؛ به او گفت آرامت می

ی ها دور، اما چه شد؟ دردی شد بر روی دردهای دیگرمان و با این وضع زندگی، هزینهساعتی از غصه

یرخواه بابا بود که موادِ هم اضافه شد. آن هم چی؟ موادِ صنعتی. آقامحسن یکی از دوستانِ به ظاهر خ

بعد از ریختنِ زهرش برای همیشه رفت. زندگیِ ما با به آتش کشیده شدنِ بوتیک بابا خراب نشد، با 

های اعصاب خرد کنِ آیدا. آراز کردیم و غرغراعتیاد او به گند کشیده شد. روزها در دود زندگی می

خون گرفت؛ آیدا اعصاب خرد کن شده زد؛ مامان فشاری مجردی گرفته بود و کمتر به ما سر میخانه

خواستم و بس! بابا خواستم؟ من فقط بابا را میبود؛ من هم فقط سکوت و اشک. مگر چیز زیادی می

شد، از نعشگی که مدام خودش خسته بود، از خماری که گاهی به شکستنِ لیوان و قندانی منجر می

 .رگری کردن در آن کارگاه و آخر هیچ شدنهمه کازد، از پیشرفت نکردن زندگی مان، از آنچرت می

 آلما؟ -

 :به آرامی سر بلند کردم. مامان دستی به صورتم کشید و گفت

 .درست میشه. از خدا بخواه همه چی درست میشه -

 مگه خدا مقصره که همه چیو درست کنه؟ بابا باید بخواد. ما باید کمکش کنیم. مامان؟ -
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 جانم؟ -

 .جوری بمونهذارم بابا این من نمی -

از جا برخاستم و به سمت اتاق رفتم. در را باز کردم و از میون انبوهِ دود خودم را به بابا رساندم. 

 .کنارش نشستم که به سرعت دست کشید و نگاهش را به من دوخت

 بابا؟ -

 .سرافکنده سر پایین انداخت

 جانم؟ -

 خوایی تَرک کنی؟نمی -

 .آستینش را کشیدم

 !نبه من نگاه ک -

ای به روی دستش سر بلند کرد. چشمان مهربانش به خون نشسته بودند. سرم را خم کردم و ب*وسه

 .نشاندم

 :اعتراض کرد

 !آلما -

 .ام را باال کشیدمسر بلند کردم و بینی

 .کنمبابا! تو بخواه به خدا خودم نوکریت رو می -

 :سر آمدهم فشرد و هیچ نگفت. صدای مامان از پشت هایش را بهلــ*ب

 !بابات خیلی وقته از دست رفته آلما -

 .به سمتش برگشتم. صورتش سرخ بود و چشمانش به خون نشسته بود

 !چیو می خوایی درست کنی آلما؟ بس کن -

 مامان؟ -

 .خوادمن امیدی ندارم. توهم خودتو این همه خار و خفیف نکن، بابات دیگه مارو نمی -

 :ور پرسیدهایش لرزیدند و نابابابا لــ*ب
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 گی مریم؟چی می -

 ...دروغ میگم یاشار؟ تو دیگه -

به سرعت صورتش در هم شد و دستش را پشت گردنش گذاشت. با ناتمام ماندن کالمش، نگران 

 :صدایش زدم

 مامان؟ -

باره به روی زمین افتاد. قلبم تیر کشید و ناخودآگاه ترسیده اش را بیرون داد و به یکنفس بریده

 :ریاد زدمنامش را ف

 مامان؟ -

 :بابا فریاد کشید

 مریم؟ -

هر دو به سرعت از جا پریدیم و کنارش به زانو در آمدیم. بابا صورت مامان را بلند کرد و روی پاهایش 

 :گذاشت. به سمتش خم شدم و با گریه صدایش زدم

 شنوی؟مامان؟ صدامو می -

 .، اما تکان نخورد. به سرعت بلند شدماش را میان انگشتانم گرفتم و صورتش را تکان دادمچانه

 .بی رو میارمبابا؟ مامانو بیار تو اتاق، تا بی -

احمر آموزش دیده بی رساندم. درست بود که در حاللمنتظر کالمی نماندم و خودم را به سرعت به بی

 بی باردم. بیگرفت. در را چهار طاق باز کبودم، اما استرس و نگرانی توانایی یادآوری را از انسان می

 .هول و وال به سمتم برگشت

 .بی؟ مامانم! توروخدا بیابی -

لنگان خودش را به من رساند و هر دو به اتاق رفتیم. با آرامش کنار به سرعت از جا برخاست. لنگان

 :مامان نشست و صدایش زد

 مریم؟ مریم؟ -

 .اش را تکان داددستش را زیر بینی مامان گذاشت و شانه
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 شنوی؟می صدامو -

 :هایش لرزید که نالیدمپلک

 .زنممامان؟ من غلط کردم! دیگه حرفی نمی -

 :گر بابا بلند شدصدای توبیخ

 !هیس -

 .اش دوختم که با اخم رو گرفتنگاهِ خیسم را به چشمان عصبی

 بی؟ ببریمش بیمارستان؟شده بیچی -

 .بی دستی به صورت مامان کشید و به سمت بابا برگشتبی

 .گران نباش! بیمارستان الزم نیستن -

 .بی به سمتم برگشتبی

 !برو مُهرنماز منو یکم خیس کن و بیا. بدو -

سری تکان دادم و به اتاقش هجوم بردم. مُهرنمازِ تُربتش را برداشتم و با آبِ حوض مقداری خیسش 

گذاشت. چندی بعد که  بی دادم که آن را به زیر بینیِ مامانکردم و به اتاق برگشتم. مُهر را به بی

ی دو انگشتِ شصت و اشاره را فشردم و آرامشم را حفظ کردم، دست مامان را در دست گرفتم و میانه

 :صدایش زدم

 .شنوی، پلکاتو تکون بدهمامان؟ اگه صدامو می -

هایش را تکان داد. باشوق به بابا نگاه کردم که نفسی آسوده کشید و ی خفیفی سر داد و پلکناله

 :بی مُهر را دوباره زیر بینی کشید و به من گفتاراشکر کرد. بیخد

 .یه مقدار گالب بیار -

ی گالب را آوردم. بی بی مقداری گالب داخل دهـ*انِ مامان ریخت و به آشپزخانه رفتم و شیشه

 .کم چشمان مامان از هم بازشداش را فشرد. کمشانه

 .بی: خدایا شکرتبی

هر سه نفرمان به چرخش در آمد. صوت خیسم را با دست پاک کردم و خدا چشمان گیج مامان میانِ 
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های مامان را آوردم. فشارش را که را شکر کردم. به آشپزخانه رفتم و دستگاه فشارخون و قرص

یه داد و بی به پشتی تکاش را گذاشتم و بالشتش را مرتب کردم. بیگرفتم باال بود، پس قرص زیرزبانی

 :گفت

 !دوتا رو جون به لــ*ب کردی تو که این-

 .ببخشید -

ام را باال کشیدم و به مامان چشم دوختم که دستِ بابا را محکم میان انگشتانش گرفته بود و به بینی

 .چشمانش خیره شده بود

 .بابا: منو ببخش مریم

 :ابروهایش در هم شد و به آرامی زمزمه کرد

 .تو ببخش یاشار -

های ای به رویش نشاند. مقصر حال مامان من بودم و حرفد و ب*وسهبابا دست مامان را باال آور

بی بعد از مطمئن شدن از حالِ سنگینم. بغضم را قورت دادم و مشغول جمع کردن وسایل شدم. بی

مامان به اتاقش برگشت. کنار مامان نشستم و با بغضی سنگین و سری افتاده، فشارش را گرفتم که 

 .برگشته بودخداراشکر به حالت نرمال 

 آلما؟ -

 :سرم را بلند کردم که لبخندی زد و گفت

 .من خوبم عزیزِ مامان -

 .با همان حرفش بغضم ترکید و با صدای بلند زیر گریه زدم

 .کنمخوام. دیگه اذیت تون نمیمعذرت می -

 .به سمت بابا برگشتم

 .خواستم بهتون توهین کنممنو ببخشید. نمی -

 .حرف بدی نزدی نه جانِ بابا! تو که -

 .مامان آغوشش را گشود
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 !بیا اینجا ببینم بچه کوچولو، خجالت بکش -

 .ی پر بغضی کردم و در آغوشش جای گفتم و چشمانم را به روی هم گذاشتمخنده

****** 

 «فصل پنجم»

 

 

 (پرونده را بستم و رو کردم به آقای ساالری)دوست آراز

 من برم؟ -

 .و خودتم باید اجرا کنی آره. خودت این ایده رو دادی -

 ...اما -

 .ابروهایش را در هم کشید

 .اما و اگر نداشتیم. من به اون مرکز قول دادم -

 .دونممی -

 خب؟ پس چی میگی؟ -

 .ترسممی -

ای رفت و با عصبانیت خودکارش را به سمتم پرت کرد که با جیغ خفیفی جا خالی دادم. با چشم غره

 :غریددستش بیرون را نشان داد و 

 !حرف مفت کم بزن. برو بیرون -

 :ام را گرفتم و گفتمجلوی خنده

 .چشم -

 :اش را شنیدمشدم صدای کالفهکه از اتاق خارج میدرحالی

 .از دست این، خودمم باید برم پیش روانشناس -

از اتاق بیرون زدم و به سمت اتاقم رفتم. روی صندلی جای گرفتم و وارد سیستم شدم. با استرس 

خواندم، ای که میجیبی ایمیلم را چک کردم و محتوای پیام را با وسواس خواندم. با هر کلمهع
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 .شد. ایمیل را بستم و صورتم را پاک کردمهایم روانه میای اشک به روی گونهقطره

 .خدایا شکرت. باالخره به امیدم رسیدم. باالخره درست شد

 ای؟خب؟ آماده -

ند کردم و به سرعت ایستادم. آقای ساالری دستانش را روی س*ی*نه با شنید صدای گیرایش سر بل

 :جمع کرد و پرسید

 ترسی؟می -

 .آب دهانم را فرو دادم

 .آره -

 از چی؟ -

 .از این که نتونم -

 چرا نتونی؟ مگه به خودت شک داری؟ -

 .شک ندارم -

 پس چی؟ -

 .ترسم به خوبی نتونم انجام بدممی -

ت کجا رفته؟ تو بهترین دانشجو و دستیار منی. تو همیشه تو اجتماع خوش آلما؟ اعتماد به نفس -

 .درخشیدی

 :جلوتر آمد و ادامه داد

یادت رفته اولین بیماری که درمان کردی چی بهت گفت؟ گفت که هیچ وقت از انتخابِ تو پشیمون  -

 .نشد. مطمئن باش اعضای اون کلینیک هم پشیمون نمیشن

 .اد و دستانش را به میز تکیه دادلبخند زدم. مقابلم ایست

مون یکی، کمک به جامعه. پس از پسش بر درسته کارِ کلینیک ما و اونجا فرق داره، اما اهداف -

 .میایی. من مطمئنم

 .بذرِ امید در قلبم جوانه زد
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 تونم؟ موفق میشم؟من می -

 !بله. تو موفق میشی -

 .مع کردمدستانم را مشت کردم و تمام هیجانم را در آنها ج

 .وسایلت رو آماده کن، خدا به همراهت -

ها و همسرتونو براتون حفظ ممنونم آقای ساالری، شما خیلی در حق من برادری کردین. خدا بچه -

 .کنه

 .هایش نشستلبخندی عمیقی روی لــ*ب

 .همین دعا کافیه برای یک عمر خوشبختیِ من -

 .عقب گرد کرد و به سمت در رفت

 ...راستی -

 :سمتم برگشت و ادامه داد به

 !مایی! ما رو سربلند کنی کلینیکیادت نره که تو نماینده -

 !حتماً -

 .خدانگهدار -

 .خدانگهدار -

ی مخصوص از اتاق بیرون زد و مرا با دنیایی امید و هیجان تنها گذاشت. تمام وسایلم را درون جعبه

ا در رو راز کلینیک بیرون زدم و مسیر پیاده انگیز، جعبه به دستگذاشتم. بعد از یک خداحافظی غم

 .ام را مرتب کردمی سنگین را روی زمین گذاشتم و مقنعهپیش گرفتم. جعبه

 !همه دور شده؟اوف خدای من! چرا امروز ایستگاه خط واحد این

متر به هوا پریدم. دستم را روی قلب ضعیفم گذاشتم و به با صدای بوق ماشینی هول شدم و یک

خیابون برگشتم. از دیدنش آن هم در این مکان، متعجب شدم. از ماشین پیاده شد و به سمتم سمت 

 .آمد

 !داد و آراسته بود؟همیشه این همه به پوشش اهمیت می
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 .اش چشم دوختمبا رسیدنش، سرم را بلند کردم و به عینک آفتابی

 .سالم -

نواز ترین حالت ممکن را داشته باشد، وشترین و گکرد مالیمسری تکان داد و با صدایی که سعی می

 :پاسخ داد

 سالم. خونه میری؟ -

 .بله -

 .رسونمتمی -

 :گفت قبول کن، گفتمابرویی باال انداختم و برخالف صدایِ درونم که می

 .نه ممنون. ایستگاه نزدیکه -

 :توجه به تعارفم، خم شد و جعبه را برداشت. قامت راست کرد و گفتبی

 .خونه، بفرماییدمنم میرم  -

و با سر به ماشین اشاره کرد. لــ*ب باز کردم تا مخالفت کنم که با رفتنش، مانع شد. جعبه را روی 

 .صندلی عقب گذاشت و منتظرم ماند. به ناچار به سمتش رفتم و کنارش ایستادم

 .رفتم، به زحمت افتادیدخودم می -

 .زحمتی نیست -

 .در را باز کرد و با سر اشاره کرد

 .بفرمایید -

هایم آمد و با تشکر روی صندلی جای گرفتم. در را بست و اش، لبخند روی لــ*باز رفتار آقامنشانه

هیچ حرفی ماشین را به حرکت در آورد و به سمت خانه حرکت روی صندلی راننده جای گرفت. بی

کرد. موجود ی میخورد و از بودنش در آن موقعیت احساس شادکرد. ته دلم موجودی ضعیف وول می

شیطان هر لحظه قصد برگشتن و خیره شدن در صورت مرد را داشت که به سرعت سرم را به سمت 

های تکراری سرگرم کردم. باالخره مدتی بعد صدای خیابان برگرداندم و خودم را با دیدن خیابان

 :مان را شکستاش سکوت میانمردانه



www.taakroman.ir  

 

  

 
89 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 اخراج شدی؟ -

 :ی کوتاهی کردم و گفتموابش خندهبه آرامی سمتش برگشتم. در ج

 .نه. ترفیع گرفتم -

 :نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و پرسید

 ترفیع؟ -

 .بله -

اس دانم احسدانم چرا تمام داستان را با اشتیاق و بدون کم و کاست برایش تعریف کردم؛ فقط مینمی

 .کردمغریبی با او نمی

ستیاربودم. رئیسشم دوست برادرم بود و از قضا کردم؛ دمن توی کلینیک روانشناسی کار می -

شنا ی بیمارا که آاستادم، یه بار که به همراه هم رفتیم توی یک کلینیک ترک اعتیاد، اونجا با خونواده

ی معتادا به روحیه نیاز دارن، به آقای ساالری، رئیسم، پیشنهاد دادم که شدم، دیدم اونا هم به اندازه

اونا پیشنهاد بده برای کمک به مددکارها و روانشناسان دیگه، امروز خبر داد که  یکی از افراد ما رو به

 چی آشنا کنیم وها صحبت و اونا رو با همهاونا یه اتاق مجزا درست کردن برای کلینیک ما تا با خانواده

یلی توی درمان کنارشون باشیم. آقای ساالری هم منو پیشنهاد دادن و از فردا باید برم اونجا. خ

 !خوشحالم! خیلی

ی لبش به با اتمام کالمم، نفس عمیقی کشیدم و هیجان زده به صورت زیبایش خیره شدم. گوشه

 .تر را از او دیدمتر و شفافبار من لبخندی عمیقی لبخند باال رفت و ایننشانه

 .خیلی هم عالی. تبریک میگم کار جدید رو -

 .ممنونم -

 !بودی حتما خیلی منتظر این موقعیت -

 :ی تایید سرم را باال و پایین کردم و گفتمبه نشانه

 !خیلی -

 .موفق باشی -
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 .سپاس -

ای نگه دارد که قبول کرد. بعد از ی قنادی، با شرمندگی درخواست کردم که گوشهبا دیدنِ مغازه

ورد. آ ای به ماشین برگشتم و او بدون فوت وقت ماشین را به حرکت درای شیرینی خامهگرفتن جعبه

 .داشتاش نگهبعد از پیمودن مسیر نسبتا طوالنی، درون کوچه پیچید و مقابل خانه

 .خیلی ممنون، زحمت کشیدین -

 .زحمتی نیست -

 .در را باز کردم

 .خدانگهدار -

 ...آلما -

ی س*ی*نه ام از آن همه هیجان تیر کشید و تنم لرزید. به آرامی به سمتش برگشتم به ناگهان قفسه

 :امه دادکه اد

 .خانم -

جواب گذاشتم و کردند را بیهایم به قلبم وارد میآب دهانم را نامحسوس فرو دادم و فشاری که دنده

 :با صدایی تحلیل رفته پاسخ دادم

 بله؟ -

 .یه درخواست داشتم -

 .بفرمایید -

آویزان  شنفس عمیقی کشیدم و در را بستم و کامل به سمتش برگشتم. عینکش را برداشت و به لباس

 .کرد و چشمان خوش رنگش را به رخ کشید

 حتما متوجه شدی دنیا حال روحیِ خوبی نداشت و نداره؟ -

 :ام از آن چشمانش گرفتم و متعجب گفتمنگاه خیره

 .دنیا! دنیا که حالش خوبه -

 .کامل به سمتم برگشت و دست چپش را به روی فرمان و دست دیگرش را در کنار پایش قرار داد
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کم به حرف اومد؛ قبال خیلی حال روحیش خراب ون تو هستی حالش خوبه. دنیا با تو آشنا شد کمچ -

 .بود

 :اش که روی فرمان قرار داشت، کشیده شد و به آرامی زمزمه کردمنگاهم به سمت دست مشت شده

 چرا؟ -

 دونی؟ی پدرش رو میحتما قضیه -

 :نگاه سرگردانم را بلند کردم و پاسخ دادم

 .هبل -

 .نفس عمیق و سنگینی کشید و چشمانش را به دست چپش دوخت و ابروهایش را در هم کشید

 !نهایت به پدرش وابسته بود؛ عین تودنیا بی -

 :ی دانستن تکان دادم و زمزمه کردمبه آرامی به سمتم برگشت که سری به نشانه

 .بله، متوجهم -

 .حواست به دنیا باشه و نذاری تنهایی بکشهمیلت نباشه! می خوام خیلی درخواستم شاید باب -

 .اش و طرز تفکرش لبخند زدمدر مقابل درخواست محترمانه

 .نگران نباشید! من و دنیا دوستیم. میشه گفت دنیا اولین دوستِ صمیمیی منه -

 .حواسم بهش هست

 :ابروهایش از هم باز شدند و چشمانش لبخند زدند و با حرارت خاصی لــ*ب زد

 .مممنون -

 :مورد، ناخودآگاه از دهنم پریداز آن لحن مهربان و آن نگرانی بی

 دوسش دارین؟ -

 :متعجب شد و با گیجی پرسید

 چی؟ کیو؟ -

 :دستانم را مشت کردم و به آرامی پاسخ دادم

 .دنیا رو -
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 :به سرعت اخم کرد و با صدایی محکم و مطمئن پاسخ داد

 .مونهدنیا خواهر منه؛ تا آخرم می -

ی مخفی کردن لبخند مضحکم، لبم را داخل دهانم بردم و به دندان کشیدم. حس خوبی که در برا

 :وجودم سرازیر شد را به سرعت کنار زدم و گفتم

 .متأسفم -

 .در را باز کردم که یاد شیرینی افتادم. با شرمندگی به طرفش برگشتم و در جعبه را باز کردم

 .بفرمایید -

 .هایش نشاندبلبخند مخصوصش را روی لــ*

 ...جاتممنونم. من با شیرینی -

 :میان کالمش پریدم

 .ی خوبی ندارین! شرمنده، یادم نبودمیونه -

 .مشکلی نیست -

 .جوری که! شیرینیِ ترفیع خوردن دارهنمیشه این -

 !ای نیستخامهشیرینی ترفیع که فقط نون -

 :ین انداختم و گفتمای کردم و سرم را پایخوبی گرفتم. خنده منظورش را به

 .گیرمپس برای شما یه چیز دیگه می -

 :اش آمدصدای آرام و بم شده

 .حاال شد -

برای رهایی از آن همه گرما به سرعت بیرون رفتم و بعد از برداشتن جعبه و خداحافظی، تقریباً به 

در را ببندم که  سمت خانه پرواز کردم. کلید را درون قفل انداختم و وارد شدم. به عقب برگشتم تا

اش اش تالقی کرد. ریموت ماشین را زد و با لبخندی خاص و دلنشین به سمت خانهنگاهم با نگاه خیره

قدم برداشت. نفس گرفتم و به سرعت نگاهم را دزیدم و در را بستم. نفس عمیقی کشیدم تا سنگینیِ 

 .و وارد شدمام و گرمای تنم کم شود. به سمت خانه قدم برداشتم ی س*ی*نهقفسه
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 .سالم. من اومدم -

 :صدای مامان از آشپزخانه آمد

 .اومدیخوش -

جعبه و شیرینی را روی جاکفشی گذاشتم و وارد آشپزخانه شدم. با دیدن افسانه خانوم، لبخندی زدم 

 :و با خوشحالی گفتم

 .سالم افسانه خانوم -

 !سالم دخترم. خسته نباشی -

 .ممنونم -

 :ی کوتاهی کردم و پرسیدممشغول سبزی پاک کردن بودند. خنده شان پیوستم کهبه جمع

 کردین؟غیبت می -

 :مامان متعجب ابرویی باال انداخت و پرسید

 غیبت برای چی؟ -

 :ها اشاره کردم و پاسخ دادمبه سبزی

 !سبزی هست، شیطون هست، ز*بون هست -

ای به دیدند. افسانه خانوم اشارهی محفل زنان و سبزی و غیبت خنی دیرینههردو با یادآوری قصه

 :ام کرد و گفتمقنعه

 .چقد با این مقنعه شبیه بچه دبیرستانیا شدی -

 .خندیدم

 .همه همینو میگن -

 .تریها و شال خوشگلبا اون چتری -

 :دستانم را به حالت نمایشی جلوی چشمانم گرفتم و گفتم

 .شما مرا خجالت زده نُماییدید -

 .. دستانم را پایین آوردم و چشمکی زدمشان بلندتر شدخنده
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 :ای تره برداشت و پرسیدمامان دسته

 چی شده امروز زود اومدی؟ -

 :با لبخند ابرویی باال انداختم و پاسخ دادم

 .خبرای خوب دارم براتون -

 :ها گرفت و پرسیدنگاهش را از گِل سبزی

 چه خبری؟ -

 .وان روانشناس توی کلینیک کار کنهدختر گل شما ترفیع گرفته واالن قراره به عن -

نشدنی به های انیمیشنی درخشید و ستاره باران شدند. با خوشحالی وصفچشمانش همانند نقش

 :ام را مورد لطف و عشقش قرار داد و گفتسمتم خم شد و گونه

 .الهی من فدای تو بشم! تبریک میگم -

 .خدانکنه! ممنونم -

 .رت خوشحال مامان گرفتم و به سمتش برگشتمبا صدای افسانه خانوم نگاه از صو

 !های باالترشااهلل موفقیتتبریک میگم خانوم گل. ان -

 .نمایی به آن صورت نورانی زدم و خالصانه جانم را برایش قربانی کردملبخند دندان

 .قربونِ شما -

 !خدانکنه -

 :مامان با شوق و ذوقی عجیب پرسید

 پس کو شیرینیِ تو؟ -

 :جا برخاستم و پاسخ دادم با خنده از

 .االن میرسم خدمت شما -

ها برگشتم. جعبه را مقابل افسانه خانوم گرفتم. به سمتم اتاق رفتم و بعد از برداشتنِ جعبه به نزد آن

ای برداشتم و مقابل دهـ*ان افسانه خانوم خامهشان، نونهای آغشته به میکروببا دیدن دست

 :گرفتم که خندید و گفت
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 .دارم دخترمم برمیخود -

 .نه! دستاتون پر از میکروبه -

خندید و دهانش را باز کرد که شیرینی را درون دهانش جای دادم. همین کار را هم برای مامان انجام 

 .داد و جعبه را درون یخچال گذاشتم

 :خطاب به افسانه خانوم گفتم

 !هاخواستید برید یادتون نره برای آقا دایان و دنیا هم ببرید  -

 .ممنونم دخترم، باشه -

 .تونرسم خدمتنوش جان. من برم لباسامو عوض کنم می -

 .برو دخترم -

 .سری تکان دادم و آشپزخانه را ترک کردم

**** 

 «دانای کل»

 :با وسواس خاصی پرسید

 چرا خودش نیومد؟ -

 .رفت سرِکارباید می -

 :دلخور، ابرو درهم کشید و لــ*ب زد

 .آها -

ی قرمز رنگ انداخت و سرپوشش را باز کرد. با دیدن محتوای جعبه چشمانش برق عبهنگاهی به ج

 .زدند و تنش نامحسوس لرزید

 :دنیا خودش را جلوتر کشید و باشوق گفت

 !وای! چیپسِ میوه -

ها مشتش را پر کرد. با لذت زدهتعارف به دنیا و دایان، همانند قحطیجعبه را روی میز گذاشت و بدون

هایش فرستاد. با به زیر دندان های خشک را یکی پس از دیگری به زیر دندانای میوههحلقه
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ای هجات بیزار بود، اما از میوههایش افتاد که چقدر از شیرینیشان به سرعت به یاد کودکیکشیدن

کرد و تنقالت سال بود که دیگر مادرش برایش میوه خشک نمی 20گذشت. درست خشک شده نمی

 .کردکرد. هرچند که او مردی بالغ شده بود، اما هنوز هم حسرت گذشته او را رها نمییآماده نم

زد او دنیا و دایان هم خود را مهمان کردند و دایان با نگاهی که شرارت و حسی خفته، در آن موج می

 :را خطاب قرار داد

 !خیر باشه داداش -

شان به بیرون پرت شد و به سمت ی خوشبختهبا صدایِ دایان، از خاطراتِ دردناک گذشته و خانواد

های شرور در هم شد. ناخودآگاه به روی آن دخترکِ چشم او برگشت. ابروهایش با دیدن آن چشم

 :درشت غیرت نشان داد

 .خیره؛ اما فقط یه نوع شیرینیه ترفیع -

 :دایان با دیدن حالتِ او به سرعت حرف دیگری را پیش کشید

 !هاهم خیلی باحاله! ناخواسته عجب شیرینی اوردهماشااهلل این آلما  -

هاکان با تکان دادن سر حرفش را تایید کرد و با لبخند مخصوصی که تنها با یادآوری دخترک به روی 

 :نشست، گفتهایش نمیلــ*ب

 ...خواست؛ اماآره. خیلی وقت بود دلم می -

اما دیگر "خواست بگوید: ید میهایش پنهان کرد. شای کالمش را به سرعت پشت لــ*بادامه

 ".چیز همانند گذشته نیستهیچ

 :نفس عمیق و سنگینی کشید. از جا برخاست و جعبه را از هجومِ دایان نجات داد و گفت

 .این صاحب داره -

 .دایان معترضانه ابرو در هم کشید

 !عجب گدایی شدی تو -

 :دنیا خندید و گفت

 !خب مال هاکانه -
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 .اختگی به دنیا رفتی سدایان چشم غره

 من داداشتم یا اون؟ -

 .هر دو -

تفاوت دنیا زد و جعبه به دست از جدال میان های عصبی دایان و صورت بیلبخندی کمرنگی به چشم

اش را به دو به اتاقش پناه برد. جعبه را درون کمدش پنهان کرد و خود را عقب کشید. نگاهِ خیرهآن

م درشت و مو چتری با آن لبخند زیبا جلوی چشمانش نمایان جعبه دوخت که صورتِ دخترکِ چش

شد. برای از بین بردن آن نقاشی زیبا در مقابل چشمانش، به سرعت سری به طرفین تکان داد و اتاق 

 .ی تُرک پا به آشپزخانه گذاشترا ترک کرد و برای درست کردن قهوه

 

****** 

 «آلما»

 

ا هکردم. با ورودم به اتاق همه سکوت اختیار کردند و همهمه نفس عمیقی کشیدم و به آرامی در را باز

صندلی که مقابل حضار  هایی قوی و لبخند به لــ*ب قدم برداشتم و خودم را به تکخوابید. با قدم

قرار داشت رساندم. دستانم را درهم گره زدم و نگاهی کوتاه به رئیسِ کلینیک انداختم که با لبخند 

 .م گذاشت و باز کرد. لبخندش را پاسخ دادم و به سمت حضار برگشتمچشمانش را به روی ه

 .الرحیمالرحمناهللبسم -

 :صدایم را کمی بلندتر کردم و ادامه دادم

دِمیر هستم، روانشناسِ بالینی. کنم خدمت شما عزیزان و سروران. من آلما تاشسالم عرض می -

شو خنرانیم آماده کرده بودم، اما االن همهحقیقتش توی مسیر یه لیست بلند و باالیی برای س

 .جوری بودم و گند میزدم به سخنرانیامفراموش کردم؛ از بچگی همین

شان که بلند شد، وجودم گرم شد و آرامشی عجیب بر قلبم حاکم شد. دستانم ی مهربانصدای خنده

 :را کنارم قرار دادم و با لبخند ادامه دادم

تون ممنونم که حضور من در اینجا رو کنم. اول از هر چیزی از همهپس همون خودمونی صحبت می -
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که شما به من کمک کنید. وقتی هاتون و هم اینقبول کردین تا هم به شما کمک کنم، هم خانواده

خندن، اما مطمئنم پرسن و من جواب میدم که عاشق آدما هستم، بهم میهمه دلیل این کارامو می

 .چون شماها هم عاشقید؛ عاشق آزادی، خانواده، نفس کشیدن و خداکنید، شما منو درک می

تر کرد. سالن که در سکوت فرا رفت، با این حرفم صدای دست زدنشان بلند شد که لبخندم را عمیق

 :ادامه دادم

که میون مردم جا افتاده که هر ممنونم. در مورد وظایفم بگم که، من اینجام تا باهم حرف بزنیم؛ این -

دیوونه ست میره پیش روانشناس کامالً برداشت اشتباهیه. روانشناس قرار نیست دارو بده و کی 

تون شریک باشم. یک بیمار اول ی لحظاتتونو خوب کنیم. من اینجام تا توی همهفالن! ما قراره حال

ماری کنم، چون با فردی که بیماری مشابه بیی شما رو درک میباید حال روحیش خوب باشه. من همه

ی نزدیکی دارم. آقایون منو جای خواهر و یا دخترتون بدونید. مطمئن باشین تمام شما رو داره رابطه

 .مونههای ما توی همون اتاقِ روانشناسی میحرف

 :آب دهانم را فرو دادم و گفتم

. تونم. اگه سوالی دارید، جواب میدمامیدوارم حرفای اصلی رو گفته باشم. من همیشه در خدمت -

 ...اگرنه

 :ی حرف در دهانم ماند و با لبخند رو به اولین نفر گفتمبا باال رفتن دست چند نفرشان ادامه

 .بفرمایید -

 :زد از جا برخاست و پرسیدپنج ساله میومردِ جوان که نهایتا سی یا سی

 ذارین؟هام جلسه میشما با خانواده -

 :ی مثبت تکان دادم و پاسخ دادمسری به نشانه

 دونین این مرکزِهاست. همونطور که میبله. دلیل اصلی من برای اومدن به اینجا روانشناسی خانواده -

ها درمانی روانشناس و مددکارای مجربی رو برای شما در نظر گرفته، اما من برای روانشناسی خانواده

 .اینجام

 :زد به من خیره شد و پرسیدبا غمی که در چشمانش موج می
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 گین؟ مگه اونا گوشِ شنوا دارن؟ون میچی بهش -

 .لبخند زدم

شنوا نداشته باشن؟ اصال ما جلسه  کنه. چرا گوشهرچیزی که اونا رو نسبت به بیماری شما آگاه می -

 .ذاریم که مجبورشون کنیم بشنون؛ فکرکنن و درست تصمیم بگیرنمی

ی اخمو و مسن بود، بلند شد و اش جای گرفت. نفر بعدی که مردلبخند زد و با تشکر روی صندلی

 :پرسید

 جا یعنی خودمون دنبال حال خوب بودیم؛ دقیقا کار شما اینجا چیه؟ماها وقتی اومدیم این -

آره االن حالتون خوبه، اما ترک اعتیاد فقط این مرحله نیست. مرحله اول خواستن؛ مرحله دوم  -

ست. شما باید انگیزش کافی برای ترک ترین مرحله اهمین جایی که شما هستید؛ مرحله سوم سخت

 .داشته باشید تا دوباره برنگردید

هیچ حرفی نشست. بقیه هم گویی دادن را نداشت که بیی ادامهگویی متقاعد شد یا حوصله

 .هایشان را انداختند و دیگر سوالی نماندها داشتند که دستهایی مشابه آنسوال

 .شتین، در خدمتمخب! من توی اتاقم هستم اگر کاری دا -

شان سری کوتاه خم کردم. آقای رئیس کنارم جای هایشان بلند شد و من به احترامصدای دست

 .گرفت و رو کرد به حضار

جا دمیر که درخواست ما رو قبول کردن و با نهایت لطف و عالقه به اینخیلی ممنونم از خانم تاش -

ونده بود ایشون گفتن. فقط یادآوری کنم خانوم چی از قبل گفته شد و هر چی هم ماومدن. خب همه

 .های ایشون به عمل بیاریددمیر برای کمک به ما اومدن، پس نهایت استفاده رو از حرفتاش

بعد از مدتی سالن را به همراه آقای محمدی )رئیس کلینیک( ترک کردم و به اتاقی که برایم تدارک 

یک دست مبلمان سفید و میز چوبی. مدتی را با وجود  دیده بودند، رفتم؛ اتاق نسبتا بزرگی بود با

شد، با هم به صحبت و تبادل نظر پرداختیم تا های درون بالکن پخش میانرژی مثبتی که از سوی گل

 .این که با آمدنِ اولین فرد او ما را ترک کرد و رفت
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 .لطفا بشینید -

ت. مقابلش نشستم و با مهربانی همان مردِ مسنِ بداخالق بود که به آرامی روی مبل جای گرف

 :پرسیدم

 تون کنم؟تونم کمکمی -

 :های روی میز خیره شد و به آرامی پاسخ دادسرش را پایین انداخت و به مجله

 .هم سن شماست، دخترم -

 .رفته تحلیل رفتصدایش رفته

 .مدونه من اومدم ترک کنم؛ آخه به تلفنم جواب نمیده. میگه من مقصر مرگ مادرشنمی -

 :لبخندم را خوردم و پرسیدم

 همسرتون چطوری فوت کردن؟ -

 .سکته کرد -

 .سر بلند کرد و نگاهِ غمگینش را به من دوخت

 .وقتی فهمید معتاد شدم -

 .شون کنهخدا رحمت -

 .ممنونم -

 :ای کشید و گفتنفس خسته

 جا؟دونید برای چی اومدم اینمی -

 خوایید به دخترتون خبر بدم؟حتما می -

 :سری تکان داد و پاسخ داد

خوام بفهمه جا. میخوام بهش بفهمونید که چقدر دوستش دارم؛ که بخاطر اون اومدم اینآره. می -

 تونی؟که منم بعد از مرگ مادرش شکستم. می

 :نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم

 .البته! من برای همین اینجام -
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خواستم؛ رضایت و شادمانیِ ت. من همین را میصورتش باز شد و شادی تمام وجودش را در برگرف

 .امکشیدهمردمِ ستم

 :نوشت، گفتبرگه و خودکارِ مقابلش را جلوتر کشید و حینی که متنی را روی آن می

 .ی ماستاین آدرس خونه -

 :برگه را مقابلم گذاشت. نگاهی به برگه انداختم و پرسیدم

 آقای افضلی، درسته؟ -

 .درسته دخترم -

 با مددکارای کلینیک در میون نذاشتین؟ چرا -

 :آه کشید و پاسخ داد

گذاشتم. دخترم تا فهمیده از طرف منن، گذاشته رفته. منم گفتم پیگیری نکنن، اما تا شما رو دیدم  -

 .کنهاحترامی نمییاد دخترم افتادم. مطمئنم به شما بی

 :لبخندی زدم و با اطمینان گفتم

 .هرکاری از دستم بربیاد انجام میدمتون راحت باشه. من خیال -

 .خدا خیرت بده. اسمش ماهکِ -

 .چه اسم زیبایی! حتما خودشم عین اسمشه -

 :با عشقی پدرانه تایید کرد

 !مونه به خدادرسته. عین ماه می -

 .خدا براتون حفظ کنه -

 .ممنونم. خدا شما رو برای پدر و مادرت حفظ کنه -

 .از جا برخاست

 .رتون هستممن منتظر خب -

 .چی درست میشهنگران نباشین. همه -

 .به امید خدا. خدانگهدار -
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 .خدانگهدار -

از اتاق خارج شد و در را بست. نفس عمیقی کشیدم و از جا برخاستم و خودم را به بالکن رساندم. 

 نقاشیی مقابلم دوختم. تابلوی ها را با سرانگشتانم لمس کردم و نگاهم را به اتاق سادهشمعدانی

 .طبیعت را رد کردم و به مبلی که آقای افضلی به روی آن نشسته بود خیره شدم

 !این هم از اولین نفر؛ دختری مشابه من؛ اما با تفاوتی بزرگ. خدایا خودت کمکم کن

 

***** 

از سرویسِ مخصوصِ کلینیک پیاده شدم و به سمت خانه قدم برداشتم. وارد کوچه شدم و همین که 

موجود آشنا برخوردم. هرسه به سمتم برگشتند که همانند خطاکارها در جا یدم با سهبه خانه رس

 :شان، سری به طرفین تکان دادم و پرسیدمهای مشکوکخشکم زد. در مقابل نگاه

 سالم. چیزی شده؟ -

 :های متعجب و صورت مبهوتم به سرعت به خود آمدند. دنیا لبخندی زد و پاسخ دادبا دیدن چشم

 !خانم روانشناس. نا پیدایی ها سالم -

 من؟ -

 !بله. تو -

هوایی ی بدنم با تغییر آبدایان و هاکان نیز به آرامی سالم کردند که از ترس درگیری دوباره

 .شان پاسخ دادمهایشان، بدون نگاه کردن به صورتچشم

 چند روزه نیستی! نکنه دوست جدید پیدا کردی؟ -

 :ای کردم و پاسخ دادمی ماهک، خندهبا یادآوری قضیه

 .بازی بودمنه بابا! این مدت درگیرِ پلیس -

 چی؟ پلیسِ چی؟ -

 .نفر رو تعقیب می کردم داشتم یه -

 :به سمتم آمد و با ذوق گفت

 .ایول بابا! بریم تو برام توضیح بده -
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م که ها نشستیخداحافظی سرسری با دایان و هاکان کردیم و وارد خانه شدیم. روی یکی از تخت

 :شروع کرد

 خب؟ -

م که رفتی یکی صحبت کنم. این مدت دنبالش میهیچی بابا! مربوط میشه به کارم، قراره با خانواده -

 .بعضی کاراش رو زیرنظر بگیرم

 کنی! نکنه یه رازه؟اوه چرا تو لفافه صحبت می -

 .آره. من قول دادم به کسی نگم -

 فهمم. خب؟ کِی بریم بهشت؟می -

 . آخر این هفتهشاهللان -

 !آخ جون -

 دنیا؟ -

 جونم؟ -

 از پدرت چه خبر؟ -

 :چشمانش درخشید و پاسخ داد

االن از دادگاه اومدیم. قاضی حکم رو عقب انداخت و دستور بازرسی مجدد داد. خیلی خوشحالم  -

 !آلما

 :دستانش را در دست گرفتم و با ذوق گفتم

 حاال چقدر حکم عقب افتاده؟ که عالیه!منم خیلی خوشحالم دنیا. این -

 .شیش ماه -

 .عالیه دختر -

 :خودش را جلوتر کشید و گفت

نظرت رو به هاکان که گفتم، چند نفرو مخفیانه مامور تعقیب شرکای بابا گذاشته. دایان هم بعضی از  -

 .ها رو هم بابا بهش دادهکنه. رمزِ فایلتاپ بابا بود رو داره بررسی میاسنادی که توی لپ
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 که عالی شد! مگه مدارک دستِ دادگاه نبود؟این -

 .ان که شاید بشه مدرکی ازشون بیرون کشیدآره. اینا اسناد شخصی -

 . او را در آغـ*وش کشیدم و از اعماق وجودم ابراز خوشحالی کردم

 .خیلی براتون خوشحال شدم دنیا -

 .منم خوشحالم -

 :خودم را عقب کشیدم که با هیجان گفت

 .ز بابا رو مالقات کردمامرو -

 جدا؟ حالشون خوب بود؟ -

 .خوب که نه، اما امید داشت. همین که امیدوار بود خودش خیلی خوبه -

 .خوبه -

 :از جا برخاست و گفت

 .من باید برم، کالس دارم -

 .مراقب خودت باش -

 .فعالً -

 .فعالً -

 .دستی برایم تکان داد و به سرعت به سمت در رفت و بیرون زد

 .شدجوری فکر و ذکرش درگیر درس هم میداد. اینخوب بود که انتقالی گرفت و درسش را ادامه می

ر شان رفته بود و پدام دستی کشیدم و به خانه رفتم. مامان برای دیدنِ دایی به خانهبه چشمان خسته

ی روزی را در خانه دار شده بود، چنداش که تازه بچهبی هم برای دیدنِ نوههم هنوز نیامده بود. بی

هایم را عوض گذراند. از سکوتِ خانه و تنهایی به خود لرزیدم و به سرعت لباسی مهربانش مینوه

 .هایم زدم و قدم برداشتمام را به چشمکردم و از خانه بیرون زدم. عینک آفتابی

 .آلما -

 :ی قلب! به سرعت به عقب برگشتم که ادامه دادباز هم ضربان باالرفته
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 !خانم -

گفت زد؛ ابتدا نامم را میجوری مرا صدا میهایم را قاب گرفت. همیشه همینناخودآگاه لبخند لــ*ب

 .چسباندبُرد، پیشوندِ خانم به آن میکه هوش از سرم میو همین

خودش را به من رساند و مقابلم ایستاد. برای بهتر دیدنش سرم را بلند کردم که باز هم آن موجود 

 .های شکمم چنگ انداخت و تنم را لرزاندرون شکمم به پردهشیطان د

 بفرمایید؟ -

 .از پشتِ عینکش، سرمای نگاهش تمام تنم را در برگرفت و مو به تنم سیخ شد

 .بابت شیرینی ممنون -

 شیرینی؟ -

 .های خشکشیرینی ترفیع؛ میوه -

 .تون اومده باشهنوش جان! امیدوارم خوش -

 .اومد -

 چی؟ -

 .خوشم -

 .تر شدلبخندم عمیق

 جایی میری؟ -

 .بله. باید برم با دخترِ یکی از بیمارا حرف بزنم -

 .رسونمتمی -

 .شمنه! ممنون. ایستگاه سوار می -

 :ابروهایش را درهم کشید و تاکید کرد

 .رسونمتمی -

و  اطراف انداختمبه سمت ماشینش رفت و در را برایم باز کرد. به در تکیه داد و منتظر ماند. نگاهی به 

 :به سرعت به سمتش رفتم. به آرامی او را خطاب قرار دادم
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 .کننبینن، بد برداشت میها میهمسایه -

 !خب ببینن. سوار شو -

ها به سرعت روی صندلی نشستم که هاکان در را بست. مهال خانم از خانه با باز شدن درِ یکی از خانه

ها مرا ندید. نفس عمیقی کشیدم و خدا را شکر دنِ شیشهبیرون آمد و خوشبختانه بخاطر دودی بو

کردم. به سمت راننده برگشتم که هاکان پشت رول قرار گرفت و ماشین را روشن کرد. از کوچه که 

 :بیرون زد با کالفگی گفتم

 !خوام برم! اصال هم مسیریم؟ نهدونید من کجا میشما که نمی -

 :اسخ دادبرخالفِ کالفگیِ من، او با خونسردی پ

 .تونیم هم مسیر بشیمخب االن بگو کجا میری؟ می -

 :اش ابرویی باالانداختم و متعجب پرسیدماز خونسردی

 همه خونسردین؟همیشه این -

 :به سرعت پاسخ داد

 !نه -

اش شدم. به هرحال آژانس مجانی هم خوب بود! شاید هم ام را گرفتم و تسلیم خواستهجلوی خنده

یطنت به جانش افتاده بود! دستور ورود به خیایان موردنظر را صادر کردم که آن موجود، هوس ش

 .ماشین را به همان سمت کشاند

 سرویسی که باهاش اومدی مال کلینیکه؟ -

 :چنان جدی پرسید که نتوانستم رک بگویمآن

 !به شما چه -

 :برای همین، کوتاه پاسخ دادم

 .بله -

 !ون از شهر باشه؟اون کلینیکِ ترک اعتیاد باید بیر -

 .بله دیگه. داخل شهر مجوز نمیدن -
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 !پس همیشه با سرویس بیا و سوارِ ماشین شخصی نشو -

 :هایم را به داخل دهنم بردم و به آرامی پاسخ دادمدلم غنج رفت برای آن توصیه. لــ*ب

 !بله. حتماً -

 .خوبه -

 .توجه نکندهایم جلبدستی به صورتم کشیدم تا سرخی گونه

 شدند برای چه بودند؟هایش میهایی که تندتند وارد ریهلبخند عجیب و نفس آن

 :با رسیدن به چهارراه، به سرعت گفتم

 .بپیچید سمت راست -

 .ماشین را به سمت راست هدایت کرد

ی ما بود داد؟ مگر او چه نسبتی با من داشت؟ او تنها همسایهشد و دستور میهمانند آراز غیرتی می

 دانم باید خوشحال باشم یا نه! چرا در مقابلش قدرتِ نه گفتنم را از دست داده بودم؟یو بس! نم

هایم را به هم ام ابروهایم در هم شدند که با اخم به سمت پنجره برگشتم و لــ*باز عجز و ناتوانی

ی موردنظرم که ایستاد به سمتش دوختم و مابقیِ مسیر را در سکوت سپری کردم. مقابل خانه

 .رگشتمب

 .ممنونم -

 .مونممنتظرت می -

 .نه ممنون -

 .اگه کار نداری، به کمکت نیاز دارم -

 به کمک من؟ -

 .بله -

 .شین اینجا! آدرس بدین من بعد از کارم میام اونجاخب معطل می -

 .مونمنه. منتظر می -

 .باشه. فعالً -



www.taakroman.ir  

 

  

 
108 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

ت آپارتمان رفتم. عینکم را به لباسم سری به معنای خدافظی تکان داد. از ماشین پیاده شدم و به سم

 .آویزان کردم و زنگ واحد سه را فشردم و منتظر ماندم

 بله؟ -

 سالم. منزل خانم افضلی؟ -

 سالم. بله. بفرمایید؟ -

 تونو بگیرم؟تونم وقتمن از کلینیک اُمید مزاحم شدم. چند لحظه می -

 .تونرسم خدمتاالن می -

ی بعد در باز شد. به سمت در برگشتم که دختر زیبارویی با چادرِ صدای گذاشتن آیفون آمد و مدت

 .دارِ صورتی میان چهارچوب نمایان شدگل

 بفرمایید؟ -

 :لبخندی به صورتش زدم و پرسیدم

 حال شما خوبه؟ -

 .ممنونم -

 !دمیرهستم. روانشناسمن آلما تاش -

 :ابروهایش را در هم کشید و گفت

 .زی داشته باشمفکر نکنم به روانشناس نیا -

 .ای مزاحم شدمدرسته. من برای یه مورد دیگه -

 در چه مورد؟ -

 .در مورد پدرتون -

 :به سرعت خشم تمام وجودش را پر کرد و فریاد کشید

 خوام باهاش حرف بزنم؟مگه نگفتم نمی -

 ...خواهش -

 .جا نبینمتدیگه این -
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را به لنگه گرفتم و میان چهارچوب قرار  ی در را هل داد که به سرعت دستمبه عقب رفت و لنگه

دادم. با برخورد دستم به چهارچوب آهنی، صورتم از درد جمع شد و تمام دستم به یک آن آتش 

 :گرفت. از درد ناله کردم و به سرعت خودم را عقب کشیدم. با درد نامش را به زبان آوردم

 ماهک؟ -

 :نی گرد و صورتی مبهوت پرسیدبا دیدن دستم، به سرعت در را باز کرد و با چشما

 این چه کاریه خانم؟ -

ام را با درد در دست دیگر گرفتم. روی زخم را فشردم که درد عجیبی تمام تنم را دستِ آسیب دیده

هایم بیرون پرید و به سرعت دستم را باالتر قرار دادم. در برگرفت که آخی غیرارادی از میان لــ*ب

 .ام را بلند کردم و چشمان پُر دردم را صوزتش دوختمگُر گرفته نفس زنان صورتبا درد و نفس

 !کنم به حرفم گوش بده ماهکخواهش می -

 ...جاگفتم از این -

 :میان حرفش پریدم و با صورتی درهم گفتم

 !کنه، اون تنهاستبابات داره تَرک می -

 :شد و لــ*ب زد حالت چشمانش به سرعت تغییر کرد و آرام گرفت. ناباور به صورتم خیره

 دروغ میگی؟ -

 .نه -

 :با آمدن صدایِ نگرانِ هاکان به سمتش برگشتم

 آلما... خانم؟ چی شدی؟ -

 .کنارم ایستاد و نگاهش را به دستم دوخت

 !ببینم دستت رو -

با تیرکشیدنِ جای زخم، صورتم بیشتر در هم شد؛ اما سعی کردم خودم را نبازم. برای همین لبخند 

 :ورتش زدم و گفتمکمرنگی به ص

 .خوبم -
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 :اش غریدهای کلید شدهباعصبانیت از میان دندان

 !آره مشخصه -

 آقا هاکان؟ -

 :ابرو در هم کشید و چیزی نگفت. به سمت ماهک برگشتم که نگران پرسید

 خوبین؟ -

 :توجه به سوالش گفتمبی

ن خبر خوب رو بهت بدم. قرار چیو فراموش کن. من اومدم ایمن نیومدم بگم بابات رو ببخش یا همه -

نیست شما رو مجبور کنم که به دیدنش بیایی! من توی اون کمپ، کلینیک یا هرچی، مسئولِ 

 .ام. اولویت من تویی نه برگشتنت به سمت پدرتروانشناسی خانواده

اش از بین رفته بود و حال تنها محل ام برداشتم. سوزش اولیهدستم را از روی دستِ آسیب دیده

 .کرددیدگی کبود شده بود و خراشی سطحی که ایجاد شده بود، کمی گزگز میربض

های کرد، پس به سمت هاکان برگشتم که با اخمبیشتر از این ماندن و حرف زدن او را خسته می

ام شده بود. به سختی نگاهم را کنترل جذاب و نگاهی عصبی که پشت عینک پنهان کرده بود، خیره

 :کردم و گفتم

 ی منو برای خانم یادداشت کنید؟تونید شمارهآقا هاکان! می -

 :اش پاسخ دادسری تکان داد و با همان صدای بمِ مردانه

 ...البته. فقط کاغذ -

 .دارم -

ای که به روی دوشم انداخته بودم، کاغذ و خودکار بیرون آوردم و به دستش از درونِ کیفِ دخترانه

ها ذاشت و خودکار را به دست چپ گرفت. همیشه از چپ دستدادم. کاغذ را کفِ دست راستش گ

 .دست هستندهای راستی انسانتر از بقیهتر و باهوشکردم خاصآمد؛ احساس میخوشم می

 .بفرمایید -

ام را که گفتم، برگه و خودکار را برگرداند. با تشکر گرفتم و برگه را به همراه کارت ویزیتِ شماره
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 .دادم کلینیک به دست ماهک

 .شم بیاییذاریم. خوشحال میها جلسه میاین شماره من و کلینیکه. آخر هر ماه ما با خانواده -

 .قدمی به عقب برداشتم

 .روز خوش -

دوش من گفت و هم "روز خوشی"به عقب برگشتم و به هاکان اشاره کردم که با همان لحن همیشگی

 اشی کبودیشین شدم. دستم را باال آوردم و خیرهقدم برداشت. عینکم را به چشمانم زدم و سوار ما

 .شدم

 :هاکان کنارم جای گرفت و پرسید

 بریم دکتر؟ -

 .به سمتش برگشتم

شد. چرا آن موجود از چنگ او نگرانم شده بود؟ بس کن آلما! هرانسان دیگری هم بود نگران می

 اومد؟به سرم می داشت؟ خدای من! چه بالیی داشتانداختن به شکم و قلبم دست بر نمی

 .خوبم -

جان زدم و نگاهی به سوی ماشین را روشن کرد و بار دیگر نگاهی به دستم انداخت. لبخندی بی

ماهک انداختم که سر به زیر وارد خانه شد و در را بست. از آن محله دور شدیم و هاکان مسیری را 

 .شدهای باالی شهر منتهی میدر پیش گرفت که به خیابان

 ریم؟میکجا  -

 .خرید -

 :ابرویی باال انداختم و متعجب پرسیدم

 خرید برای کی؟ -

 .دنیا -

 :به آرامی زیر لــ*ب زمزمه کردم

 !کی مثل دنیا -
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 چی؟ -

 .لــ*ب گزیدم

 .هیچی -

 خب؟ کجا بریم؟ -

 :با لبخندی معنادار به سمتش برگشتم و پاسخ دادم

تر بریم، به جاهایی رسید. اگر پایینای الکچری میهمین خیابون رو که ادامه بدین، به مرکز خریده -

 .رسیدکه ما باید خرید کنیم می

 .ی لبش کشید تا مانع لبخند زدنش شودنگاهی کوتاه به سمتم انداخت. انگشت شصتش را به گوشه

 تیکه پروندی؟ -

 !صددرصد -

اشت و دعد ماشین را نگهاش ادامه داد. مدتی بگلویی صاف کرد و با لبخندی خیلی کمرنگ به رانندگی

 :کرد، با لبخندی مخصوص به خود گفتکه کمربندش را باز میبه سمتم برگشت و در حالی

 !کم ز*بون بریز فسقلی -

همه گرمی کالمش. کمربندم را باز کردم و و به سرعت از ماشین پیاده شد. تمام وجودم خندید از آن

 .از ماشین پیاده شدم

 .دادی زیبا که به من نسبت میکرد. حتی آن کلمها بر زبان جاری میچه زیبا و جذاب کلمات ر

کنارش جای گرفتم و به مرکز خرید مقابلم خیره شدم. همان مرکزی که آیدا تمام وسایلش را از آن 

 :گذراندم پرسیدمکرد. وارد مرکز شدیم و حینی که اطراف را از نظر میتهیه می

 چی مدنظرتونه؟ -

 .هراتهدنیا عاشق جوا -

 خب؟ -

 :به سمتش برگشتم که دستش را درون جیب شلوارش فرو برد و گفت

 .خوامی تو میاونو آماده کردم، اما من یه چیزی با سلیقه -
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 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 ی من؟چرا سلیقه -

هم  کنهیهاش پنهون ممدت شناخته باشی؛ متوجه حال بدی که پشتِ خندهتو باید دنیا رو توی این -

 .شدی

 .بله -

 .پس یه چیزی رو انتخاب کن که حالش رو خوب کنه -

 :سری تکان دادم و گفتم

 .پس بریم طبقات باال -

 .دستش را به سمت آسانسور گرفت

 .بفرمایید -

ی چهار را فشردم.از کنجکاوی ی طبقهسوار آسانسور شدیم. در کنارِ یکدیگر جای گرفتیم و من دکمه

برگشتم تا دلیلِ کادو را بپرسم، اما جلوی خودم را گرفتم. با باز شدن درِ آسانسور  چندبار به سمتش

 :هردو بیرون زدیم. هاکان با دیدنِ فضای اطراف ابرویی باال انداخت و پرسید

 صنایع دستی؟ -

 .ی موردنظر قدم برداشتمسری تکان دادم و به سمت مغازه

 ی زیادی داره؟هنری عالقه بله. دقت کردین که دنیا به صنایع دستی و -

 :مقابل مغزه ایستادم. کنارم جای گرفت و پاسخ داد

ها رو دوست های سنتی کار شده و این طرحدونم که روی بعضی لباساش طرحدونم، اما اینو مینمی -

 .هاشم همین طرح رو دارنداره. حتی بعضی از کیف و کفش

 .شهتونه عاشق صنایع دستی باپس همچین آدمی می -

 .درسته -

هایش هوش از سر لبخندی به صورتش زدم و به سمت ویترین خوش رنگ و لعاب برگشتم که طرح

هیچ حرف دیگری هردو مدتی مشغول برانداز کردن اشیاء درون ویترین شدیم. نگاهم را از برد. بیمی
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شد که کامل به  ی مقابلم برخورد کرد، توجهم به هاکان جلبکه به شیشهاشیاء بلند کردم و همین

رخم بود. آب ی نیمسمتم چرخیده بود و با چشمانی که حال از حصارِ عینک آزاد شده بودند، خیره

دهانم را به سختی فرو دادم و دستانم را در کنارم مشت کردم. سرمای چشمانش را به وجودم تزریق 

ن قلبم به حاالتم اضافه اماشد و عرق سردی روی ستون فقراتم به حرکت در آمده بود. کوبش بیمی

هایم را نیز از دست گرفت. چرا! چرا کنترل نفسی آن حاالت از آن همه خیرگی نشأت میشد که همه

داده بودم؟ خدای من! این دیگر توهم یا خیال نبود. نگاهِ او مستقیم بر روی صورت من نشسته و در 

ترساند؛ ترس از حال کند، مرا میکه مرا خوشحال کاوش بود. این حال و احواالت بیشتر از آن

 .غیرمنطقی شدن و... وابستگی

 .کمی خودش را نزدیک کرد که کوبش قلبم به مغزم سرایت کرد

 دونستی؟می -

نفسم را به سختی بیرون فرستادم و با آرامشی ظاهری به آرامی به سمتش برگشتم و سرم را بلند 

 :م و با صدایی لرزان پرسیدمزد به چشمانش خیره شدکرد. با نگاهی که دودو می

 چیو؟ -

 !خیلی خوبی -

جا شروع به دل اش گریخت و خود را به کف پاهایم رساند. در آنتحمل از حصار استخوانیقلبم بی

 .دل زدن و باال و پایین پریدن کرد

قدر خوبی که با اون دختر محترمانه برخورد کردی و نذاشتی بشکنه. ببینم؟ اصال حواست این -

 دستت آسیب دیده؟ هست

از پرواز در آسمانِ رویاها و غرق شدن در صدای گرمش، فرود آمدم و با بهت و تعجب به دستم خیره 

اش را لمس کردم که درد عجیبی تا مغز استخوانم پیچید. از درد و شدم. با سر انگشتانم کبودی

 .شد رجخا هایمب*لــ میان از "آخی″سوزش، ابروهایم در هم شد که ناخودآگاه 

 خوبی؟ -

دستم را که از همان اول از روی غریزه از آرنج خم کرده بودم و مماس پهلویم قراره داده بودم را کمی 
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 :جانی زدم و به سمتش برگشتم و پاسخ دادماش لبخند بیباال آوردم. در مقابل آن نگرانی غیرارادی

 .گیرهکنم خیلی درد میدرد نداشت، اما االن که لمسش می -

 !گفتم که بریم بیمارستان -

 .کبود شده. چیز خاصی نیست -

ی بسیار کمی که روی حسی رسید. خونِ خشک شدهرفته کاهش یافت و بازهم دستم به بیدرد رفته

 :اش به گوشم رسیدخراش دستم بود را نادیده گرفتم و به سمت ویترین برگشتم که صدای کالفه

 !ه جایی برخورد، درد نگیرهحداقل بریم یه باند بزنیم روش تا ب -

 .اش سرمای تنم به گرما تبدیل شد و لبخند زدماز نگرانی

 .باشه -

 :به سمتش برگشتم و ادامه دادم

 .اما اول بریم داخل مغازه -

لبخند زد؛ شیرین و خاص. در یک عمل باورنکردنی دستش را به آرامی به سمتم آورد و در کنار 

در ذهنم برای آن حرکتش به ر*ق*ص در آمده بود، شرمسار لبم را از ام نگه داشت. از فکری که گونه

هیچ ام برداشت. حال بیی عینکم را کشید و از روی بینیدرون به دندون کشیدم. با دو انگشت دسته

ی چشمانش دانم چه مدت خیرهکردم. نمیمانعی و با تمام وجود چشمان یخی اش را احساس می

کودکی هردو به سرعت به زمین برگشتیم و به خود آمدیم و من کامال ی بودم که با صدای گریه

کرد و با ورودشان به غیرارادی به سرعت به سمت کودک برگشتم؛ در آغـ*وش مادرش گریه می

آسانسور صدایش قطع شد. دستپاچه دستی به شالم کشیدم وعینکم را درون کیفم جای دادم و 

 :بدون نگاه کردن به او، گفتم

 .داخل بریم -

ه رویی بو با سرعتی نور زودتراز او وارد شدم. خانوم فروشنده نگاهش را از تلویزیون گرفت و با خوش

 .سمتم برگشت

 .سالم. خوش اومدین -
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 .ام را جمع کردملبخندی به صورتش زدم و دستپاچگی

 .سالم. خسته نباشید -

 .ممنونم -

 :دستم را به سمت ویترین گرفتم و گفتم

 .خواستم ببینمکیف و کفشی که توی ویترینه رو میاون ستِ  -

 .تونرسم خدمتاالن می -

به سمت انتهای مغازه رفت و چندی بعد با همان کیف و کفش برگشت و جعبه را روی ویترین گذاشت. 

 :هاکان کنارم قرار گرفت و گفت

 .خوشگله -

 .ای که گویی اتفاقی نیوفتاده به سمتش برگشتمبا قیافه

 شماره پای دنیا چنده؟خیلی!  -

 .نهوسی -

 .چه خوب! منم همونم -

ی های آبسفیدش برگرداندم. کیف و کفشِ سنتیِ سفید رنگی که طرحِ گلنگاهم را از صورت سرخ و 

هایی بلند داشتند که تمام کیف و کفش را در های آبی شاخههای سبز و قرمز داشت. گلرنگ و قناری

 .کیف هم از چرم اصل بود. در کل بسیار دوست داشتنی بود ها وبرگفته بودند. بند کفش

 :رو به خانوم فروشنده پرسیدم

 تونم کفش رو امتحان کنم؟می -

 !البته -

ام را های دخترانهها را برداشتم و به سمت صندلیِ مقابلم رفتم. روی صندلی جای گرفتم و کفشکفش

م راه رفتم و باذوق به سمت هاکان برگشتم. ها عوض کردم و مقابل آینه ایستادم. چند قدبا آن

ی حرکاتم شده بود. از حرکاتم اش را به پیشخوان داده بود و با همان لبخند دلبرش خیرهتکیه

 :ها را با کفش هایم عوض کردم. کنارش ایستادم و پرسیدمخجالت کشیدم وبه سرعت کفش
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 خوب بود؟ -

 :دنگاهش را به چشمانم دوخت و به آرامی پاسخ دا

 !عالی -

 .به سمت فروشنده برگشتم

 .بریمهمینو می -

 !مبارکه عزیزم. خیلی هم بهت میومد! خوش سلیقه هم هستی -

 .ممنونم -

شان جای داد و بعد از این که هاکان پول را حساب کرد به سمتم کیف و کفش را درون باکس مخصوص

 :برگشت و پرسید

 خری؟برای خودت نمی -

 !خرد؟ خدای منبرای خودم؟ هاکان ب

 :لبخندِ مبهوتی زدم و پاسخ دادم

 .نه ممنون! من زیاد اهل این چیزا نیستم-

 مطمئنی؟ -

 :باصداقت پاسخ دادم

 .بله -

بی هیچ حرف دیگری از مغازه بیرون زدم و منتظرش ماندم که پالستیک به دست بیرون آمد. لــ*ب 

ور رفتیم. از مرکز خرید بیرون زدیم و سوار باز کرد تا چیزی بگوید، اما منصرف شد و به سمت آسانس

 :ترین کلینیک درمانی که رسید ایستاد و گفتماشین شدیم. چندی بعد به نزدیک

 !پیاده شو -

 :نگاهی به دستم انداختم و گفتم

 ...کنمگفتم که خوبه! فقط وقتی لمسش می -

 :با لحنی جدی و قاطع میان حرفم پرید
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 !گفتم پیاده شو -

ای کشیدم و به دنبالش از ماشین پیاده شدم. وارد کلینیک شدیم و بعد از این که دکتر پوف کالفه

ای نوشت. بعد از این که تمام داروها را گرفتیم، به داخل ماشین برگشتیم. دستم را معاینه کرد، نسخه

طور بالتکلیف ی پزشک پماد را روی دستم زدم و باند را از پوشش درآوردم. همانطبق نسخه

 .اش شدم که با صدای هاکان سر بلند کردمیرهخ

 .بذار من ببندم -

 .خودش را جلوتر کشید و دستش را به سمت باند برد

 .اینجا رو بگیر -

انگشتم را روی باند گذاشتم که یک دور، دورِ دستم چرخاند که انگشتم را برداشتم. نگاهم را بلند 

خوش کرده بود که بخاطر دقتش در کار بود. کردم و به صورتش دوختم. اخمی روی ابروهایش جا 

انداخت. به سختی ی نوازش را در دلم میایش درست مقابلم قرار داشت و وسوسهموهای مشکیِ پنبه

تر کشیدم. چشمانش... آخ چشمانش... چشمانش را باال آورد و آن دو گویِ زیبا نگاهِ گستاخم را پایین

 .زیباتر بودندرا به چشمانم دوخت. از نزدیک سردتر و 

 :به آرامی زمزمه کرد

 .تموم شد -

با صدایش تلنگری خوردم و به خودم آمدم و نگاهِ گستاخم را به زیر کشیدم. آب دهانم را فرو دادم و 

 .با صدایی بسیار ضعیف تشکر کردم

 .خیلی ممنونم -

 .کنمخواهش می -

 .نگاهم را به سمت پنجره چرخاندمعقب کشید و گرما و عطرش را با خود بُرد. نفس عمیقی کشیدم و 

شدم و هوس لمس موهایش حیا شدم که مستقیم به چشمان مردی خیره میهمه بیاز کی تا حاال این

 همه گستاخی دیگر چه بود؟مالحظگی از کجا آمده بود؟ اینهمه بیافتاد؟اینبه جانم می

 :استارت را فشرد و ماشین به حرکت در آورد و پرسید
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 ی بپرسی؟خواینمی -

 .با ترسی که از افکارم به سراغم آمده بود، مقابله کردم و به آرامی به سمتش برگشتم

 چیو؟ -

 که چرا برای دنیا کادو گرفتم؟این -

 :ام، باکالفگی پاسخ دادمبرخالف میل باطنی

 .مسائل شخصی شما به من مربوط نمیشه -

 :توجه به حرف من گفتاخت و بیطوری که به جلو خیره شده بود، ابرویی باال اندهمان

 .آخر ماه تولدِ دنیاست -

 :تقریبا داد زدم

 چی؟ چندم؟ چندشنبه؟ -

 :نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و با بدجنسی تمام پاسخ داد

 .شرمنده. مسائل شخصی من به تو مربوط نمیشه. از خود دنیا بپرس -

 :هایم را با حرص به هم فشردم و زیرلب زمزمه کردملــ*ب

 !بدجنس -

 .شنیدم -

 .ی جلو برگشتم و به چهارراه خیره شدمتوجه به کالمش ابرویی درهم کشیدم و به سمت شیشهبی

 .ی آخر ماهدوشنبه -

 .های لبم باال رفتنداز پاسخش گوشه

 !اخماتو باز کن دیگه -

که  سمتش برگشتم تر شد و ابروهایم از هم باز شدند. چندی بعد مقابل خانه ایستاد. بهلبخندم عمیق

 :هر دو همزمان گفتیم

 .ممنونم -

 .صدایی از آن هماهنگی کردم و در را باز کردمی بیخنده
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 .خدانگهدار -

 .مراقب خودت باش -

هایم کش آمدند و تنم گرم شد. خجول و شرمسار سرم را به زیر انداختم و اش لــ*باز توصیه

کلید را درون قفل انداختم و وارد شدم. باخستگی هیچ حرفی پیاده شدم. به سمت خانه رفتم و بی

 .خودم را به خانه رساندم که با دیدن مامان درون آشپزخانه، جانی دوباره گرفتم

 .سالم -

 :به سمتم برگشت و پاسخ داد

 .سالم عزیزم. خسته نباشی -

 .ممنونم -

 ...برو لباسات -

از  باره سفید شد. قبلاد، رنگش به یککه نگاهش که به دستم افتکامل به سمتم برگشت و هنگامی

 :که حرفی بزند به سرعت گفتماین

 !چیزی نیست به خدا! دستم میون در گیر کرد. فقط کوفته شده -

 .ی سرخش زد و به سمتم آمدسر انگشتانش را به روی گونه

 !خدا مرگم بده -

 .ابرو در هم کشیدم

 .خدانکنه -

 :دستم را در دستش گرفت و پرسید

 کجا بود آخه؟در  -

 .به خدا خوبم -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 .برو بشین االن میام -
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 .کنم میاملباس عوض می -

 :با وسواس نگاهی به دستم انداخت و دودل گفت

 .خبخیلی -

اش را ب*وسیدم و به اتاق رفتم. لباس هایم را عوض کردم و به اتاق برگشتم. کنارش نشستم و گونه

 :اهی نگران به دستم انداخت که گفتمبه پشتی تکیه دادم که نگ

 .شدیه کبودی ساده بود. حواسم نبود دستمو گذاشتم بین در که داشت بسته می -

 :صورت نگرانش را جمع کرد و پرسید

 !کنی آخه مادر؟چرا حواست رو جمع نمی -

 .ببخشید -

 :استکان چایی را مقابلم گذاشت و گفت

 .لی جوش می زنمگردی خونه من کجوریش تا برمیهمین -

 .جوش چی آخه؟! من مراقب خودم هستم -

 :به دستم اشاره کرد و گفت

 .بینمآره دارم می -

 .خندیدم و بخاطر چای تشکر کردم. قند را درون دهانم انداختم و مقداری از چایی را سر کشیدم

 مامان؟ -

 :استکانش را درون سینی گذاشت و پاسخ داد

 جانم؟ -

 .کان رفتم پیش دخترِ آقای افضلیامروز من با آقاها -

 .ام ماند تا ادامه بدهمبه سمتم برگشت و خیره

رسونن. هرچی اصرار کردم گوش ندادن و گفتن به کمکم نیاز دارن. رفتم که گفتن منو میداشتم می -

ر تکه کارم رو انجام دادم همراهشون رفتم و برای دنیا کادو گرفتیم. بعدم منو بردن دکمنم بعداز این

 .بخاطر دستم
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 :نفسی گرفتم و معذب پرسیدم

 مشکلی نداره؟ -

 :لبخندی سراسر اعتماد و اطمینان به صورت مضطربم زد و پاسخ داد

وقت بهم دروغ نگو و نه عزیزم. تو به یک نفر کمک کردی، اونم جبران کرده. بهت گفتم هیچ -

دونم که دیگه هیچ یگی. من میچیو مکنی که همهقدر باهام احساس صیمیت میخوشحالم که اون

چیز عین سابق نیست؛ حتی توی ازدواج به نظر من دوتا جوون باید همو بشناسن و بعد که مطمئن 

ها رو در جریان بذارن برای ازدواج، اما قرار نباشه سوءاستفاده کنن و همه اینا باید چی شدن خانواده

 باشه؟

 :لبخند زم و پاسخ دادم

ای نرسیدن، دختر داب خانوادگی. در اون حدی هم باشه که اگر به نتیجهدر چهارچوب عرف و آ -

 .ی سختی نخورهضربه

هایی رو رد کردم، اما هیچ وقت کاری نکردم که پشیمون آفرین. منم عاشقی کشیدم و ممنوعه -

کنی. پس بدون که من همیشه پشتتم و اگر ای عاقالنه عمل میبشم. من مطمئنم تو توی هر زمینه

 .زی عاشق شدی پا به پات میامرو

 :از شرم کالم دو پهلویی که به زبان آورده بود، لــ*ب گزیدم. دستم را در دست گرفت و ادامه داد

که تو گاهی با دنیا و دایان و هاکان بیرون بری مشکلی ندارم، اما از منم دوستای مرد داشتم و با این -

مدت خوب شناختم، اما ین افراد رو عرض اینحدت که بگذری برخورد خوبی نخواهم کرد. من ا

 .احتیاط شرط عقله

 .گیشما درست می -

 ی حرفام شدی؟فکرکنم متوجه -

 .بله -

گونه بود؛ رابطه ی خوبی با من و آیدا داشت، اما در مواردی بسیار جدی بود. اگرخطایی او همیشه این

 . استنابخشودنی انجام بدهم و اعتمادش را سلب کنم، دیگر واویال
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 خوان؟ببینم؟ چرا هاکان برای دنیا کادو گرفت؟ همدیگه رو می -

 :به سرعت پاسخ دادم

 .نه! اصال! اونا عین خواهر و برادرن -

 .آها -

 .کادو هم مال تولد دنیاست -

 تولدشه؟ -

 .آره -

 کِی؟ -

 .آخرماه -

 آها! براش یه جشن بگیریم؟ -

 :با ذوق پرسیدم

 گین؟جدی می -

 .شونهشون فعال حل شده. یه کم شادی حقدم مشکلآره. شنی -

 دین؟شه. به افسانه خانوم خبر میخیلی خوب می -

 .آره. کیکش پای من -

 !شهعالی می -

 :با یادآوریِ این که هاکان از شیرینی بیزار است، به سرعت گفتم

 میشه یه کیک تختِ شکالت تلخ هم درست کنید؟ -

 حاال چرا تلخ؟ -

 :نمایی زدم و پاسخ دادملبخند دندان

 .خوشمزه میشه دیگه -

 باشه -

 .ممنون -
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 هدیه چی بگیریم براش؟ -

 .اون پای من -

 ...انداز کردم کهیه چیز خوب بگیریا. من یه مقدار پول پس -

 .ام کردهخودم دارم. آقای ساالری تسویه -

 .باشه -

 :جان کردم و گفتممابقی چای را نوش

 .خوایید من برگشتنی بگیرمای کیک و مهمونی چی میراستی؟ فردا بگید بر -

 .گیرمریم میدوروز مونده به مهمونی با بابات مینمی خواد! یکی -

 .کشهبابا تا از سر کار بیاد طول می -

 .خبخیلی -

 :نگاهی به ساعت انداخت و گفت

 .هاست که پیداش بشهاالن -

پنج عصر هم گذشته بود و او هنوز سر کار بود. ساعت از  نگاهم را به سمت ساعت دیواری کشاندم

 .ای قوی نصیب او بفرماخدایا؟ خودت به بابام کمک کن و اراده

 آلما؟ -

 .به سمت مامان برگشتم

 جونم؟ -

 .بی بره، یه چیزی به من گفتامروز صبح قبل از این که بی -

 چی گفت؟ -

 .این اتاقِ بزرگه هست -

 کدوم؟ -

 .الیهمون که خهمین کناری -

 آها! خب؟ -
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 .مونو برداره و بده به ماخواد اوستا بیاره تا دیوار بینبی گفت میبی -

 :متعجب پرسیدم

 جدا؟ چرا؟ -

 دونم. گفت که با بابات در میون بذارم. به نظرت قبول کنیم؟نمی -

 ...جوری که خونه دوبرابر میشه و دوتا اتاقم اونجا داره که؛، امااین -

 اما چی؟ -

 .بی بخواد همچین کاری بکنه، حداقل باید اجاره رو بیشتر کنیمگه بیا -

 .گی. همین جوریشم مبلغ ناقابلی می گیرهآره راست می -

 .با بابا صحبت کنید خیلی خوب میشه -

 .تونن اونجا بخوابنات میاد میآره. وقتی هم عمه -

 .آره -

کرد، اما خوب وقت شکایت نمیدم. او هیچبه ذوقی که تمام وجودش را در بر گرفته بود، لبخند ز

ی همه سختی نکشیده بود. برای من، او، الههای معمولی بود، باز هم اینکه از خانوادهدانستم با اینمی

 .ازخودگذشتگی بود

 :نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم

 دایی اینا خوب بودن؟ -

 :از فکر بیرون آمد و پاسخ داد

 .م رسوندنها سالآره خداروشکر. بچه -

 .سالمت باشن -

 راستی؟ -

 چی؟ -

 .ها بریم. منم به بهرام و آراز خبر دادمافسانه خانوم گفت آخر هفته با بچه -

 :با خوشحالی که از ته قلبم بود، گفتم
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 !این که عالیه -

 .شهی آیدا هم عوض میمنم خیلی خوشحال شدم. روحیه -

او همیشه اعصاب خرد کن بود، اما همیشه به عنوان  هایم به سرعت کِش آمدند. درست بود کهلــ*ب

آمد. اگر روزی خبر باردار شدنش را کشید، قلبم به درد میخواهر پشتم بود. از درد و رنجی که می

 .شدام میبشنوم، قطعا بهترین روز زندگی

 :صدایِ بسته شدن در که آمد مامان از جا برخاست و گفت

 .بابات اومد -

های خالی را به آشپزخانه بردم و یک چای که رفت، من هم سینیِ حاویِ استکانبه پیشواز بابا 

 .مخصوص برای بابا آماده کردم

****** 

 «فصل ششم»

 

 :پالستیک را به دست آیدا دادم و گفتم

 .تونهاینا برای توی راه -

 .ممنونم عزیزم -

 .نوش جونت -

 :اش را ب*وسیدم که لبخندی زد و گفتگونه

 .وایی با ما بیاخاگه می -

 :پشت چشمی نازک کردم و به شوخی گفتم

 .خوایین هی الو بترکونید منم حوصله این چیزا رو ندارمشما دوتا قناری عاشق می -

 .ای سر دادخنده

 .خبخیلی -

 :لبخندش جان باخت و گفت

 .برو ببین بابا آماده شده؟ من الکی بهرام رو فرستادم بره از خونه لباسمو بیاره -
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که بهرام کرد و آیدا برای اینلبخند از روی صورت من هم پر کشید. بابا در اتاق مواد مصرف می

 .جوری آغاز شودنفهمد، او را تا خانه برگردانده بود. صبح به این قشنگی حیف بود این

ابا بسری تکان دادم و از روی تخت بلند شدم. به اتاق رفتم و به سمت درِ اتاق دیگر قدم برداشتم که 

 :بیرون آمد. لباس پوشیده و مرتب بود. لبخندی زدم و گفتم

 !چه خوشگل شدی بابایی -

 :با شیطنت پرسید

 مگه نبودم بابا؟ -

 .خندیدم

 !بر منکرش لعنت -

 .قدمی برداشت و مقابلم ایستاد

 آلما؟ -

 :صدایش غمگین بود که غم صورت مرا نیز دربرگرفت و نگران زمزمه کردم

 ده؟جانم؟ چیزی ش -

 !منو ببخش -

 .اش شدمطور مات و متحیر خیرههمان

دونم تو هم خیلی خسته شدی، اما بخاطرِ من حرمت نگه کشم. میروزای قشنگت رو به گند می -

 .که داد و بیداد کنیکنی تو خودت بریزی تا اینداشتی و سعی می

 :ام گذاشت که صدایش زدماش را روی گونهدست بزرگ و مردانه

 ؟بابا -

 جانم؟ -

کشی و پا روی که نفس میکنم. تو بیماری، اما غیرت داری؛ عزت داری. همینمن بهت افتخار می -

 .جوره دوستت دارمذاری برام کافیه. درسته دوست دارم ترک کنی؛ اما بازم همهغیرتت نمی
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اد تا د نگاهش لرزید و دستانش در آن لرزش به کمکش شتافتند. سیبک گلویش را به سختی پایین

 .بغضش را ببلعد

 دخترم؟ -

 بله؟ -

 ...منم خسته شدم، اما -

 .دستش را برداشت و سر به زیر انداخت

 .که وسط راه جا بزنمکشم؛ از اینخجالت می -

ام چکید. او ای اشک به روی گونهزیر و مغموم از اتاق بیرون زد. قطرهطور سربهآهی کشید و همان

خواست. در برداشتنِ ا برداشته بود؛ او خسته شده بود و دلش آزادی میاولین قدم برای ترک کردن ر

 .کردم؛ قدم دوم همان امید و اعتماد به نفس بوداش میدومین قدم من باید یاری

ناشدنی بیرون زدم. درها را صدای مامان که از حیاط آمد، صورتم را پاک کردم و با خوشحالی وصف

و همگی از خانه بیرون رفتیم. به افسانه خانوم سالم کردم و به شان پیوستم قفل کردم و به جمع

 :شان ایستادم و سالم دادمسمت بقیه رفتم. مقابل

 .سالم. صبح بخیر -

 :ام را مورد لطفش قرار داد و پاسخ داددنیا گونه

 .سالم گلم. صبح توهم بخیر -

 :اش پاسخ داددایان لبخند پررنگی زد و با همان لحن گرم همیشگی

 .سالم. صبح بخیر -

 :اش را به ماشین داده بود به آرامی پاسخ دادطوری که تکیههاکان همان

 .صبح بخیر -

 .دنیا: آلما؟ تو بیا با ما بریم

 :نگاهی به ماشین آراز انداختم و گفتم

 .نه دیگه! من با مامان اینا میرم -
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 .ابرو درهم کشید

 !یش ما دیگهمامان گفت میره کنار مامانت. تو هم بیا پ -

 .باشه. بذار به مامان بگم -

 .اوکی -

 .به سمت مامان رفتم

 مامان؟ من همراه دنیا برم؟ -

 :ها انداخت و پاسخ دادنگاهی به سمت آن

 !باشه. وسایلت یادت نره -

 .باشه -

 تهمه که سوار شدند، من هم کیفم را برداشتم و کنار دنیا جای گرفتم. ابتدا ماشین آراز و بهرام حرک

دید که دانم چرا نگاهم تنها هاکان را میکرد. نمیکردند و در آخر دایان که به جای هاکان رانندگی می

هایش ی آبی رنگی که آستینهایش کردم. تیشرت سفید، پیراهن مردانهشروع به برانداز کردن لباس

ق معمول چشمان تا آرنج تا خورده بودند، به همراه شلوارِ خوش دوخت آبی تیره. عینکی هم طب

 .اش را محصور کرده بودیخی

 ...میگم که -

 .گیج و متحیر به سمت دنیا برگشتم که به آرامی مرا مخاطب قرار داده بود

 چی شده؟ -

 :با حالتی غمگین پاسخ داد

 .من حس خوبی ندارم -

 چرا؟ -

یزا رو نداشت. ی این چبابا اونجاست و من همه رو مجبور کردم بریم گردش. مامان اصال حوصله -

 .هاکان و دایان هم وقتی نداشتن، اما بخاطر من اومدن

 دونم چی میگی. عذاب وجدان گرفتی؟می -
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 .آره -

 یادته دیشب چی بهم گفتی؟ -

 :سوالی نگاهم کرد که ادامه دادم

خصوص الگفتی پدرت اینو ازت خواسته بود. این که بقیه رو سرگرم کنی تا کمتر غصه بخورن؛ علی -

 .رت روماد

کنن نبود بابا اصال منو اذیت جوری همه فکر میدونم آلما، اما بازم احساس بدی دارم. اینمی -

 .کنهنمی

ای که پدرت به تو سپرده کنن. تو باید وظیفهجوری نگو! مطمئن باش همه حال تو رو درک میاین -

 .رو به خوبی انجام بدی

 !ای کاش بابا هم بود -

 .میاد؛ خیلی زود -

 .امیدوارم -

 .اش را به آرامی فشردمشانه

 .جوری ناراحت بمونی، من میگم برگردیماگه این -

 :به سرعت مخالفت کرد

 .نه! من حالم خوبه -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 .لبخندی زدم و کیفم را روی پاهایم گذاشتم

 .حاال که دخترخوبی شدی برات جایزه دارم -

ون کیفم پالستیک شکالت را بیرون آوردم؛ همان شکالت هایی اش ماند. از درخندید و منتظر جایزه

شان ها را درون پالستیک انداختم و به سرعت پنهانکه هاکان آورده بود و من تنها تعداد کمی از آن

هایی که برایم خیلی باارزش ترسیدم. شکالتشان میکردم تا همه را به فنا ندادم؛ انگاری از کم شدن
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که دو عدد فندقی برداشت و با اشتها به درون دهـ*ان فرستاد. پالستیک را کنار  بودند. تعارف کردم

دست دایان گرفتم که با تشکر دو فندقی برداشت. پالستیک را کنار بردم که هاکان به آرامی از 

 :ی گوشی سر بلند کرد و تعارف کردصفحه

 .ممنون -

 .ماز درون پالستیک دو شکالت تلخ برداشتم و مقابلش گرفت

 .تلخن -

ها را به روی دستش رها کردم. لبخندی زدم و کنار دنیا کف دستش را پایین دستم گرفت که شکالت 

 اشام شد. از این خیرگیپروا و هیچ خجالتی خیرهجای گرفتم. هاکان سرش را به سمتم گرفت و بی

 .ن صدایم شومهایم را محکم به هم فشردم تا مانع بلند شدام گرفته بود، اما لــ*بخنده

 دستت بهتره؟ -

اش، قلبم فرو ریخت. توجه دنیا و دایان به سمت ما جلب شد. نگاهی به دست از سوال ناگهانی

 :توانستم جلویش را بگیرم پاسخ دادمام انداختم و با لبخندی که نمیباندپیچی شده

 .بله. خوبه، دیگه باید باندش رو باز کنم -

 .داد و نگاهش را به آرامی از چشمانم دریغ کردی فهمیدن تکان سری به نشانه

 ذاری وسط در که چی بشه؟ای! عین سوپرمن میری دستت رو میدنیا: تو هم دیوونه

 .صدایی سر دادمی بیخنده

 .کردم در رو ببندهفکر نمی -

 !دیوونه-

 :نگاهش به سمت کیفم کشیده شد و پرسید

 چی توی کیفت داری؟ -

 :م و پاسخ دادمکیفم را محکم نگه داشت

 .تمام انبارم رو خالی کردم -

 :مان گرفتم.با دیدن آن همه تنقالت خندید و گفتخندید. زیپ کیف را باز کردم و میان
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 شی آخه!؟کِی بزرگ می -

 :ای باال انداختم و گفتمشانه

 .وقت بزرگ بشماگه بزرگ شدن به این معنیه که از اینا دست بکشم، من دوست ندارم هیچ -

ها را باز کرد و هردو با اشتها مشغول خوردن ای بلند و دلنشین. یکی از چیپساز هم خندید؛ خندهب

 :شدیم. از سکوت ماشین کالفه شدم و گفتم

 میشه یه آهنگِ هیجانی بذارید؟ -

 :دایان از آینه نگاهی انداخت و پاسخ داد

 .نداریم -

 :ابرویی باال انداختم و زمزمه کردم

 .دیمن بگن ما خیلی الکچری هستیم و فقط موزیک الیت گوش میخوامثالً می -

ی قدر صدایم بلند است که همه را به خنده انداخت. نگاهم به هاکان افتاد که خندهدانستم آننمی

ی عینکش را کمی باال داد که تر بود. با انگشت اشاره دستهتر و عمیقبارش بسیار قشنگاین

ی چشمانم بود، چشمکی زد که تمام تنم گر گرفت. عینکش ر که خیرهطوچشمانش نمایان شد. همان

را به جای اول برگرداند و به مقابل چشم دوخت. جلوی لبخندم را گرفتم و گوشی و کابل اتصالش را 

 :بیرون آوردم و رو به دایان پرسیدم

 تونم آهنگ بذارم؟می -

 :ابروهایش را در هم کشید و زمزمه کرد

 .آره حتما -

 هایش پژمرده شدند؟شد؟! چرا لــ*بچه 

انه ام ی شجایی که تکیه دادن به دست راستم برایم سخت بود تکیهی صندلی جای گرفتم و از آنلبه

را به صندلیِ هاکان دادم. با دست چپ کابل را به گوشی متصل کردم و طرف دیگرش را به سمت 

اما با تکان ناگهانی ماشین، از روی سیستم بردم که دستم نرسید. پس خودم را جلوتر کشیدم، 

 .صندلی لیز خوردم و به جلو پرت شدم که یک جیغ کوتاه کشیدم و چشمان را بستم
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 آلما؟ مردی؟ -

هایم هایی که با مانع شانههای دنیا را نداشتم و فقط گرمای دستاصالً توانایی تجزیه و تحلیل شوخی

تی چشمانم را باز کردم و به آرامی به سمتش برگشتم. کردم. به سخرا نگه داشته بودند را احساس می

هایش نشانده بود. به آرامی سر خم کرد و به زیر گوشم نجوا همان لبخند خاصش را به روی لــ*ب

 :کرد

 !عالوه بر شلخته بودن، دست و پا چلفتی هم که هستی فسقلی -

بانیت تبدیل شد. شلخته و ی تحقیرآمیز گرمای وجودم به سرعت به حرص و عصبا همان یک جمله

 !دست و پا چلفتی؟

سرش را با همان نگاه پیروزمندانه بلند کرد و کابل را از دستم گرفت. خودم را عقب کشیدم که 

 اش را دیدم، در یککه بیخیالیدستانش را از لباسم جدا کرد و کابل را به سیستم متصل کرد. همین

و آهنگ هیجانی را پلی کرد. با پیچیدن صدای مهیب و  ام را به آخر رساندمتصمیم آنی صدای گوشی

هایی گرد و صورتی ترسناک آهنگ درون ماشین هر سه نفر تلنگری خوردند و متعجب و با چشم

مبهوت به سمتم برگشتند. با همان چشمان درشت و نگاهِ عصبی به هاکان خیره شدم که ابروهایش را 

هایم را به روی هم فشردم و دن چشمانش بود. دندانی ریز شبیشتر در هم کشید که نشان دهنده

 :گفتم

 .دست و پا چلفتی هم خودتی -

 ترم کرد کهاش را بگیرد. این حرکتش عصبانیهایش را محکم به روی هم فشرد تا جلوی خندهلــ*ب

ا هایم را آزاد کردم. صدای موزیک را کم کردم و گوشی رکالفه دستی میان موهایم فرو بردم و چتری

هایش لبخندی از روی پیروزی زدم. به نگاه متعجب کنار سیستم گذاشتم. عقب کشیدم و به اخم

دایان همان لبخند را پاسخ دادم و به سمت دنیا برگشتم. نگاهش میان من و هاکان رد و بدل شد و 

 :ناباور لــ*ب زد

-oh my god 

 با و کشیدم جلوتر را چیپس. نگفت هیچ و انداخت باال ابرویی که دادم تکان سری "چیه؟″به معنای: 
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 .کردم خوردن به شروع حرص

ها را جمع کرده بودم و... ام بود؟ من بخاطر او آنهای دوست داشتنیشلخته؟ منظورش همان چتری

 چی؟ من چی گفتم؟بخاطر او؟

 !غلط کردی آلما -

 :ی دنیا به هوا خواست و گفتقدر بلند به خود نهیب زدم که خندهآن

 .ددرگیری داریا دختر! آفرین دیگه از این غلطا نکنیخو -

 :هایم کشیدم و با حرص گفتمدستی به چتری

 .ام کرددیوونه -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 کی؟ -

 اون یکی خودم -

ل شان ردوبدی بلند او و دایان در ماشین پیچید. متعجب نگاهی میانابتدا متعجب شد و سپس خنده

 :کردم و پرسیدم

 خندین؟چرا می -

 :ای که سعی در کنترلش داشت، پاسخ داددایان با خنده

 .پزشک مراجعه کنحتما به یک روان -

 تون ندارین؟چرا؟ یعنی شما یکی عین خودتون تو ذهن -

 .به سمت دنیا برگشتم

 .طبق علمِ نوینی که من کشف کردم، هر فرد تشکیل شده از دوتا -

 :ای باال انداختم و گفتمشانه باز هم بلند خندیدند. کالفه

 .این نه منرو آب بخندین خب! شما دیوونه -

دار یا هایم همیشه برای همه خندهبازهم خندیدند. اگر روراست باشم باید بگویم که واقعا حرف

که کالمی دیگر به زبان بیاورم، به صندلی تکیه دادم و نگاهم را به بیرون کننده بود. پس بدون آنگیج
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 .ها و گوش دادن به موزیک شدمتم و مشغول شمردن تیربرقدوخ

داشتن ماشین به سرعت ها نشستن درون ماشین، با نگهبا رسیدن به مکان موردنظر، بعداز ساعت

 :درپی کشیدم و گفتمهای عمیقی و پیبیرون زدم و با عشقی وافر به اطراف خیره شدم. نفس

 .باالخره رسیدیم -

 :ز هیجان بلند شدصدای دنیا با موجی ا

 !جا چقدر قشنگهوای این -

 .آمد که با ذوق به سمتش برگشتم و دستش را گرفتمصدای بلند و زیبای آبشار از اطراف می

 !بیا بریم آبشار رو نشونت بدم -

های سربه فلک کشیده رفتیم. پس از با کشیدن دستش به دنبال خودم کشاندمش و به سمت درخت

ی بکر رسیدیم. هر دو با دیدن آبشار از هیجان نگی باالخره به آن صحنههای سگذشتن از قسمت

 .جیغ خفیفی کشیدیم و به هم نگاه کردیم

 !دنیا: خیلی خیلی قشنگه

 .آره -

 .بلعید، روی یک سنگ نشستقدمی پیش گذاشت و درحالی که با چشمانش آبشار را می

 جا؟تاحاال چندبار اومدی این -

 :شت که پاسخ دادمبه آرامی به سمتم برگ

 .سالم بود۱۵بار. اونم فقط وقتی که یک -

 .صدای بلند آیدا که به گوشمان رسید به سرعت به عقب برگشتیم

 !بیایید کمک -

 .دنیا: اوه اوه، خواهرت دکتر الزمه

جا کند و به سمتم آمد. ها گرفتم که به اجبار دل از آنای سر دادم و دستم را به سمت ماشینخنده

و به سمت ماشین ها رفتیم و در آوردن وسایل به بقیه کمک کردیم. بعد از بردن وسایل، در کنار هر د

 .هاکان ایستادم تا در پهن کردن فرش کمکش کنم
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 آلما... خانوم؟ -

 :جایی که هنوز از آن لبخند و حرفش عصبی بودم، با صدایی آرام غریدماز آن

 دیگه چیه؟ -

 .کالفه پوفی کشید

 ضعشه؟این چه و -

 :طرف دیگر فرش را از میان دستش به ضرب کشیدم و پرسیدم

 ببخشید چه وضعشه؟ بهتون بخندم؟ -

هایش را به خوبی آنالیز کردم و سرمایش را به جان قدر که یخیکالفه سرش را پایین آورد؛ آن

 :ای رفت و گفتخریدم. چشم غره

 کسی نگفت بخندی. این قیافه گرفتنت دیگه چیه؟ -

 یافه گرفت؟ اصالً برای چی براتون قیافه بگیرم؟کی ق -

هیچ حرفی، به عقب قدم برداشت. پشت چشمی نازک کردم و هایش را به روی هم فشرد و بیلــ*ب

اش کردم. بعد از برپایی چادرها و آوردن مابقی های فرش را از هم جدا کردم و در پهن کردن یاریلبه

ها جای گرفتند و مابقی به پیشنهاد آیدا برای انوم روی فرشینهوسایل، مامان، بابا، دنیا وافسانه خ

بازی جمع شدیم. من، دایان و هاکان یک تیم شدیم و آیدا، بهرام و آراز هم یک تیم. حقیقتاً میان 

زد. نگاهی به قدِ دو قد بلند حکم همان بازیکن آزادی را داشتم که قد کوتاهش در ذوق آدمی میآن

و کمی خودم را عقب کشیدم تا بیشتر از آن قد کوتاهم در دید نباشد. آیدا نگاهی  بلند هردو انداختم

 :خندید لــ*ب زدصدا میکه بیبه ما انداخت و در حالی

 !کوتوله -

 .تر خندیدبار بلندی تمسخر بیرون آوردم که باز نگاهی انداخت و اینزبانم را به نشانه

 :دبهرام متعجب به سمت آیدا برگشت و پرسی

 چی شدی آیدا؟ -

 :آیدا دستی به دهانش کشید و گفت
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 هیچی عشقم. بریم بازی؟ -

هیچ حرفی به بازی پرداخت که با پرتاب اول توسط بهرام، بازیِ والیبال بهرام سری تکان داد و بی

 .آغازشد

جیغ خفیفی کشیدم و خودم را به سمت مخالف کشیدم که توپ با سرعت از کنار گوشم رد شد. 

ی تیم مقابل که بلند شد، ترسیده به سمت هاکان و دایان برگشتم که هر دو جدی خندهصدای 

 .ام را پاک کردم و چشمانم را برایشان در آوردمام شده بودند. با آستینم پیشانیخیره

 خورد تو صورتم راضی بودین؟خب چیه؟ می -

های اسپرت خیلی به اً آن لباسای کشید و دستانش را به کمر زد. حقیقتدایان پوف کالفه و خسته

 .آمداندامش می

 !آلما؟چشمانت را درویش کن

رو شدم. چشمانش از هزاران توهین معنادارتر نگاه طغیانگرم را به سرعت برگرداندم که با هاکان روبه

 :بودند. پوفی کشیدم و گفتم

 .خب چیه؟ حاال یه توپ خراب شد -

 :دصدای نسبتاً عصبی دایان، گوشم را خراشی

 .تون، ما باختیمقابل توجه -

 :کردم، گفتمهایم را مرتب میکه چتریای باال انداختم و درحالیشانه

 .باختیمبه هرحال که می -

 :آیدا خندید و خطاب به دایان و هاکان گفت

 .آقایون! الکی خودتونو اذیت نکنید،. آلما از رو نمیره -

بار چشمانش رنگ هاکان خیره شدم. نمی خندید؛ اینی همه بلند شد و من با اخم به چشمان خنده

 .دیگری داشتند

 .با صدایِ پرحرصِ دایان به خودم آمدم و به سمتش برگشتم

 .بله دیگه! شرط رو باختیم آلما خانوم -
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 :نمایی زدم و گفتملبخند دندان

 خیلی خب حاال! تدارک دیدن یه ناهار مگه چکار داره؟ -

 :یه زدمپشت چشمی نازک کردم و کنا

 .البته باید در نظر گرفت که واسه آقایونی که همیشه رستوران میرن، واقعا کسر شأنه -

 :ی آیدا بلند شد. بهرام با خنده سری تکان داد و گفتخنده

 .دیمحاال داعوا نداره که! ما هم کمک می -

 :آیدا به سرعت دست بهرام را گرفت و مخالفت کرد

 .نه جانم! شرط رو باختن -

 :با بدجنسی رو به ما گفتو 

 .ما که رفتیم -

 :ها گرفت و گفتو با خنده بهرام را به دنبال خود کشاند و به جمع پیوست. آراز نگاه خندانش را از آن

 .عیبی نداره! خودمون بریم درست کنیم -

 :دایان به سرعت پاسخ داد

 .کنیمنه بابا! کار خاصی نداره. ما خودمون حلش می -

 .باشه پس -

 .دستی تکان داد و به سمت توپ رفت. توپ را به دست گرفت و به جمع پیوست

 .خب. تنها شدیم -

ام شده بود. آن نگاه را از هاکان توقع داشتم، به سمت دایان برگشتم که با چشمانی خشمگین خیره

 :ی لبم را گزیدم و با ترس گفتماما از دایان نه! گوشه

 !به دیگهکنم! یه کبااصال خودم درست می -

 :هاکان ابرویی باال انداخت و گفت

 .نیازی نیست. بریم -

 :ای رفت و خطاب به هاکان گفتدایان چشم غره
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 !کجا؟ بذار یه گوشمالی بهش بدم -

خیالی باال انداخت و پشت به ما به سمت چادر رفت. متعجب به سمت دایان هاکان دستی به معنای بی

 :برگشتم و پرسیدم

 گوشمالی؟ -

 :هایش نشاند و گفتد جذابی روی لــ*بلبخن

 .آره دیگه! باید کمک من بدی، گفته باشم -

 :اش برای رهایی من از دست هاکان سر دادم و گفتمی کوتاهی از آن عصبانیت ساختکیخنده

 !باشه -

به سمت چادرها رفتیم. دایان وسایل کباب را بیرون آورد و به سمت منقل رفتیم که هاکان مشغول 

 .ه سازی آن بودآماد

 میگم که نظرتون در مورد کباب هیزمی چیه؟ -

 .به سرعت موافقتم را اعالم کردم

 .من که موافقم -

 :هاکان دستی به کمر زد و پرسید

 شه؟چی چیو موافقم؟ پس این چی می -

 .و به منقل اشاره کرد

 :دایان چشمی چرخاند و پاسخ داد

 .کنیمحاال رو دوتا درست می -

 :کشید و گفت نفس عمیقی

 !خیلی خب. آلما خانوم؟ همراه من بیا -

 :به سرعت جبهه گرفتم

 چرا من؟ -

 .ابرو درهم کشید
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بلدی منقل آماده کنی؟ کباب درست کنی؟ جوجه به سیخ بکشی؟ دایان باید این کارا رو بکنه تا ما  -

 .میاییم

فتم و مسیر شنی را در پیش که به روی مبارک بیاورم، به سمت درختان رحقیقتاً نه! پس بدون آن

ه العاده دستم را به ی آبشار زیبا و خارقگرفتم و از کنار چند درخت تنومند گذشتم. برای دیدن دوبار

تنه گرفتم و اندکی ایستادم. صدای آبشار و پرندگان روح و روان هر انسانی را به آرامش دعوت کرد 

 .که من نیز استثناء نبودم

 آلما؟ -

 .قلبم به موزیکِ طبیعت اضافه شد ضربان نامرتب

 !خانوم -

تر و گرمای وجودش از پشت سرم هایش نزدیکبازهم تنم یخ کرد و نفسم به شماره افتاد. صدای قدم

هایش که به پشت گوشم خورد، به سرعت به عقب برگشتم که ای احساس شد. گرمای سوزان نفس

اش ر از همیشه بودند و صورت مردانهاش در آن فاصله زیباتکاش بر نمیگشتم!. چشمان یخی

تر. نگاه سرکشش تمام اجزا صورتم را از نظر گذراند و در آخر در چشمانم متوقف شد. مگر جذاب

 چنین از سردی چشمانی یخ زد؟شد در فصل بهار اینمی

 :صدای بم و خوش آهنگش در گوشم طنین انداخت

 شی؟تر میخوشگلریزی ها رو بیرون میدونستی وقتی اون چتریمی -

 .هایم متعجب و مبهوت کمی از هم فاصله گرفتنداز تعریفش چشمانم گرد شدند و لــ*ب

شد کرد؟ امکان نداشت! او هاکان بود؛ همان مرد خونسرد و جدی. مگر میاو از من تعریف می

 خوری؟و میچنین رفتار کند؟ نکند قصد گول زدن مرا داشت؟ کدام گول زدن آلما؟ تو به چه درد ااین

 !توجه نکننشون کن تا جلبپس جمع -

شناختم، اما چرا من؟ درست است؛ این همان غیرت مردان تُرک بود که من سالیان سال آن را می

 کرد؟اش را برایم خرج مینسبت من با او چه بود که غیرت مردانه

 آلما؟ -
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 !احساس و زیبا. بدون پسوند خانوم؟گونه نامم را ادا نکرده بود. با خدای من! تا به حال کسی این

 آلما؟ -

هایش طور که در یخیهایش بیشتر شد، با تلنگری کوچک به خودم آمدم و همانوقتی گرمای نفس

 :در حال جان دادن بودم، پاسخ داد

 بله؟ -

قدر ام لبخندی روی لــ*ب هایش آمد؛ همان لبخند معروف و مخصوصش. سرش را آناز گیجی

خندیدند ام را به سوزش انداخت. با همان چشمانش که میهایش پوست گونههرم نفس پایین آورد که

 :چشمانم را درسته بلعید و پرسید

 متوجه شدی؟ -

اش را به ی فهمیدن سرم را تکان دادم. انگشت اشارهآب دهانم را به سختی فرو دادم و به نشانه

قف شد و قلب من نیز برای لحظاتی ایستاد. همراه نگاهش باال کشید. به موهایم که رسید دستش متو

نگاهش را پایین کشید و با تردید جلوتر آمد. درحال غرق شدن در آن نگاه گیرا بودم که با صدای 

ای هردو به سرعت از هم فاصله گرفتیم. دستپاچه دستی به صورت ملتهبم کشیدم و شکستن شاخه

با صدای نفس عمیقی که به گوشم خورد، مجبور به  نگاه ترسانم را اطرافم گرداندم، اما هیچکس نبود.

ایم، از ترین گناه عالم شدهمان که با هم تالقی کرد، گویی که هر دو مرتکب بزرگبرگشتن شدم. نگاه

 :اش گفتهم رو گرفتیم و او با همان صدای بم مردانه

 !بریم هیزم بیاریم. از این طرف -

 .ی زیاد قدم برداشتمفت. با فاصلهو خودش زوتر از من به سمت دیگر آبشار ر

 :لبم را گزیدم و کالفه زیر لــ*ب زمزمه کردم

 کردی آلما؟ چرا نتونستی کاری انجام بدی؟ این سبک سریا چیه آخه؟داشتی چه غلطی می -

های نسبتا بزرگ را برداشت، ناخودآگاه از حرکت خیز شد و چوبی درخت مقابلم که نیمبه سمت تنه

 .قرارم گذاشتماش دستم را روی قلبم بیا دیدن دستان مردانه و قویایستادم و ب

 شم؟جوری میخدای من! چرا این -
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 :ها را روی دست دیگر جمع کرد و به آرامی بلند شد. به سمتم برگشت و پرسیدچوب

 خوایی کمک کنی؟نمی -

عقاید و قوانینم بود، پس شدم که خالف تمام ماندم، مطمئناً خطایی مرتکب میاگر بیشتر از این می

 :لــ*ب باز کردم و نالیدم

 !نه -

توجه به او به سرعت از میان ام شد که به عقب برگشتم و پا به فرار گذاشتم و بیمتعجب خیره

ها دویدم. با برخورد ناگهانی پای راستم به یک تکه سنگ، تعادلم را از دست دادم و با یک درخت

فتادم. کف هر دو دستم که به زمین برخورد کرد، تمام تنم از درد جیغ جیغ خفیف به زانو روی زمین ا

هایم را به دندون دایم، لــ*بص کردن خفه برای و گفتم درد از"آیی″کشید و چشمانم خیس شدند. 

 .کشیدم

 آلما؟ -

ر ام به هوا رفت. با قراام، صورتم به سرعت خیس شد و نالهاز دردِ زانو و دستِ از قبل آسیب دیده

ی بسیار کم از خودم، به سمتش برگشتم. نگاه خاصش را به چشمانم گرفتنش آن هم در فاصله

 :انداخت و با لحنی توبیخ کننده غرید

 حواست کجاست؟ -

 :دستش را به سمتم آورد تا در بلند شدن کمکم کند، که ناخوداگاه جیغ کشیدم

 !نه -

ام را به ام را به دست سالمم دادم و شانهالعملم مات و متحیر در جایش خشک شد. تکیهاز عکس

 امی درخت سپردم. به آرامی روی پاهایم ایستادم. گز گز و سوزش زانوهایم به دست آسیب دیدهتنه

تر گزیدم و چشمانم را به روی هم فشردم. گرمای اضافه شد و تمام تنم از درد یخ کرد. لبم را محکم

 .به آرامی باز کردم وجودش را مقابلم که حس کردم چشمانم را

 .خوام که بخورمت! بذار کمکت کنمنمی -
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 :ساله مخالفت کردمبغض درون گلویم را فرو دادم و همانند کودکان پنج

 !خوامنمی -

 !آلما -

 :در عین خونسردی با جدیت گفت و دهانم را بست. جلوتر آمد و قاطعانه دستور داد

 !دستت رو نشونم بده -

ام را باال آوردم و مقابلش گرفتم. وش کن و مؤدب به سرعت دست آسیب دیدههمانند دختران حرف گ

 :سرش را پایین کشید و با ابروهای در هم مشغول بررسی دستم شد. صدای بم و جذابش را بلند کرد

 کنی؟ مگه قراره بخورمت؟چرا فرار می -

هایش فرار کردند. به زیر پلکای که نیمی از مردمکش و نگاهش را در همان حالت باال کشید؛ به گونه

 :آب دهانم را بلعیدم و نالیدم

 .فرار نکردم -

 .ابرو در هم کشید و بی هیچ حرفی سرش را پایین انداخت

 .چیزی نشده؛ فقط چندتا خراش جزئیه -

 :سرش را بلند کرد و پرسید

 کنن؟زانوهات خیلی درد می -

 :سخ دادمنگاهم را به زیر کشیدم و با بغضی ناشی از درد پا

 .نه زیاد -

 تونی راه بیایی؟می -

 .آره -

هایم را به به سرعت قدمی برداشتم که زانوهایم از درد تیر کشیدند. لبم را گزیدم و به آرامی قدم

 .سمت مسیر برگشت هدایت کردم

 !صبر کن -

 :های چوب را برداشت و به سمتم آمد. کنارم ایستاد و پرسیدبه عقب برگشتم. تکه
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 نی؟مطمئ -

 برای چی؟ -

 .خواییکه کمک نمیاین -

 .کالفه شدم؛ از خودم و ناهماهنگی میان قلب و عقلم. چشمی چرخاندم و رو گرفتم

 .آره. مطمئنم -

های سست و لرزانم را با موجی از درد برداشتم و نگاه سرکشم را به سختی از او گرفتم. با قدم

 :نداخت و مامان را صدا زدها را روی زمین اها، چوبمان به چادررسیدن

 !مریم خانم -

که مخاطبش مادرم بود، همه به سمتش برگشتند و مامان با دیدن حالت ایستادن و زانوهای خم با این

 :ام چنگی به صورتش زد و به سرعت به سمتم آمد. مقابلم ایستاد و با نگرانی پرسیدشده

 چی شدی دختر؟ خوردی زمین؟ -

 :مسری تکان دادم و نالید

 .آره -

 حواست کجاست آخه؟ -

 :نگاه کوتاهی به هاکان انداختم و پاسخ دادم

 .پام لیز خورد دیگه -

بازویم را در دست گرفت و به سمت چادر هدایتم کرد. درون چادر نشستم و با عذرخواهی پاهایم را 

 .دراز کردم. شلوارم را باال داد و با دیدن زانوهایم ابرو در هم کشید

 .تو رو خدا! خداروشکر فقط چندتا خراشهنگاه کن  -

 .لــ*ب برچیدم

 .سوزهاما می -

 :ای رفت و گفتچشم غره

 !حقته سر به هوا -
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لبم را گزیدم و به آرامی خاک کف دستم را با دست پاک کردم. دستمالی را به روی زانوهایم کشید و 

 :پرسید

 با هاکان کجا بودی؟ -

 .یر کشیدمنگاهش را باال کشید که من سر به ز

 .رفتیم هیزم بیاریم -

 ...اما -

ی مرا خوب فهمیده بود و وقت اعتراف بود. آب دهانم را بلعیدم و به که حال آشفتهاین یعنی این

 .سختی سر بلند کردم

 .مون نیوفتادهیچ اتفاقی بین -

 :ام شد و با مهربانی پرسیدبدون هیچ اخم و جدیتی خیره

 تو چته؟ -

 :ض پاسخ دادمبا درماندگی و بغ

 .دونمنمی -

های اولیه که تنها لبخندی زد و به آرامی از جا برخاست و بیرون رفت. چندی بعد با جعبه کمک

ها با بتادین، چسب زخمی متعلق به آراز بود، بی هیچ حرفی کنارم نشست. بعد از شستن محل زخم

 .روی زانوهایم زد و باند دستم را تعویض کرد و تا انگشتانم آورد

 بهتری؟ -

 .سری تکان دادم

 .کننآره. فقط زانوهام کمی درد می -

 .چون ضربه دیدن. خوبه زمین سنگی نبوده -

 .ممنون مامان -

 .سر به هوایی دیگه دختر -

 .خندیدم و دستی به صورتم کشیدم
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 .ها صورتش پر شده از رد اشکنگاش کن! عین بچه -

بار برعکس و ایستادم. از چادر بیرون زدیم و این بلند شد و دستم را گرفت. به کمکش بلند شدم

 .ی قبل دردم بسیار کم شده بوددفعه

 خوبی آلما؟ -

 :رفتم پاسخ آیدا را دادمطوری که به سمت ظرف آب میهمان

 !بادمجون بم آفت نداره -

 .خندید

 .صددرصد -

ک کردم و به جمع مقداری آب درون لیوان ریختم و به صورتم پاشیدم. صورتم را با آستینم پا

 :زد با نگرانی پرسیدموقع مدام به من سر میپیوستم. بابا که از آن

 خوبی دخترم؟ -

 :لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .آره. چیز خاصی نبود -

 .خداروشکر -

 .ممنونم -

های همه را دادم، به سمت هاکان و دایان برگشتم و کنارشان ایستادم. که جواب سوالبعداز این

 :ی چوب با فاصله، در کنار هاکان نشستم و گفتمها آماده بودند. روی تنهنصف کباب تقریباً

 .خسته نباشین -

 :دایان لبخندی زد و پرسید

 ممنونم. تو خوبی؟ -

 .آره. چندتا خراش بود. االن خوبم -

 .خوبه -

 .با صدای گرم هاکان به سمتش برگشتم
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 !سر به هواست -

 .کالفه چشمی چرخاندم

 ین همه از من ایراد نگیرین؟میشه ا -

 :به سمتم برگشت و با همان صدای خونسرد، قاطعانه و محکم پاسخ داد

 !نه -

 وقت؟چرا اون -

 :کرد پاسخ دادای جوجه را از سیخ جدا میکه تکهدر حالی

 .چون خوشم میاد -

اشاره کرد. ی جوجه را مقابلم گرفت. گیج و مبهوت نگاهش کردم که به جوجه و به دنبال آن تکه

هایم به التهاب افتادند. دست هایم آمد و گونهناخوداگاه از آن توجه کوچکش لبخند به روی لــ*ب

پیش بردم و با تشکر گرفتم. رو گرفتم و جوجه را مقابل دهانم گرفتم و بعد از فوت کردن، آن را به 

 .عمرم را نوش جان کردمهای هایم فرستادم. به راستی که یکی از بهترین جوجه کبابزیر دندان

 :صدای دایان خطاب به من بلند شد

 است؟ خوشمزه -

 :سر بلند کردم و با خنده پاسخ دادم

 کردم؟خیلی! باید تعارف می -

 :درون گلو خندید و گفت

 .نوش جان -

 .تعارف نکنید! بفرمایید -

 :هایش نشاند و گفتلبخند معناداری روی لــ*ب

 !که از ناخنک بدشون میادذاشتن ما دست بزنیم؛ نه اینعضیا نمیواال تا قبل از اومدنت ب -

 :به سمت هاکان برگشتم و با اخم گفتم

 !چقد شما ظالمی -
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 :به آرامی نگاهِ تیزش را از دایان گرفت و پرسید

 من؟ -

 !داغی کباب به همینه که کنار آتیش خورده بشه؛ داغبله. مزه -

 .گفتمگه! من چیزی بهش نداره دروغ می -

 :با صدای دایان به سمتش برگشتم که هاکان را مخاطب قرار داد

 .شناسمتهمه سال خوب مینیازی نیست شما چیزی بگی. بعد از این -

کرد اش پوست دستم گزگز میای جوجه جدا کردم و در حالی از داغیبه سمت سیخ خم شدم و تکه

گرفت و با کمی تعلل و لبخند، کباب جوجه را اش را از دستم آن را جلوی دایان گرفتم. نگاه خیره

 .گرفت

 .که بوش زیر دماغم بودمردم بسدستت طال آلما! بازم به معرفت تو. داشتم می -

 .خندیدم

 !نوش جان -

ا ها رطوری که سیخی دیگر جدا کردم و به سمت هاکان برگشتم. مقابل دهانش گرفتم که همانتکه

 :کرد با اخم گفتجابجا می

 .خوامتم بنده. نمیدس -

حرکت. برای پشیمانی خیلی دیر هایش باز شد و دستانش بیناخوداگاه دستم را جلوتر گرفتم که اخم

 :شده بود! پس به سرعت گفتم

 !بفرمایید -

اش دزدیدم. دهـ*ان باز کرد که یک سرِ کباب را درون دهانش گذاشتم و به نگاهم را از نگاه خیره

ها کردم و دایان را مت آتش برگشتم. خودم را مشغول جابجایی سیخسرعت دست کشیدم و به س

 :مخاطب قرار دادم

 شما خیلی وقته دوستید آقا دایان؟ -

 :ای سر داد و با همان صدایی که موجی از خنده در آن بود پاسخ دادسرفه
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 !ساله ۱8خیلی سال! نزدیک  -

 :متعجب سر بلند کردم و پرسیدم

 کنین؟شوخی می -

 !االنه و -

 .صاف نشستم

 .طورکه این -

که ی کالمم را خوردم و گوشی را از جیب مانتویم در آوردم. با اینام، ادامهبا به صدا در آمدن گوشی

 :ی ناشناسی بود پاسخ دادمشماره

 سالم. بفرمایید؟ -

 :ای از آن سو شنیده شدصدای دخترانه

 سالم. آلما خانوم؟ -

 .بله خودم هستم -

 .ماهکم -

 .ه سرعت به یاد همان دخترک سرتق و جدی افتادمب

 بله بله! خوبی ماهک جان؟ -

 .خوام توی کالسا شرکت کنمممنونم. زنگ زدم بگم که می -

 .هایم نشستلبخندی عمیق روی لــ*ب

 کار خوبی کردی. فقط خیلی طول نکشید؟ -

 :ای کشید و پاسخ دادنفس خسته

 .تصمیم سختی بود برام -

 .قرار نیست توی اون جلسات پدرت شرکت کنهچه سختی؟  -

 .خواد ببینمشدونم، اما دلمم میمی -

 :چشمانم به سرعت گرد شدند و ناباور پرسیدم
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 جدا؟ -

 .االن نه. شاید بعدا -

 :بادم خوابید و او ناراحت ادامه داد

 .مون خیلی بدی کردبابا در حق -

 .ل نوبت من بوداولین مرحله: اعتماد! او اولین جرقه را زد و حا

 .اما پشیمونه -

 گردونه؟پشیمونی مامان رو بر می -

 کنی پدرت، مقصر مرگ مادرته؟تو که فکر نمی -

 .کنماتفاقاً همین فکرو می -

 .نفس عمیقی کشیدم

 تا حاال به حرفای پدرت گوش دادی؟ -

 :آه کشید و پاسخ داد

 !نه -

 بار؟حتی یک -

 .بارحتی یک-

 پشیمونی؟ -

 ؟از چی -

 از رفتارات؟ -

 .دونمنمی -

 .کرد. پس موضوع را بستمسکوت کرد؛ بیشتر از آن او را اذیت می

فرستم، چون کلینیک بیرون از شهره با من خیلی خب گلم. من آدرس و ساعت مالقات رو می -

 .میریم

 .ممنونم -
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 .وظیفه ست -

 .خدانگهدار -

 .خدانگهدار -

طور که با گوشی هایم چسباندم. همانالت متفکر به لــ*بتماس را خاتمه دادم و گوشی را به ح

 .ضرب گرفته بودم، لحظاتی خودم را جای ماهک گذاشتم

آورد. اگر آن شب بخاطر بابا، حال هایش مرا ازپا در مینه، نه، نه! نبود مامان حتی با بعضی بداخالقی

قدر کردم؟ بابا برای من آنمل میچون ماهک عتوانستم بابا را ببخشم؟ یا همشد میمامان وخیم می

 .ارزش داشت که نخواهم برای لحظاتی او را از خود برنجانم

 .خب! اینام تموم شدن -

ها را به زیر خاکسترها فرستاد زمینیام را درون جیبم گذاشتم. سیببه سمت دایان برگشتم و گوشی

 :و گفت

 !بریم غارت -

 .که هاکان مانع شد و ظرف را گرفت ها را به دست گرفتمخندیدم و یکی از ظرف

 .خودم میارم -

 :رفتم پرسیدمطوری که عین جوجه اردک زشت دنبالش میلــ*ب برچیدم و همان

 ترسی همه رو بخورم؟می -

 :که بایستد پاسخ دادبدون آن

پا عالی دست و پاچلفتنی تشریف دارید، ممکنه هم خودتو هم ظرف رو کلهاز اونجایی که جناب -

 .یکن

به سمت مامان رفت و ظرف را به دستش داد. لیدا و دنیا مشغول چیدن سفره شدند و من هنوز با 

ی هاکان بودم که چطور مرا با خاک یکسان کرد و با غرور بر سر سفره جای ابروهای درهم خیره

 .گرفت

 :با صدای آراز به خودم آمدم
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 آلما! نمیایی؟ -

 :ود رفتم و باحرص پاسخ دادمای به هاکانی که سربه زیر بچشم غره

 .االن میام -

اش ام را به شانهشان رفتم و در کنار آراز جای گرفتم. تکیههایی کوتاه و محتاط به سمتبا قدم

 :سپردم که سرش را زیر کشید و زمزمه کرد

 .دونم برای این که کمک ندی زدی خودتو آش و الش کردیمن که می -

 ایی بازویش کردم که آخ هم نگفت، ولی دست من تیر کشید. خندههای سر دادم و مشتی حوالخنده

 :کرد و پرسید

 مگه دروغ میگم؟ -

 !صددرصد -

برایم برنج کشید و مقداری جوجه گذاشت. تشکری کردم و مشغول خوردن یا به قول دایان غارت 

وچک از جوجه را ای ککردن شدم. سرم را بلند کردم که دنیا را غمگین و گرفته مشاهده کردم. تکه

 "چطوری؟"ی به سمت بشقابش پرت کردم که توجهش جلب شد و سر بلند کرد. سری به نشانه

 .سری به طرفین تکان داد "هیچی"تکان دادم که به معنای 

 :ای کردم و صدایم را کمی بلند کردمسرفه

 ها رو در میاری؟االن داری اَدای رژیمی -

 .صدایی کردی بیخنده

 !نه واال -

 .بار با لبخند مشغول خوردن شداش کردم که اینچشمکی حواله

**** 

اه گهای گاه و بیکردم. نگاهطور که نگاهم به بیرون بود تمام لحظات زیبای آن گردش را مرور میهمان

هاکان از درون آینه آن هم هنگام برگشت و وقتی که دنیا و دایان در خوابی عمیق فرو رفته بودند. با 

اش تنم لرزید و وجودم تماماً نبض شد. نگاهم به تابلوی مورد نظرم که برخورد نگاه یخی یادآوری
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کرد، از روی صندلی بلند شدم و کنار در ایستادم. خط واحد که ایستاد، کارت زدم و پیاده شدم. 

باال  های مقابلمای خواندم و از پلهاش فاتحهچادرم را سر کردم و از ورودی گذشتم. با دیدن مقبره

جا رفتم. کنار مقبره ایستادم و گل را پر پر کردم و به روی مقبره ریختم. لبخندی زدم و همان

 :نشستم. نفس عمیقی کشیدم و با عشق یکی از ابیاتش را جاری کردم

 .با دالرامی مرا خاطر خوش است -

 :صدایی مردانه و بم از پشت سر ادامه داد

 .کز دلم یک باره برد آرام را -

 هایش نشاند واش شدم. لبخند کمرنگی روی لــ*بسرعت به عقب برگشتم و مات و مبهوت خیرهبه 

طوری که دست راستش در جیب شلوارش بود، جلوتر آمد و کنار مقبره حضرت حافظ ایستاد. همان

 :ی مقبره بود بیتی دیگر را زمزمه کردطوری که خیرههمان

 !به هَم ریزدچشم مـسـ*ت یارِ من، مِیخانه می -

سرش را به روی شانه اش مایل کرد و نگاهش را به چشمانم دوخت. به آرامی از روی زمین بلند شدم 

 .و مقابلش ایستادم. دستش را از جیب بیرون آورد. لبخندی آشکار زدم و جلوتر رفتم

 .سالم -

 !سالم. چه تصادفی -

 :چادرم را جلوتر کشیدم و متعجب پرسیدم

 شما و اینجا؟ -

 :یی باال انداخت و پرسیدابرو

 بِهِم نمیاد؟ -

 چی؟ -

 شعر و شاعری؟ -

 .تر شدممتعجب

 خونین؟یعنی شما شعر می -
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 :سری تکان داد و بیتی دیگر به زبان آورد

 .یک ساعت عشق، صد جهان بیش ارزد -

 :ناباور پرسیدم

 نه دیگه! موالنا؟ -

 :ای سر داد و پرسیدخنده

 واقعا بِهِم نمیاد؟ -

 :حت پاسخ دادمبه صرا

 !نه. اصالً -

 :اش را گرفت و گفتجلوی خنده

 .اما به روح لطیف تو میاد -

 :با گیجی پرسیدم

 چی؟ -

 .دلدادگی و شاعری -

 .چشمان مستم را دزدیدم و برای کاهش التهابم نفس عمیقی کشیدم

 شینی؟نمی -

درم ستی به صورتم کشیدم و چاها جای گرفته بود. دبه سمتش برگشتم که با لبخند به رو یکی از پله

 .را باالتر گرفتم و کنارش نشستم

 .بهت میاد -

 .هایش دوختمنگاهم را از چادرم گرفتم و به یخی

 چی؟ -

 :کشیدم گفتمکه دستی به چادرم میبا چشم و ابرو به چادرم اشاره کرد. لبخندی زدم و در حالی

 .کنیمش حافظ چادر سر میمال مامانمه. ما یه رسم داریم که وقتی میاییم پی -

 !چه رسم قشنگی -
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 :سری تکان دادم و پرسیدم

 خونید؟خیلی وقته حافظ و موالنا می -

 .خیلی وقته -

 .نگاهم را به مقبره دوختم

 .من همیشه عاشق حافظ بودم -

 چرا؟ -

مک ا کی حافظ، خدبست خوردم خیلی کمکم کرده. البته به واسطهدونم، ولی هر دفعه که به بننمی -

 .کرده

 !چه خوب -

 !آره. همیشه هم میگه: دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور -

ای برایش خواندم و هر دو مدتی به نفس عمیقی کشیدم و زانوهایم را در آغـ*وش کشیدم. فاتحه

 .احترام روح پاکش سکوت کردیم

 میری خونه؟ -

 :به سمتش برگشتم و پاسخ دادم

 .آره -

 .مپس باهم بری -

 .راضی به زحمت نیستم -

هایش کشید و چند پله را پایین رفت. ی اعتراض ابرو در هم کشید و ایستاد. دستی به لباسبه نشانه

هیچ حرفی سوار ماشین شدیم و از جا برخاستم و دستی به چادرم کشیدم و هم قدمش شدم. بی

 .حرکت کرد

 .امشب تولد دنیاست -

 .نگاهم را به بیرون دوختم

 .دونممی -
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 !بینمتپس می -

 :ام را گرفتم. دستی به دهانم کشیدم و پاسخ دادمهایم به هم جلوی خندهبا فشردن لــ*ب

 .بله -

 .نفس کالفه ای کشید که به آرامی به سمتش برگشتم

 طوری شده؟ -

 :که به سمتم برگردد، پاسخ دادبدون آن

 .نه -

 :سکوت صدایم زد ماشین را به سمت راست هدایت کرد و بعد از مدتی

 آلما، خانوم؟ -

 بله؟ -

 .تونی روی من حساب باز کنیاگر کمکی خواستی، می -

 :ابرویی باال انداختم و متعجب پرسیدم

 در چه مورد؟ -

 :اش بیشتر به سمتش چرخیدم و صدایش زدمسکوت کرد؛ سکوتی طوالنی. خسته از سکوت طوالنی

 !آقا هاکان -

 :به سرعت پاسخ داد

 .. در مورد بنایی دیگه! امروز متوجه شدم بنایی دارینچیزه.. -

 :ای دیگر بود، اما پاپیچ نشدم و گفتمکامالً مشخص بود که منظورش از کمک در حیطه

 .خیلی ممنونم. لطف کردین -

 .ای مصلحتی کرد و موضوع اصلی را پیش نکشیدسرفه

 .وظیفه است -

 .ممنون -

 .سرم را به شیشه چسباندم هیچ حرفی به سمت خیابان برگشتم وبی
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 ی چه کسی؟خواست کمکم کند؟ دربارهدر چه مورد می

 با دنیا صحبت کردی؟ -

 :به سمتش برگشتم و پرسیدم

 در چه مورد؟ -

 :نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و پاسخ داد

 .همه چی. حالش روز به روز بهتر میشه -

هرشب باهم حرف می زنیم. دنیا به یه  من که کاری نکردم؛ فقط به درد و دالش گوش میدم و -

 .جنس برای صحبت و درد و دل نیاز داشتهم

 :متعجب پرسید

 شناسی و فالن هم در کار نبود؟همین؟ یعنی جلسات روان -

 .نه. اون فقط به حال خوب نیاز داشت -

 .که با رفتن پدرش از بین رفت -

 :برای تایید کالمش سری تکان دادم و پرسیدم

 شون به کجا کشیده؟دادگاه چه خبر؟ -

 .ای نیست! فساد اقتصادی اتفاق افتاده و توی این شرایط بحرانی حکمش اعدامهموضوع ساده -

 :لــ*ب گزیدم و با ترس گفتم

 !نگید تو رو خدا -

 .اش در هم شدچهره

 .مونو کردیم؛ حاال نوبت اوناست که مو رو از ماست بیرون بکشنواقعیته. تمام تالش -

 کنن؟ به جایی هم رسیدن؟االن دارن چکار می خب -

کنن و این خودش چندماه ها رو بررسی میهای مالی شرکتهای بانکی و صورتدارن تمام حساب -

 .کشهطول می

 :آهی کشیدم و باناراحتی گفتم
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 .تونست بیاد خونهمدت آقا الیاس)پدر دنیا( میای کاش توی این -

 .ردیف اولههای نمیشه که! یکی از متهم -

 .اما شما که گفتید مدرکی پیدا کردید که حکم رو عقب انداخت -

 .گناهی رو که تایید نکردحکم رو عقب انداخت؛ بی -

 !اوه خدای من! ببین دو تا آدم از خدا بی خبر چه به روز یه خونواده اوردن -

 .اعتماد زیادی، خوب نیست -

 دایان اعتماد دارین؟قدر به آقا زنید آ! االن شما چهحرفی می -

 .ابرو درهم کشید و به سرعت صورتش به سرخی نشست

 ...کنه. هنوز معرفت و مردونگیش رو ندیدی کهی عالم و آدم فرق میدایان با همه -

 :ترسیده از آن عصبانیت، به سرعت میان کالمش پریدم تا سوءتفاهم را برطرف کنم

طوری که ه خب شما به دوستتون اطمینان دارید، هموننه! منظور من این نبود؛ منظورم این بود ک -

 .آقا الیاس به دوستاشون داشتن

 .دوست نه! الشخور -

گفتند اش را به چشمانم دوخت. دریای خون که میبا عصبانیت گفت و چشمان به خون نشسته

ه داد. آب غلتیدند. رو گرفت و به رانندگی اش ادامچشمان او بود؛ چشمانی یخی که در میان خون می

 :دهانم را فرو دادم و ترسیده زمزمه کردم

 .شما حق داری -

اش ادامه داد. شیشه را پایین کشیدم و بوی خوش شیراز را به درون هیچ حرفی به رانندگیبی

های بهاری که همیشه در سراسر شیراز در فصل بهار پخش هایم فرستادم؛ بوی بهارنارنج و شکوفهریه

 .شدمی

 !بیچه بوی خو -

 :لبخند زدم و در همان حالت گفتم

 .جا این بو رو میدهبوی بهارنارنجه؛ همیشه کلِ فصل بهار این -
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 !دهندهچه آرامش -

 .بله -

چادر را جلوتر کشیدم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. چشمانم را برای مدتی روی هم گذاشتم 

 .های عمیق کشیدمو نفس

آمیز کمپ؛ وجود ماهک در بودم. از جلسات روانشناسی موفقیتامروز به طرز عجیبی خوشحال 

 ...بی؛ نقش پررنگم در دانشگاه و حتیجلسه؛ حال خوب خانواده؛ حضور بی

 .چشمانم را به آرامی باز کردم و نگاهم را به سمتش انداختم

م باز کرد؛ از باید روراست بود؛ با خودم باید رو راست باشم. از همان نگاه اول جای خودش را در ذهن

توانستم بگذارم؟ وابستگی همان شب که نامم را به طرز عجیبی بر زبان جاری کرد. نامش را چه می

که محال است! تا به حال از همان کودکی اهل وابستگی به هیچ شخصی نبوده و نیستم. شاید آن بُعد 

بهترین دوست و هیچ چشم و داشتش نسبت به دیگر من از او خوشش آمده بود؛ از حمایت بی

 ...زد دنیا بود؛ ازاش؛ از تالش و تعهدش نسبت به کار که زبانخانواده

 چیزی شده؟ -

 :ام را به سرعت دزدیم و پاسخ دادمنگاه خیره

 .نه -

 :به آرامی ادامه دادم

 .کردمداشتم فکر می -

 به چی؟ -

 :لبم را گزیدم و پاسخ دادم

 .شخصیه -

 وشته بود؟آها! احیاناً توی صورت من ن -

اش اعتراف طوری هم به مردانگیام را گرفتم. قصد اعتراف به چی را داشت؟ من همینجلوی خنده

 .کردم
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 خندی؟می -

 .دستی به دهانم کشیدم

 .نه -

 !ای دروغگو -

 .ام را به سمتش برگرداندمتنهی کوتاهی سر دادم و نیمخنده

 .کردیمخیلی خب. داشتم شما رو آنالیز می -

 :خند دلنشینی نگاهی کوتاه به صورتم انداخت و پرسیدبا لب

 ای رسیدی؟به چه نتیجه -

هیچ استرس و آوردم و گاهی بیچیز را به راحتی به زبان میهمیشه همین اخالق را داشتم؛ گاهی همه

 .کردمای نظرم را بیان میواهمه

 .شما آدم خوبی هستین -

حرف چه چیزی او را آزار داد که لبخندش کمرنگ و  مات و مبهوت به سمتم برگشت. نمیدانم درون

تر شد. بی توجه به آن صورت مبهوت، باخجالت نگاهم را برگرداندم و روی صندلی مرتب کمرنگ

نشستم. تا رسیدن به محله، دیگر حرفی بر زبان نیاورد و من هم در سکوت مطلق به همراه بوی 

 کردم. با ایستادن "ریلکس"گذاشتم و به قول دنیا خوش بهارنارنج برای لحظاتی چشمانم را روی هم 

 .ماشین چشمانم را باز کردم و به سمتش برگشتم

 .خیلی ممنونم -

 :به سمتم برگشت و پرسید

 همیشه میری حافظیه؟ -

 .نه. تقریباً ماهی یکی دوبار که حالم خوب باشه -

 .تونی با من هماهنگ کنیهر وقت خواستی بری، می -

 .ست به زحمت بیوفتیننه. نیازی نی -

 !پاره نکنهمه واسه من تعارف تیکهبس کن فسقلی! این -
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 .جایش لبخند بزنمسعی کردم به آن صمیمت بی

 .چشم -

 .بی بال -

 :ام خداحافظی کردمدر را باز کردم و برخالف میل باطنی

 .تون. تا شببینممی -

 .سری تکان داد

 .بینمتمی -

را بستم. به سمت در رفتم و بعد از باز کردن در، وارد خانه شدم.  هیچ حرفی پیاده شدم و دربی

 .سالمی به بنا و کارگران عرض کردم و وارد ساختمان شدم

***** 

 .خیلی خیلی ممنونم آلما -

ه شان کام را بوسید و بار دیگر باذوق به قاب خیره شد. طراحی بسیار زیبایی از جمع چهارنفرهگونه

ای که من دادم و با نظیر و مخصوص کشیده شده بود. ایدههای بیماهر با رنگتوسط یکی از نقاشان 

ی آنها که در اتاق دنیا بود، عکس رو شد. پس با گوشی از عکس چهارنفرهاستقبال مامان و بابا روبه

 .گرفتم و آن را به یکی از دوستان آراز سپردم

هم تشکر کرد. او همیشه دختر مهربانی بود و در  قاب زیبا را به روی دیوار نصب کرد و از مامان و بابا

 .کردمقابل زحمات همه نهایت تشکر را خرج می

خوردم، نگاهم را میان جمع شان ای که مامان پخته بود را با چای میطور که کیک خوشمزههمین

دم که او با هایم را به هم فشرام گرفت، اما لــ*بمان که تالقی کرد، ناخودآگاه خندهگرداندم. نگاه

گر دیهایمان از یکدانم! شاید بخاطر گریز نگاهام گرفت را نمیصدا رو برگرداند. چرا خندهای بیخنده

 .رسیدبار میبود. شاید هم بخاطر غافلگیر کردنش بود که به چهار الی شش

 :لیوان چای را کنار گذاشتم و از جا برخاستم و خطاب به همه پرسیدم

 خب؟ عکس بگیرم؟ -
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پایه گذاشتم و تنظیمش کردم. به سرعت رو شد که دوربین را روی سهپیشنهادم با موافقت همه روبه

 :خودم را به دنیا رساندم و خطاب به همه گفتم

 !همه بگید سیب -

 :همه یک صدا به زبان ترکی سیب گفتند

 !آلما -

مان خنده به سمت دوربین شان انداختم و با به صدا در آمدن دوربین با هبا خنده نگاهی به سمت

؛ نهایت زیبایی شده بودبرگشتم. چیک! عکس گرفته شد که به سمت دوربین پرواز کردم. عکس بی

 .خندیدند حتی مامان و بابا از ته دلهمه می

 !آلما -

 کرد؟هیچ پسوندی نامم را بر زبان جاری میبار بود که آرامی و بیبرای چندمین

 :به سمتش برگشتم و پرسیدم

 بله؟ -

 .خوام در مورد موضوع مهمی باهات صحبت کنممی -

 :متعجب پرسیدم

 چه موضوعی؟ -

 :نگاهی به جمع انداخت که مشغول بگو و بخند بودند. به سمتم برگشت و پرسید

 تونم بهت زنگ بزنم؟می -

 .چشمانم گرد شد

 به من؟ -

 .آره -

 .دستی به شالم کشیدم و به اجبار قبول کردم

 .مو یادداشت کنیدت. شمارهمشکلی نیس -

 .خودم دارم -
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 .کالفه چشمی چرخاندم

 ...پس چرا گفتین که -

 .گفتم قبلش اطالع داشته باشی -

هیچ حرف دیگری فاصله گرفت و به روی صندلی جای گرفت. با خنده سری تکان دادم و دوربین و بی

پردم. هنگامی که از را روی میز گذاشتم. روی مبل نشستم و به خاطرات شیرین پدر گوش س

کرد و با چشم و ابرو به من کرد، مامان چشمانش را ریز میهای پر شر و شورش تعریف میجوانی

خندیدم. دایان هم از سربازی بی نهایت فهماند حسابش را در خانه خواهم رسید و من هم میمی

رفتم. دستم را روی دلم قدر خندیدم تا که دل درد گدار خودش و هاکان تعریف می کرد که آنخنده

 :گذاشتم و نفس زنان گفتم

 .رفتم سربازیخواست منم میدلم می -

 :دنیا خندید و گفت

 !ذاشتنش برای برجک نگهبانیوای خدا فکر کنید آلما بره سربازی! دقیقا با همین قد و قواره می -

 .ای به او رفتمی همه به هوا خواست که چشم غرهخنده

 .بردن توی کادر اداریلی هم خوبه. نه! اتفاقاً منو میام خیقد وقواره -

 دادی؟شون جدا شدن رو دلداری مینوایی که از عشقرفتی سربازهای بیجا میآره. اون -

 .ای کوفت! اصالً نمیرم -

صدای خنده بلند شد. به حالت قهر از دنیا رو گرفتم که با نگاه دایان برخورد کردم. لبخند مهربانی به 

م زد که پاسخش را سخاوتمندانه دادم. لبخند او سراسر آرامش بود؛ اصال چرا یک نفر باید صورت

 همه منبع آرامش باشد؟آن

نگاهم را برگرداندم. از تصور هاکان و دایان با موهای کوتاه و لباس خدمت ته دلم مالش رفت و به 

 .تی به دهانم کشیدمهایم را به هم دوختم و دسخنده افتادم. با دیدن تعجب همه لــ*ب

 !گیریا دخترمامان: وا! دیر می

 :نمایی زدم و گفتملبخند دندان
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 .یاد یه چیزی افتادم -

 :سرم را به سمت دنیا خم کردم و زیر گوشش نجوا کردم

 !شدنفکر کن داداشت و هاکان با اون لباسا و موهای کوتاه چی می -

 :نجوا کرد دو انداخت و او همنگاهی به سمت آنباخنده نیم

 !کننکردن. انگار نه انگار دارن خدمت میواال به خدا اونا اونجا پادشاهی می -

 گرفتن بهشون؟یعنی سخت نمی -

 .گرفتن، اما اون دوتا تو فاز این چیزا نبودنمی -

 پس الکی خوشحال بودن؟ -

 .خندید

 .آره. دو تا خل و چل -

های تیزشان پنهان نماند و نداختیم که از چشمدو اهر دو خندیدیم و نگاهی کوتاه به سمت آن

غره رفتند. به سرعت حفظ ظاهر کردیم و رو گرفتیم و مشغول صحبت شدیم. بعد از صرف شام، چشم

 ها راخداحافظی طوالنی کردیم و به خانه برگشتیم. از آن جایی که درگیر ساخت و ساز بودیم، شب

رفتم.  بیبه اتاق بی "شب بخیر"لباس هایم و گفتن  کردم. پس بعد از تعویضبی سر میدرکنار بی

دید. پس بی در عالم خواب فرو رفته بود و به قول قدیمیان خواب هفت پادشاه را میبی

ها را به غیر از یکی خاموش ی المپپاورچین و آهسته تشک و پتویم را پهن کردم و همهپاورچین

ی گوشی چشمانم را باز کردم و گوشی را ا صدای ویبرهکردم. به زیر پتو خزیدم و چشمانم را بستم. ب

ای ناشناس بود که حدس زدم هاکان باشد. برای همین به سرعت پاسخ از کنارم برداشتم. شماره

 :دادم

 بله؟ -

 دی؟بینی زود جواب میی غریبه میهمیشه یه شماره -

 :کنان پاسخ دادمپچشد. چشمی چرخاندم و پچدلیل خرج من میای که بیباز غیرت مردانه

 .زنیدونستم شما زنگ مینخیر. می -
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 زنی؟طور. چرا آروم حرف میکه این -

 .بی خوابهبی -

 !آها... آلما -

 بله؟ -

خواستم رو در رو باهات صحبت کنم، اما نتونستم. شاید کارم فضولی باشه یا هرچی، اما اگر من می -

 .فراموش کنم خورم همه چیوبگی دیگه دخالت نکنم قسم می

 .افتادمشد و به استرس میشنیدم، تب و تاب قلبم زیاد میهایی که میبا حرف

 !آقا هاکان -

 بله؟ -

 میشه برید سر اصل مطلب؟ -

خوام کمکت کنم تا دیگه عین اون شب اولی که با هم نه. اول باید از نیتم باخبر بشی. من فقط می -

 فهمی؟ال منظورم رو میمالقات کردیم، به اون حال نیوفتی. حا

 :کالفه نوچی کردم و پاسخ دادم

 خوایین عین یه دوست کمکم کنید. درسته؟فهمم که قصد دخالت ندارین و فقط میآره. می -

 .درسته -

 .حاال بفرمایید -

 :نفس عمیقی کشید و لــ*ب باز کرد

گوشای تیزم رو فاکتور فهمم؛ اگر همون شب فهمیدم. من حال کسایی که اعتیاد دارن رو خوب می -

تونی متقاعدش کنی برای ترک و خوام اگر میبگیری با حالِ پدرت فهمیدم مشکلش چیه. حاال می

 .کنممنم تا اون جایی بتونم کمکت می

 :به سرعت نشستم و با لکنت پرسیدم

 گین؟چی، چی، می -

 .رمآروم باش آلما! اینا رو نگفتم که حالت بد بشه. هیچ قصد بدی هم ندا -
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آب دهانم را به سختی فرو دادم. چند نفس عمیق کشیدم تا بغضی که در گلویم جا خوش کرده بود را 

 .نابود کنم

اش. هر چه بود و نبود را فهمیده بود و این یعنی دست گذاشتن روی نقطه ضعف من؛ پدرم و بیماری

 ... دوست نداشتم کسی از این بیماری باخبر شود و

 .س نگفتمکآلما! من به هیچ -

 :تنها توانستم با بغض بپرسم

 چرا؟ -

 .تون از هم بپاشهخوام خونوادهبذار پای این که نمی -

 .درست شنیدم یا نه؟! صدایش رنگ و بویی از غم داشت

 .کنیمبعداً اگر خواستی با هم حضوری صحبت می -

 .باشه -

 .شب بخیر -

 .شب خوش -

 .پرت کردمتماس را پایان دادم و گوشی را روی بالشت 

ی اشک نتوانستم خودم را کنترل کنم و به آرامی ام کشیدم و با ریختن اولین قطرهدستی به زیر بینی

 .هقم را سر دادمبه زیر گریه زدم. دستم را مقابل دهانم گرفتم و هق

ن وقت از نشان دادشد. هاکان از بزرگترین راز من باخبر شده بود. من هیچخدای من! بدتر از آن نمی

 که دیگران برایشکردم؛ اما از اینپدرم به بقیه خجالت نکشیدم و بالعکس به داشتنش افتخار می

دانم هاکان شدم و ... حال نمیدلسوزی کنند یا با او رفتاری دیگر داشته باشند سخت عصبی می

به  ی من برای چه بود؟ مگر خودمکرد؟ اصال گریهکدامیک است؟ چرا؟ چرا باید به من کمک می

ها مجرم نیستند و نباید از بودن با آنها خجالت کشید؟! دادم که آنی معتادان مشاوره نمیخانواده

کردم؟ پدرم که مجرم نیست؛ قاتل نیست؛ اما آبرویش چی؟ اگر افسانه خانم و بقیه پس چرا گریه می

ها و در ضمن آنکردند؟ نه، هاکان گفت که به کسی نگفته هم بفهمند با بابا چطوری برخورد می
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 .ها نداشتند. من مطمئنمهایی نبود و از این اخالقهمچین آدم

 !آلما -

 .ام شده بودبی برگشتم. روی تشک نشسته بود و نگران خیرهبه سرعت به سمت بی

 کنی مادر؟ چی شدی دخترم؟چرا گریه می -

 .مرا به آغوشش دعوت کرددستم را از روی دهانم برداشتم و هق زدم. دستانش را از هم باز کرد و 

 !جا مادر. بیا دختر قشنگمبیا این -

ای و لرزانش را به سرم کشید و به سرعت بلند شدم و خودم را در آغوشش جای دادم. دست پنبه

 .سرم را بیشتر در آغوشش فرو برد

 .شی گریه کنگریه کن جونم. اگه سبک می -

 .هق زدم و خودم را به دستان مهربانش سپردم

****** 

از ماشین پیاده شد و به دنبالم آمد. وقتی بازویم میان انگشتانش محصور شد، برق سه فاز از تنم رد 

 .شد و مبهوت ایستادم

 !آلما! صبر کن -

هایش را به یاد آوردم و ی چشمانش حرفنفس گرفتم و به آرامی به سمتش برگشتم. با دیدن دوباره

 .بازویم جدا شدبه ضرب خودم را عقب کشیدم که دستش از 

 .نشنیدین؟ گفتم به کمک شما نیاز نداریم -

 :کالفه دستی به صورتش کشید و نالید

 کنی؟دِ آخه چرا لج می -

خوایین کمک کنین؟ آره شما آدم خوبی هستین، اما دلیل نمیشه تو کارای بقیه اصالً برای چی می -

 ... فضولی کنید و

 :آرام در عین حال عصبی میان کالمم پریدنفسش را عصبی بیرون فرستاد و با صدایی 

 .کنی نیستم. من فقط به فکر تواَممن فضول نیستم؛ اون آدم خوبی هم که فکر می -
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هایش را به اش شدم. لــ*بام، با بهت و تعجب از هم باز شدند و متعجب خیرهابروهای درهم شده

همان بهت و تعجب ابرویی باال هم فشرد و هر دو دستش را در موهای خوش حالتش فرو برد. با 

 :انداختم و با صدایی تحلیل رفته پرسیدم

 چرا؟ چرا باید به فکر من باشین؟ -

اش را به چشمانم دوخت. مدتی در همان حالت که پاسخی بدهد چشمان به خون نشستهبدون آن

 :که نگاهش را دزدید و به آرامی پاسخ دادام ماند تا اینخیره

پدر خیلی سخته؛ مخصوصاً با این وضعی که پدرت داره. تو، هنوز واسه تجربه  درد از دست دادن -

 .کردنش خیلی ضعیفی

قلبم تیر کشید. از دست دادن بابا؟! حتی با فکر کردنش چشمانم لبریز از اشک شدند و ناخواسته به 

 .ام چکیدندروی گونه

 !آلما -

 !بس کن لعنتی! مرا صدا نزن. مرا با نام نخوان

ی هایم همانند تنم به لرزش افتادند و به سختی دستم را به تنهیسم را به او دوختم. لــ*بنگاه خ

 :درختی که در کنارم بود گرفتم. به سرعت به سمتم آمد و نگران پرسید

 چی شدی دختر؟ -

 :به سختی زمزمه کردم

 میشه بریم؟ -

 .هیچ حرفی دستش را به بازویم رساند اما عقب کشیدمبی

 .م بیامتونمی -

ام را از درخت گرفتم و به آرامی به سمت ماشین رفتم. در را برایم باز کرد که سوار شدم و تن تکیه

 .لرزانم را به روی صندلی رها کردم. پشت رول قرار گرفت و ماشین را به حرکت در آورد

 !آلما -

یخت؟ ای کاش دست از سرم رآورد و حالم را بیشتر از این به هم میهمه نام مرا بر زبان میچرا این
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 .داشتبرمی

 خوبی؟ -

 :دستی به صورتم کشیدم و با همان بغض کهنه پاسخ دادم

 نه، من بدون بابا چکار کنم؟ -

 کنی؟جوری رفتار میهنوز اتفاقی نیوفتاده. چرا این -

 :به سمتش برگشتم و با گریه پرسیدم

 اگه بیوفته چی؟ -

 .ذاریم بیوفتهما نمی -

 :ریاد کشیدمناخوداگاه ف

 آخه چطوری؟ -

 .ی خیابان نگه داشت و به سمتم برگشتگوشه

پدرت باید ترک کنه. تو مگه تو اون کلینیک به بقیه مشاوره نمیدی؟ حاال خودت باید با پدرت  -

 .صحبت کنی

 .ام را باال کشیدمبینی

 ...بابا خودش دوست داره ترک کنه، اما -

 اما چی؟ -

 .دستی به صورتم کشیدم

 .ترسه نتونهترسم، میمی -

 خواد؟گی خودش میمگه نمی -

 .آره. به خدا خودش بهم گفت -

تونه. باهاش حرف بزن آلما. من دیدم پدرت چقدر دوستت داره و برای تمام حرفات ارزش پس می -

 .گردهکنه و اعتماد به نفسش بر میقائله. پس به تو اطمینان می

 .ام را باال کشیدمبینی
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 ؟مطمئنی -

 .مطمئنم. به خودت شک داری؟ تو کسی هستی که به خیلیا کمک کردی و حاالم نوبت خودته -

 :با عجز و ناله پرسیدم

 اگه موفق نشم؟ -

 .قدر ادامه میدی تا بشهاین -

 .ترسممی -

 .رسی؛ ترس، مانع رسیدن به اهدافت میشهخوایی نمینترس. اگه بترسی به چیزی که می -

 ها، در فکر بابا و در کنار او؛ اضطراب بیشتر از این؟شدم؛ شاید مدتهایش خیره به یخی

 خوایین کمکم کنید؟چرا می -

 .چشمانش را عصبی مدتی روی هم گذاشت و باز کرد

 .باز که پرسیدی -

 :کالفه دستی به صورتم کشیدم و به سمت پنجره برگشتم. سرم را به شیشه تکیه دادم و گفتم

 .دونید عصبی میشهمیاگه بابا بفهمه شما  -

 !قرار نیست که بدونه -

 .تونو قبول کنمتونم خودسر کمکاما نمی -

 .ایهبا مادرت در میون بذار. مطمئنم زن فهمیده -

 :به سمتش برگشتم و زمزمه کردم

 .آره -

 .خوبه -

 !خب، اگه بابا قبول کرد چکار کنم؟ با کلینیک در میون بذارم؟ -

 :به سرعت واکنش نشان داد

 .نه! خوب نیست توی محل کارت باشه. هم پدرت اذیت میشه هم خودت -

 پس چکار کنم؟ -
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 .خوام کمکت کنمبرای همین گفتم می -

 .های مجهزی دارنچندتا آشنا دارم که کلینیک

 اینجا؟ شما رو چه به اینجا؟ -

 .ی شغلم بیشتر جاها آشنا دارمخب به واسطه -

 کنن؟و شوک و درمانای غیراخالقی و انسانی که استفاده نمی خب، این آشناتون از آب درمانی -

 .اصالً! گفتم مجهزن نه غیرقانونی. دکترای خیلی خوبی هم دارن. مطمئن باش -

 .باز سرم را به شیشه چسباندم

 .ذارمبا مامان در میون می -

 .خوبه -

 .ماشین را روشن کرد و به حرکت در آورد

و... نه. بابا خودش هم از این وضعیت خسته شده بود. باید به او اطمینان خدای من! اگر بابا قبول نکند 

تواند؛ او همان مرد قدرتمندی بود که در کودکی من و آیدا را باهم در آغـ*وش بدهم که می

 .کشید. همان مرد قدرتمندمی

 خوبی؟ -

 :ام کشیدم و پاسخ دادمدستی به پیشانی

 .آره -

 خوری برات بگیرم؟چیزی می -

 :قاطع پاسخ دادم

 .نه -

 ...فکر کنم فشارت افتاده و -

 .کالفه به سمتش برگشتم

 .گفتم خوبم -

هیچ حرفی رو برگرداند. صورت خیسم را با آستینم پاک کردم و با ام ابرو درهم کشید و بیادبیاز بی
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مده بود، ام را فشردم. سردردی که از ابتدای صبح به سراغم آام دو طرف شقیقهانگشتان اشاره

 .کردجوره رهایم نمیهیچ

 کالس داشتی؟ -

 .دستانم را پایین آوردم

 .نه. امتحان داشتم -

 خوب بود؟ -

 .هایم آمدبا یادآوری امتحانی که با نهایت رضایت داده بودم، لبخند کمرنگی روی لــ*ب

 .آره. عالی بود -

 ی دیشب چطور تونستی بخونی؟با برنامه -

 .نیستممن اهل شب امتحان  -

 :ی لبش باال رفت. ابرو درهم کشیدم و بااخم پرسیدمکنار چشمانش چند چین افتاد و گوشه

 خندین؟چرا می -

 .نخندیدم -

 .خندیدین -

 !نخندیدم -

 !خودم دیدم -

 .اصالً خندیدم -

 چرا خب؟ -

 مشکلی داری؟ -

 :پشت چشمی نازک کردم و رو گرفتم و زمزمه کردم

 .الکی خوشحال -

 .شنیدم -

 :به همان آرامی پاسخ دادم
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 !به جهنم -

 ادبی؟دونستی خیلی بیمی -

 :باز هم با همان ولوم گفتم

 !همینی که هست. بچه مثبت -

 چی؟ -

 .هیچی -

چشمانم را بستم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. با ایستادن ماشین چشمانم را باز کردم و به 

 .اطراف دوختم

 اینجا کجاست؟ -

 .ی نیستجای بد -

 :هیچ حرفی پیاده شد که به اجبار پیاده شدم و گفتمبه سمتش برگشتم. بی

 .من حوصله ندارم -

 :کالفه گفت

 !منم -

 :کنارم قرار گرفت و ریموت ماشین را زد. دستش را به سمت کافه گرفت و گفت

 .بفرمایید -

ام آمد. در را انه به شانهنفسم را کالفه فوت کردم و به سمت ورودی کافه قدم برداشتم و او هم ش

مان برایم باز کرد که با تشکر وارد شدم و صدای آویزِ باالی در به صدا در آمد. چند نفری به سمت

توجه به نگاه هایشان به سمت هاکان برگشتم. با چشم و ابرو به صندلی موردنظرش برگشتند که بی

صندلیِ چوبی رنگ جای گرفتم و نگاهم اشاره کرد که سری تکان دادم و به سمت صندلی رفتم. روی 

بار به او دوختم. یکی دیگر از را به مقابل دوختم. با نشستنش مسیر نگاهم را تغییر ندادم و این

اش را به صندلی داد. از آن جایی که قد بلندی های پیراهن مشکی رنگش را باز کرد و تکیهدکمه

های میز قرار داد و یکی را بر روی دیگری یهداشت صندلی را کمی عقب داد و پاهایش را کنار پا
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 .انداخت

 سالم خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ -

 .ممنونم -

 .به سمت من برگشت

 خوری؟چی می -

 .ام گذاشتمآرنج هر دو دستم را روی میز گذاشتم و انگشتانم را درهم گره کردم و زیر چانه

 !آلما -

 شد حوصله ندارم؟متوجه نمی

 :ندم و پاسخ دادمچشمی چرخا

 .ی بلوبرییه کیک بستنی، یه معجون و یه آبمیوه -

 :تکان دادم که سر به زیر انداخت و پرسید "چیه؟"یبه نگاه متعجب گارسون، سری به نشانه

 ای میل ندارین؟چیز دیگه -

 .نه -

 .به سمت هاکان برگشت

 شما؟ -

 .ای که خانوم سفارش دادناز همون آبمیوه -

 .اد و میز را ترک کردسری تکان د

 .شد؟ اوف آلما اوفحوصله میجوری بیآخه این چه سفارشی بود؟ آدمِ عاقل این

کالفه نگاهم را برگرداندم که با نگاه او تالقی کرد. چشمان خندانش گستاخانه در نِی نِی چشمانم 

مان نگاهم را به هایهایش تمام وجودم را در برگرفت. مدتی بعد با آمدن سفارشرسوخ کردند و یخی

طور سر به زیر کشیدم و لبخندی که ناخواسته قصد آمدن داشت را کنار زدم. تشکری کردم و همان

 .ام شدمزیر مشغول خوردن کیک بستنی

 .قاشق آخرِ معجون را خوردم و نفسی خسته بیرون دادم
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 خسته شدی؟ -

 :بدون آن که سر بلند کنم در گلو پاسخ داد

 .اوهوم -

 خوری؟ای به زور مینهمگه دیوو -

ی پهلویش را به صندلی داده که تکیهلــ*ب هایم را درون دهانم فرستادم و سر بلند کردم. در حالی

و به سمت دیگر چرخیده، تمام حرکاتم را زیرنظر گرفته بود. آب دهانم را فرو دادم و از آن ژست 

 .هایم گرفتمرا میان لــ*بام را جلو کشیدم. نی هیچ حرفی آبمیوهجذاب رو گرفتم و بی

 بیشتر باهم قرار بذاریم؟ -

با خارج شدن آن کلمات از زبان او، آبمیوه درون دهانم پرید و به سرفه افتادم. سرم را عقب کشیدم و 

ی بلند سر دادم که به سرعت به سمتم آمد و مقابلم زانو دستم را جلوی دهانم گذاشتم. چند سرفه

 .زد

 آلما! چی شدی؟ -

ها زدهشدت سرفه س*ی*نه و گلویم به سوزش افتادند. دستش را به سمتم آورد که همانند جناز 

های متعجب تعداد اندک حاظر در کافه مقابلم عقب کشیدم و به سرعت ایستادم. در مقابل نگاه

ایم، هام را مقابل دهانم گرفتم. با آرام گرفتن سرفهشدهایستاد. نفس عمیقی کشیدم و دست مشت 

 :زنان پرسیدمفس عمیقی کشیدم و نفسن

 چی، گفتین؟ -

تر آورد و مردمک چشمانش را باال آورد و نگاه جذابش را به چشمانم برای بهتر دیدنم سرش را پایین

دوخت. از یادآوری درخواستش عصبی و خشمگین ابرو در هم کشیدم و به سرعت او را دور زدم و از 

 .پی کشیدمدرهای عمیق و پیپرت کردم و برای آرام شدنم نفس کافه بیرون زدم. خودم را به بیرون

 !آلما -

 .بدون آن که به سمتش برگردم به راه افتادم و از کنار ماشین رد شدم

 !کجا میری؟ صبر کن -
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 :توجه به او به راه رفتنم ادامه دادم که فریاد کشیدبی

 .خیلی خب فرار کن. اصالً جواب نده -

 .دادم عصبی نفسم را بیرون

 موقع؟خوایی بری ایندیگه هوا تاریکه صبرکن برسونمت. کجا می -

 :به سرعت به سمتش برگشتم و عصبی غریدم

 به شما چه که من کجا میرم؟ ها؟ -

 .مقابلم ایستاد

 .این طرز برخورد اصالً صحیح نیست -

 .دینای به من داشرمانهببخشید! باید چطوری برخورد کنم؟ ممنون که پیشنهاد بی -

 .کالفه پوفی کشید و چشمانش را بست و باز کرد

 .ی امروزی و خالف شرع ازت نخواستممن که یه رابطه -

 .پوزخند زدم

 ببخشید پس شما چه درخواستی کردین؟ -

 :سرش را پایین آورد و به آرامی نجوا کرد

 .فقط یه فرصت خواستم -

 :زد و ادامه داد تر شدم. لبخند کمرنگیابروهایم ازهم باز شدند و آرام

 .با هرشرایطی که تو بخوایی -

 فرصت، برای چی؟ -

 .برای شروع یه رابطه دو نفره -

 دو نفره؟ -

 .نگاه لرزانم را پایین کشیدم و آب دهانم را فرو فرستادم

 .نه -

فکر گفتم و نگاهم را بلند کردم. برعکس تصورم لبخندش برجایش باقی مانده بود. با همان هیجان بی
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 .ی قلبش شدمنفس خیرهفسو ن

 گفت؟یعنی این قلب راست می

 :اش گرفت و پرسیدی س*ی*نهنگاهم را باال کشیدم که نگاهش را از قفسه

 مطمئنی؟ -

رفت. در مقابل سوالش کالمی به زبان شد و آب دهانم به سختی پایین میگلویم مدام خشک می

را حفظ کرد و دستش را به آرامی جلو آورد و ی ذهن و احساسم را بستم. لبخندش نیاوردم و دریچه

به روی لباسم نشاند. جایی که در زیر لباس پنهان شده بود، درست قلبم قرار داشت که کوبشش را به 

 .توانست احساس کندخوبی می

 .اما قلبت که اینو نمیگه -

 یقتاً به درستیشنید حقضربان قلبم شدت گرفت و صدایش در سرم پیچید. اگر او هم این صدا را می

کردند به آن صدای هایی که در جاده رفت و آمد میبرد. صدای ورزش باد و ماشینحرفش پی می

های لرزانم را به روی هم فشردم و لرزش تر شدم. لــ*بکذایی درون قلبم هم اضافه شد و کالفه

رفته بود و قطرات بدنم را با محکم نگه داشتن اندامم کنترل کردم. احساس خیسی تمام کمرم را گ

کردند و هر آن ممکن بود از شدت کالفگی مانتویم را از تن خارج کنم عرق به روی پشتم پایکوبی می

و سیلی محکمی به روی صورت هاکان بنشانم که مقصر اصلی تنها او بود و بس. قبل از این که عقب 

 در کنارم مشت کردم و نگاهم بکشم او پیش دستی کرد و با همان نگاه گستاخ کنار کشید. دستانم را

 .ام را بیرون فرستادمرا به آرامی به سمت دیگر کشاندم و نفس حبس شده درون س*ی*نه

 .رسونمتمی -

هیچ حرفی سوار ماشین شدم. او هم بدون آن که موضوع را ادامه ابروهایم را درهم کشیدم و بی

 .اختبدهد، ماشین را روشن کرد و در سکوت مطلق به رانندگی پرد

آمد و قدرت اش مدام جلوی چشمانم میشد و چشمان یخییکی در سرم اکو میهایش یکیحرف

جور شد؟ چرا من؟ گفتم؟ اصالً چرا اینکردم؟ چی باید میگرفت. چه باید میتحلیل کردن را از من می

واهم آرازی خترسیدم. من نمیی دونفره نبودم. من از وابستگی میی مناسبی برای رابطهمن گزینه
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 !دیگر باشم

 .نگاهی کوتاه به سمتش انداختم

دانم حال ام وجود داشت، اما با آن پیشنهاد، نمیاو در نظرم یکی از بهترین مردانی بود که در زندگی

ام تا این دانم. هیچ وقت در زندگیچه احساسی نسبت به او دارم. شاید ناراحتی، درد، خوشحالی، نمی

گیری به مشکل برنخورده بودم. بابا از همان بچگی به ما آموخت که در تصمیم حد تحت فشار نبودم و

 .هایش را به کل از یاد برده بودمچگونه در سختی تصمیم درستی بگیریم و من تمام آموزه

 !آلما -

 :نگاهی به صورتم انداخت و ادامه دادام را به سمتش برگرداندم که نیمنگاه خسته و بهت زده

 مورد من عوض شده؟نظرت در  -

 :آمد پاسخ دادملرزش نگاهم را به سختی کنترل کردم و با صدایی که از اوج ناتوانی، به زور باال می

 .دونمنمی -

 .نفس عمیقی کشید و سرعتش را بیشتر کرد

 .فکر کنم درخواستم رو درست و محترمانه اَدا نکردم و تو االن منظورم رو متوجه نشدی -

ای آب و از خشکی زیاد فریاد ام به تقال افتاد برای جرعهدو دلی گلوی خشکیدهاز شدت اضطراب و 

 .کشید. آب دهانم را به سختی فرو دادم که فریاد گلویم را خاموش کرد و راه صدایم را هموار

 خوایی چیزی بگی؟نمی -

 .غیرارادی بود هایم را به روی هم فشردم و از حرص زیاد، حرفی را به زبان آوردم که کامالًلــ*ب

 .پس برای همین بود که الکی حرف بابامو پیش کشیدین -

 .های بسیار ترسناکش را در صورتم کوبیدبه سرعت به سمتم برگشت و اخم

 !نه -

 :هایی که از شدت عصبانیت در حال خورد شدن بودند ادامه دادبه مقابلش خیره شد و از میان دندان

ی پدرت با تو کنم. قضیهافم از نقطه ضعف کسی استفاده نمیوقت برای رسیدن به اهدمن هیچ -

 .کنه. ازت انتظار همچین حرفی نداشتمکامالً فرق می
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نگاهم را به سمت پیاده رو کشیدم و از حرص کالم نامربوطی که به زبان آورده بودم، لبم را گزیدم و 

 :گفتم

 .خیلی خب. من بد متوجه شدم -

 .گیری ربطی به پدرت ندارهدرسته. تصمیمی که قراره ب -

 :کالفه به سمتش برگشتم و گفتم

 .من تصمیمم رو گرفتم و همون لحظه هم بهت گفتم -

 :هایش بیشتر شد و با همان صدای همیشه بم، پرسیدشدت اخم

 یعنی نه؟ -

 :به سرعت و با عصبانیت پاسخ دادم

 .درسته -

 .ای کشیدفشار روی فکش بیشتر از پیش شد و نفس کالفه

 همین؟ -

فهمیدم، اما قصد فریب نه! همین نبود و من سردرگم بودم. آن نه، واقعی نبود و من این را به خوبی می

 .خودم را داشتم

 .هایم کشیدم و تمام حرصم را بر جان آن خالی کردملبم را میان دندان

 :اش به گوشم سیلی زدصدای عصبی

 با کی جنگ داری؟ -

 .قرار داشتند، مشت کردم و نفس پرحرصی کشیدمدستانم را که روی زانوهایم 

 .توانستمتوانستم بیشتر از این او را تحمل کنم و فریاد نکشم. نمیتوانستم، نمینمی

با ایستادن ماشین، به سرعت نگاهم را به سمت پنجره کشیدم که با دیدن تنها راه فرارم، در را باز 

لید در را باز کردم و خودم را درون حیاط انداختم و هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم. با ککردم و بی

 .ام را به در دادم و دستم را روی قلبم گذاشتمبه سرعت در را بستم. نفس زنان تکیه

ام بیرون انداخته بود و رسوایی به بار اگر حصار استخوانی مانعش نبود، تا االن خودش را از س*ی*نه
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لبخند مخصوصش چشمانم به سوزش افتادند و کامالً غیرارادی آورده بود. با یادآوری آن نگاه یخی و 

 .به گریه افتادم

باره به چشمانم هجوم آوردند و از ی احساساتم به یکسردرگمی، ناراحتی، خوشحالی و همه و همه

 .هایم روانه شدندهایم گریختند و به روی گونهپلک

****** 

 «فصل هفتم»

 

 «هاکان« »دانای کل»

 

ای سر داد و ی لــخــ*ت و ذاغش کشید و خود را به روی مبل رها کرد. نفس خستهدستی به موها

ی مقابلش دوخت و اش را به ظرف میوهطبق عادت دستی به ریشش کشید. نگاه خسته و عصبی

 :زمزمه کرد

 .گند زدی هاکان! گند زدی -

روی زانوهایش کوبید. اش را به هایش را به روی هم فشرد و دستان مشت شدهاز حرص زیاد، دندان

ه ی تیرای کشید و از جا برخاست و به سمت پنجره قدم براشت و مقابلش ایستاد. پردهپوف کالفه

بی حوریه دوخت. همان عملی که هرشب پنهانی رنگ را عقب کشید و نگاهش را به حیاط باصفای بی

اهش را میان درختان و ساختمان داد. نگو به دور از چشم دایان و بقیه و کامالً ناخودآگاه انجام می

گرداند تا باالخره دخترک غمگین و خسته را تنها و سر به زیر، به روی تخت مشاهده کرد. با آن بلوز 

و شلوار صورتی رنگ و موهایی که خرگوشی بسته شده و زانوانی که در آغـ*وش کشیده بود، همانند 

یخ شده بود. حال به دنبال راهی برای جبران ای بود که در مدرسه توسط معلمش توبدختران ده ساله

ی معلم خود بود و تصمیم داشت کدورت میان خود و معلمش را برطرف کند؛ زیرا او به شدت شیفته

 .بود

ی بسیار زیبا شد. ی آن صحنهطور دست به س*ی*نه خیرهاش را به دیوار سپرد و همانی شانهتکیه

گونه به رفتار و اعمالش سادگی را مالقات کرده باشد و آنبه یاد نداشت تا به حال دختری به آن 
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را  اش، اونهایت فریبندههای بیحساس شده باشد. اصالً به یاد نداشت چه موقع بود که آلما و دخترانه

 اش را از یاد برده بود!؟های زندگیبه سمت خود کشید و تمام ترس

را بلند کرد؛ بلند شدن نگاهش همانا و دیدن  دستان آلما به دور بازوهایش حلقه شد و نگاه خیسش

طور ای در پشت پنجره همانا. نگاهش رنگ و بویی از تعجب نیز به خود گرفت و همانابهت مردانه

زدند شد، اما هاکان بدون آن که ی آن چشمان یخی که در تاریکی شب برق میمات و متحیر خیره

طور گستاخانه چشمان دخترک را در ه فرار بگذارد، همانخم به ابرو بیاورد و با برمال شدن رازش پا ب

هایش هضم کرد. آلما با به یاد آوردن وضعیت نامناسبی که داشت، جیغ خفیفی کشید به نی یخینی

بی سرعت به خود آمد. مات و مبهوت از آن نگاه خیره پا به فرار گذاشت و خود را درون اتاق بی

هول آلما، با آن که نگاهش تنها به چشمان دخترک بود، از آن  حوریه انداخت. از حرکت عجوالنه و

اش اخم مهمان ابروهایش شد و عصبی پرده را کنار کشید. از شدت حرکتش، پرواییهمه خیرگی و بی

های پرده از درون میله بیرون پریدند و پرده بر روی زمین افتاد. نگاه عصبی و داغش را از پرده حلقه

ش پناه برد. برای آماده کردن لباسی برای حمام و کم شدن التهاب بدنش، به گرفت و به سمت اتاق

ی هدیه دو چندان شد و سمت کمدش رفت و هردو لنگه را عقب کشید، اما التهابش با دیدن آن جعبه

اش را ای کشید و به سمت تختش هجوم برد و تن خستهچشمانش به سوزش افتادند. نفس کالفه

طور طاق باز ماند و های پیراهنش را یکی پس از دیگری باز کرد و هماندکمه مهمان خنکای آن کرد.

باز اتاق بر روی صورتش نشست و ی نیمهچشمانش را به روی هم فشرد. نسیم خنکی از سوی پنجره

های آرام نسیم، اش کاهید. نوازشدست نوازشش را البه الی موهای لختش کشید و از حرارت درونی

اش بعد از چند روزی هابش را کم کرد و تنش را به آرامش دعوت کرد و چشمان خستهرفته الترفته

 .خوابی، به روی هم افتادندخوابی و کمبی

اش از خواب پرید و به سرعت چشمانش را بازکرد و نشست. کالفه دستی به با صدای بلند گوشی

ه سمت پاتختی خم شد و اش در اتاق گرداند. بچشمانش کشید و نگاهش را برای یافتن گوشی

و  کرداش را به سمت خود کشید و مقابلش گرفت. با دیدن اسمی که روی صفحه خودنمایی میگوشی

اش را به روی فلش عکس خندانش، چشمانش گرد و باز هم تنش به تب و تاب افتاد. انگشت اشاره
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 .سبز کشید و گوشی را کنار گوشش گذاشت

 الو؟ -

 :آلود پاسخ دادرا قاب گرفت و با همان صدای خواب هایشلبخند کمرنگی لــ*ب

 بله؟ -

 خواب بودین؟ -

 .آره -

 .زنمشم، دوباره زنگ میتون نمیپس مزاحم -

 .برهکارت رو بگو آلما. دیگه خوابم نمی -

 .اش را به پشتی تخت سپرددستی به صورتش کشید و تکیه

 !ببخشید واقعاً -

 آلما؟ -

ای کشید و منتظر ماند تا آلما به گوشش رسید، او هم نفس خستهصدای نفس عمیق دخترک که 

 .لــ*ب باز کند

 .با مامان در میون گذاشتم -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 به این سرعت؟ -

 .تونم با مامان صحبت کنممن خیلی راحت می -

 این که عالیه. خب؟ نتیجه؟ -

 به نظرتون چه واکنشی نشون داد؟ -

 .ش را جمع کرد و سرش را به عقب و به تاج تخت تکیه دادرمقپاهای بی

 .مطمئنم عین تو رفتار کرد -

های عمیق و کشدار هم متوجه اش را حتی از آن نفسباز هم نفس عمیق. هاکان کالفگی و درماندگی

 :شد. پس با صدایی که مملو از آرامش بود و همانند سابق خونسرد، او را به آرامش دعوت کردمی
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 .ی مهم االن فقط پدرتهیشه آروم باشی؟ مسئلهم -

 :بعد از مدتی نه چندان طوالنی، صدای آرام و مهربان دختر در گوشش پیچید

 .من آرومم -

 :پوزخندی زد و گفت

 .آره خیلی مشخصه -

 !آقا هاکان -

 اعتنا به آندلش مالش رفت از آن لحن عصبی و صدای ظریف، اما به سرعت ابرو درهم کشید و بی

 :ضعف پرسید

 خب؟ نظر مادرت چی بود؟ -

 .قبول کرد -

 :لبخند کمرنگی زد و در دل با خود گفت

 .کنهدونستم قبول میمی -

 :اش صاف شود و گفتآلود و دورگهی کوتاهی کرد تا صدای خوابسرفه

 .دیمخیلی خوبه. پس هرکاری از دستمون برمیاد انجام می -

 .اوهوم -

 .لرزیدصدایی که می باز هم نفس عمیق دختر و

 !آقا هاکان -

 بله؟ -

 .ممنونم -

 :هیچ نگفت و با به صدا در آمدن آیفون، از جا برخاست و گفت

 .کنیم. باید برمبعداً درموردش صحبت می -

 .باشه. خدافظ -

ی بدون هیچ حرفی تماس را خاتمه داد و از اتاق بیرون زد و خود را به آیفون رساند. با دیدن چهره



www.taakroman.ir  

 

  

 
184 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

ی دایان، به سرعت دکمه را فشرد. در ورودی را باز کرد و خود را به آشپزخانه رساند و خسته

اش زد و صورتش را با ساز را روشن کرد. به سمت توالت رفت و آبی به دست و صورت خستهقهوه

 :دادحوله خشک کرد. صدای دایان از سالن آمد که او را خطاب قرار می

 !کجایی؟ هاکان -

های که فنجانروی آویز انداخت و از توالت بیرون زد. به سمت آشپزخانه رفت و در حالیحوله را به 

 :داد، پاسخ دادقهوه را درون سینی جای می

 جام. کجا بودی تو؟همین -

سینی را برداشت و خود را به سالن رساند و سینی را مقابل دایان قرار داد. دایان روی مبل کمی 

 :و پاسخ دادجا شد و تشکری کرد جابه

 .رفتم به شرکت بابا سر زدم -

 .ی همیشگی رفتاش را برداشت و به سمت همان پنجرهفنجان قهوه

 خب؟ چی شد؟ -

 .با دست آزادش پرده را کنار کشید و نگاهش را به همان حیاط زیبا دوخت

 .هیچی نبود. هیچ مدرکی توی سیستما نبود -

 .اش را مزه کردوهسپرد و مقداری از قه اش را به شانهتکیه

 چیو توی سیستم شرکت نگه دارن؟مدت همهتوقع داشتی بعد از این -

 :دایان سینی را جلو کشید و فنجانش را به دست گرفت و پاسخ داد

 .گفتم شاید یه سوتی داده باشن -

 .که ندادن -

ر از قبل، لبخند تهایی به ظاهر مناسبی آلما، اما با لباسچشمانش را ریز کرد و با دیدن دوباره

ی پهن ی شام به روی فرشینهکمرنگی زد و نگاهش را سراسر وجود آلما که در حال پهن کردن سفره

 :شده بود، گرداند. با حواسی که کامالً به سمت آلما بود خطاب به دایان گفت

 .چی درست میشههمه -
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 .شااهللان -

اش، ابرویی باال انداخت و با دیدن نگاه خیرهاش را سر کشید و به سمت هاکان برگشت که دایان قهوه

 :پرسید

 زنی؟رویی رو دید میخونه روبه -

 :هایش رساند و در همان حالت پاسخ دادتر شد و فنجان را به لــ*باز حرف دایان، لبخندش عمیق

 !خونه رو نه -

همسایه، با صدایی ی دایان به هوا خواست و به ناگهان با یادآوری دخترک مهربان از پاسخش، خنده

 :رفته و متعجب پرسیدتحلیل

 آلما؟ -

 :ی پنجره گذاشت و پاسخ دادفنجان خالی را لبه

 پس کی؟ -

 :جان کش آمدند و ناباور پرسیدهای دایان بیلــ*ب

 کنی دیگه؟شوخی می -

 .گشتبربی حوریه، عقب کشید و به سمت دایان با رفتن آلما به خانه و برگشتنش با پدر و مادر و بی

 .نه -

 :کرد عادی باشد، پرسیدکه سعی میدایان فنجانش را درون سینی قرار داد و در حالی

 خبرم؟خب؟ قضیه چیه که من بی -

 :دستانش را روی س*ی*نه جمع کرد و با لبخند خاصش، پاسخ داد

 .ای نیستقضیه -

 .خودت رو رنگ کن هاکان -

ای را گرفت و در آزاد کرد و به سمت تلفن رفت. شمارهنگاهی به ساعت دیواری انداخت و دستانش را 

 :همان حالت گفت

 .به مامان اینا بگو شام درست نکنن -
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تر موضوع سری تکان داد و با پیامکی به دنیا، مادرش دایان کالفه و عجول برای فهمیدن هرچه سریع

سالم و دادن سفارشات الزم را از درست نکردن شام مطلع کرد. با وصل شدن اپراتور رستوران، بعد از 

تلفن را قطع کرد و مقابل دایان روی مبل جای گرفت. نفس عمیقی کشید و دستانش را به روی 

 :های مبل قرار داد و با حرص گفتدسته

 .گند زدم -

 :ابروهای دایان در هم شد و پرسید

 مگه چکار کردی؟ -

 :ای کشید و پاسخ دادپوف کالفه

 .خ منفی شنیدمیه درخواست کردم و پاس -

 .ی گردو درشت شدندبار چشمان دایان به اندازهاین

 !گیدروغ می -

 .چشمی چرخاند

 چه دروغی آخه؟ -

 مگه چی گفتی تو؟ -

 .پرسیدم بیشتر همو ببینیم و قرار بذاریم -

که سعی در کنترل آن دایان ابتدا مات و مبهوت ماند و سپس سری از تأسف تکان داد و در حالی

 :جیب و غریب را داشت، پرسیداحساس ع

 جوری درخواست دوستی میدن؟مدت نشناختی؟ آخه اینواقعاً که! مگه آلما رو توی این -

 .ابروهای هاکان در هم شد

 .من قصد دوستی و این قرتی بازیا رو ندارم -

 االن شد قرتی بازی؟ جوون که بودی، -

ی او شد. با حرکت خیرهطور بیو همان با یادآوری معنای کالم هاکان، حرف درون دهانش ماسید

 :تکان داد و پرسید "چیه"ی دیدن حالت نگاهش، هاکان سری به نشانه
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 چیه؟ چی شدی؟ -

 :ی مصلحتی کرد و با صورتی مبهوت گفتدایان سرفه

 .منظورت رو متوجه نشدم -

برای ساعتی  که دایان در موردش فکر بدی کرده و به خیالش هاکان دخترک را تنهااز تصور آن

 :خواهد، ابرو در هم کشید و گفتگذرانی میخوش

خواستم باهاش بیشتر آشنا بشم، چون ازش کنی نیست. من فقط میاون چیزی هم که تو فکر می -

 .خوشم اومده

 :فریاد دایان به هوا خواست

 چی؟ خوشت اومده؟ -

 !تر دایانیواش -

 .به صورت هاکان چشم دوخت دایان نفسش را به سختی بیرون فرستاد و باحیرت

 .گیفهمم چی میهاکان! من اصالً نمی -

 .دستش را باال آورد و کالفه به روی ریشش کشید و صورتش را به سمت دیگری گرداند

 .فهمم چی میگمخودمم نمی -

 از آلما خوشت اومده؟ همین؟ -

 :به آرامی به سمت دایان برگشت و پاسخ داد

 .آره -

 م نداری؟یعنی قصد دوستی ه -

 .نه -

قدر به هاکان و تصمیماتش واقف بود که بداند آخر آن شنید و آنهایی که میکالفه شده بود از حرف

 .شودقصه چه می

 هاکان؟ -

 هوم؟ -
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 .آلما دختر خوبیه -

 :چشمی چرخاند و به تمسخر پرسید

 خب؟ مگه من اسمش رو نوشتم توی بدها؟ -

 :دایان ابرو درهم کشید و پاسخ داد

 ...خوایی وسط راه جا بزنی، همین االننه؛ اما یادت باشه که اگه می -

 !دایان -

هایش به هم دوخته شدند و کالفه دستی به موهایش کشید و ادامه نداد. از عصبانیت هاکان، لــ*ب

شان به سرعت فروکش کرد و دایان از جا برخاست و به با به صدا درآمدن آیفون، موج عصبانیت میان

 .آیفون رفتسمت 

 بفرمایید؟ -

 .تون رو اوردمسالم. سفارشات -

**** 

 «آلما»

 

 :پناه، نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادمدر مقابل سوال خانم یزدان

ی خودش تونیم روی بیمار حساب باز کنیم که با ارادهروی نمیجوری که در درمان بیرونهمون -

ش بر اعتیاد غلبه کنه. اونم داشته باشیم که با اراده تونیم از معتاد هم انتظارجلوش رو بگیره، نمی

ن توها نیاز داره. شما اگه بچههای عاقالنه و صبوری شما خانوادهبیماره و به مراقبت پزشکی و حمایت

 کنید؟تب کنه چکار می

 :سوالی نگاهم را به همه دوختم که ماهک پاسخ داد

ی خونواده حواسشون رو میدن به بچه تا خوب هکنه و همخب معلومه که مادر ازش مراقبت می -

 .بشه

 . لبخند زدم و برای تایید حرفش سری تکان دادم

هایی همه توجه و صبوری نیاز داره. ما با خونوادهطوره! به ایندرسته. خب یه فرد معتادم همین -
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گرفتن؛ حاال چرا شونو شون بازم دسترو شدیم که بعد از دوباره معتاد شدن عضوی از خونوادهروبه

 خوایید اونا رو ترک کنید و به حال خودشون رهاشون کنین؟شما می

 :لرزید، پاسخ دادابروهای خانم سلطانی درهم شد و با صدای که از شدت بغض می

 همه به اونا حق میدی؟ مگه اونا به فکر ما بودن که ما براشون کاری کنیم؟چرا این -

 قلبی داشتن؟ خانم سلطانی! پدر شما بیماری -

 .درسته -

 کردی؟زدن، شما باید به حال خودشون رهاش میها به شما سر نمیچون پدرتون مدت -

 :لــ*ب.هایش را به روی هم فشرد که من ادامه دادم

یک معتادم، مغزش هم بیماره و این بیماری از نوع بیوشیمی هسته و خیلی بدتر از درد جسمیه.  -

کنن قابله مقایسه با هیچ دردی نیست. از بیماری که روحش تجربه میشون دردی که اونا با روح

اس توقع محبت داریم؟ اصالً آره توقع داریم، اما در قبالش باید اونا رو درک کنیم. یه لحظه آلوده

 .خودمونو بذاریم جای اونا. شمایی که به داروهای اعصاب اعتیاد دارین، هیچ فرقی با اونا ندارید

 :مزه کردم و گفتمام را مزهشیدنیمقداری از نو

رو به  های شماشون کنن و تمام تالشتونو به اونا بدین تا بقیه نتونن وسوسهشماها باید تمام حواس -

 .باد بدن

ام، عذرخواهی کردم و نگاهم را به صفحه انداختم. با دیدن نام هاکان کالفه با به صدا در آمدن گوشی

 .خاستم. تماس را وصل کردم و از اتاق بیرون زدنفس عمیقی کشیدم و از جا بر

 بفرمایید؟ -

 کجایی آلما؟ -

 :ام را به دیوار مقابلم دادم و پاسخ دادمتکیه

 کاری دارین؟ -

 :ای کشید و با عصبانیت گفتپوف کالفه

 .من اون کمپ مطمئن رو پیدا کردم. وقت کردی بهم بگو تا باهم بریم ببینیش. روز خوش -
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که با جا مانده بودم تا اینام، همانادبانهسرعت خاتمه داد و من مات و متحیر از رفتار بیتماس را به 

 .صدای ماهک به سرعت و هراسان به سمتش برگشتم

 .آلما! من باید برم عزیزم -

 .هایم نشاندمجانی روی لــ*بنفس عمیقی کشیدم و لبخند بی

 .اسمشکلی نیست. دیگه آخرای جلسه -

 :اش گفتد و بامهربانی ذاتیبه سمتم آم

 .خیلی ممنونم آلما. خیلی به من کمک کردی و حالمو خوب کردی -

 :لبخندم جان گرفت و او ادامه داد

 .چال گیر افتاده بودم و تو شدی راهنما و روشنایی که راهو نشونم دادانگاری توی یه سیاه -

 .دستان ظریفش را در دستم گرفتم و به آرامی فشردم

ی اینا از تالش خودت بوده ماهک. تو خواستی و این شد و من خیلی خوشحالم که حالت از روز همه -

 .اول بهتر شده

 :دستش را رها کردم و گفتم

 .ریممنتظر بمون باهم می -

 .باشه -

 .وارد اتاق شدم و به سمت کیفم رفتم و روی دوشم انداختم

 .وشخیلی ممنون از همگی. جلسه امروز هم تمومه. روز خ-

بعداز خداحافظی از همه، اتاق را ترک کردم و به همراه ماهک کمپ را ترک کردیم و به سمت سرویس 

 .رفتیم

 !خانم دمیر -

با شنیدن صدایش، در جا میخکوب شدم و تپش قلبم اوج گرفت. ماهک به سمت مخالفم برگشت و 

 :زیرلب زمزمه کرد

 !است آلما اوه! همون آقاهه-
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 :گرش به گوشم رسیدبار صدای توبیخاین

 .با تواَم -

 !گرفتخواست که داشت جانم را مینام چه از جانم میاین احساس بی

ای که در پشت آب دهانم را فرو دادم و به آرامی به سمتش برگشتم. ابروهای درهم و چشمان عصبی

 .عینک پنهان شده بود، نشان از عصبانیت فراوان بود

د و تر کشیتوجه به حضور او سرش را پایینن دادن سر برای ماهک، بیمقابلم قرار گرفت و بعد از تکا

 :با صدایی خونسرد اما توبیخگر مرا خطاب قرار داد

 !جوری صحبت نکندیگه با من اون -

 :چنان محکم به زبان آورد که ناخوداگاه پاسخ دادم

 .متأسفم -

 م زنگ بزن؟ این کارات واسه چیه؟شه دلیل این بچه بازیات رو بگی؟ مگه بهت نگفتم بهاصال می -

 :ام را به سختی بیرون دادم و پاسخ دادمنفس حبس شده درون س*ی*نه

 .نتونستم زنگ بزنم خب -

 ای نداشت!؟همین؟ یعنی دلیل دیگه -

 :دستانم را در کنارم مشت کردم و پاسخ دادم

 .همین -

 .با عصبانیت رو گرفت و نفس عمیقی کشید

 .سوار شید -

ی آبی آسمانی به همراه شلوار جین آبی دوختش انداختم. بلوز مردانههای خوشآن لباس نگاهی به

هیچ حرف دیگری به سمت آمد. بینفتی به تن داشت که آن ترکیب به آن هیکل و صورت خیلی می

 .ماشینش رفت و روی صندلی جای گرفت

 نامزدته؟ -

 :گیج و مبهوت به سمت ماهک برگشتم که لبخندی زد و گفت
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 .مبارکه. بهم میایین آ -

لــ*ب باز کردم تا توضیح بدهم؛ اما صدای بوق ماشین مانع شد. از حرص چشمانم را برای مدتی روی 

 :ام ماهک را خطاب قرار دادمهای کلید شدههم گذاشتم و باز کردم و از میان دندان

 !بریم ماهک جان -

 ...نه دیگه! من خودم -

 .ابرو در هم کشیدم

 .که گفتمهمین  -

به سمت ماشین رفتم که او هم همانند جوجه اردک به دنبالم آمد و روی صندلی جای گرفت. در کنار 

 :هاکان جای گرفتم و در را بستم که به سرعت ماشین را به حرکت در آورد و پرسید

 اول خانم رو برسونیم؟ -

 :ماهک به جای من پاسخ داد

 .مشم. ببخشید که مزاحم شدبله ممنون می -

 :با همان صدای بم و گیرایش پاسخ او را محترمان ه داد

 !اختیار دارید. این حرف رو نزنید -

 .خیلی ممنونم -

 .کنمخواهش می -

 .رخ او، به مقابلم دوختمام کشیدم و نگاه لرزانم را از نیمدستی به مقنعه

 امتحاناتت تموم شدن؟ -

ا دادم، بادبی بود اگر پاسخش را نمینهایت بیبی از آن جایی که مخاطبش من بودم و در مقابل ماهک

 :امان قلب و لرزش بدن بود، پاسخ دادمهای بیصدایی بسیار ضعیف که ناشی از آن کوبش

 .آره. برای همین نتونستم زنگ بزنم -

 .دادیخبر می -

خود مقصر  کرد که انگار من همسرش بودم و دعوای بزرگی راه انداخته بودم کهای صحبت میبه گونه
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 .آن بودم

 :ای کشیدم و گفتمپوف کالفه

 .وقت نداشتم -

ساعتی را که در ی اصلی را در پیش گرفت. حدود یکدر پاسخم، کالمی به زبان نیاورد و مسیر جاده

مان، به راه بودیم، تنها به صدای موزیک گذشت و در نهایت با پیاده شدن ماهک و خدافظی کوتاه

 :نه حرکت کردیم که متعجب به سمتش برگشتم و پرسیدمسمت دیگری از مسیر خا

 ریم؟کجا می -

 .ریم با دوستم آشنا بشیمی -

 کدوم دوستت؟ -

 .مسئول کلینیک -

 االن؟ -

 پس کی؟ -

 !اممن خسته -

 ام تالشکالفه به سمتم برگشت و نگاهی طلبکار به سمتم انداخت. حق داشت؛ او برای من و خانواده

کردم همه حرمت او را لگدمال میاطر درگیری با آن موجود درون قلب و شکمم، آنکرد و من به خمی

 .آوردو او با تمام تواضع، سخنی بر زبان نمی

 :سرم را به زیرانداختم و با شرمندگی گفتم

 .ام امروزحوصلهببخشید. من کمی بی -

د از دقایقی به مطب دکتر اش ادامه داد و باز هم سکوت بود و سکوت. بعهیچ حرفی به رانندگیبی

جوانی رسیدیم که آقای شکیبا نام داشت و فرد بسیار مؤدب و متینی بود. در مورد روندکاری و 

مان توضیح داد و یک روز را برای بازدید برایمان رزرو کرد. بعد از ساعتی گفت و گوی کلینیک برای

 .ماشین شدیممفید، با نهایت تشکر و سخاوت از آن مطب بیرون زدیم و سوار 

 !آلما -
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 .سرم را از شیشه فاصله دادم و به سمتش برگشتم

 بله؟ -

 ای؟حوصلهچرا بی -

 :رو برگشتم و پاسخ دادمای کشیدم و به آرامی به سمت پیادهنفس خسته

 .دونمنمی -

 مریضی؟ -

 .ی نفی تکان دادمسری به نشانه

 .نه. خوبم -

 شه؟خوایی ببرمت یه جایی که حالت خوب بمی -

 :چشمانم را به سمت صورتش سوق دادم و پرسیدم

 کجا؟ -

 .داد که تنها مختص او بودی چشمم نشان از لبخند دلنشینی میهای گوشهچین خوردگی

 !یه جای خوب -

 :لبخند کمرنگی زدم و گفتم

 !ها نکنید لطفاًاحتیاطیاز این بی -

 .صدایی سر دادی بیخنده

 .خرجی ندارهبرمت که نترس! یه جایی می -

 :با لبخندی عمیق نگاهی به ساعتم انداختم و پرسیدم

 این موقع روز؟ -

 .هنوز که مونده تا شب -

 .خب، باشه -

 !بینم از جبهه گرفتن دست برداشتیآفرین. باالخره می -
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هایم را میان دندان گرفتم و با شرمندگی نگاهم را دزدیدم. دستش را به سمت سیستم برد و لــ*ب

را لمس کرد. صدای بسیار آرام و زیبایی در گوشم پیچید که چشمانم را به آرامی به  onn یدکمه

 .روی هم گذاشتم و به موزیک گوش سپردم

 .ی موی پریشان تواَممن پریشان شده) -

 .کفر اگر نیست بگویم، که مسلمان تواَم

 .و شدممن گرفتار تو و موی سیاه تو شدم. منِ سرکش، به خدا رام و به راهِ ت

 .ای تازه کندوای من! هر نفست، معجزه

 .عشق آمد که مرا باتو هم اندازه کند

 (.ام. بَه! که تو، دریا داریمن که آتش شده

تپش قلبم که شدت گرفت، به آرامی به سمتش برگشتم و آن دو گوی یخی را از زیر عینک به نقاشی 

 .کشیدم و دلم را با احساساتم صاف کردم

 .ت که در ساحل من جا داریسبب نیسبی) -

 !ای؛ چشم حسودانت کورماه کامل شده

 (جا داریچه خوبان همه دارند؛ تو یکجا داری. آنچه خوبان همه دارند؛ تو یکآن

جا جمع شد و درون قلبم درهم شد، یکاحساسی که از بیت به بیت آهنگ به وجودم سرازیر می

که از عصبانیت بود. عصبانیتی که از نادیده گرفتنش توسط  ایی بلندی سر داد؛ نالهفشرده شد و ناله

 .شدمن ناشی می

 !آرا و نگاهت ای وایلحنِ زیبای تو و چشم سیاهت ای وای!. دلربایی و دل) -

 .ام. بَه! که تو، دریا داریمن که آتش شده

 .سبب نیست که درساحل من جا داریبی

 !ای؛ چشم حسودانت کورماه کامل شده

 .جا داریچه خوبان همه دارند؛ تو یکجا داری. آنخوبان همه دارند؛ تو یکچه آن

 ("آتش"-رضا بهرام
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آب دهانم را به سختی فرو دادم و با اتمام آهنگ، نگاه سرکش و لرزانم را دزدیدم و به سمت مخالف 

 .برگرداندم. کوبش قلبم بیش از قبل شده بود و کتف چپم را به درد آورده بود

د گردم. درکند و من از تصمیم خود برنمیش! بلندتر فریاد بکش. فریادت دردی را دوا نمیفریاد بک

خرم. پس هرچه ها درد وابستگی و رنج عشق است. من نفرین عشق را به جان نمیاولیه بهتر از سال

 .شومام را چنگ بزن. من رام این احساسات تو نمیخواهد فریاد بکش و س*ی*نهدلت می

توجه به متنش، خودم را با خواندن تابلوهای بوتیک ها و مغازه ها دی پلی شد و من بیموزیک بع

 .سرگرم کردم

 !آلما -

 :جانم تا زبان کوچکم باال آمد که مانعش شدم و پاسخ دادم

 بله؟ -

 !چی شدی؟ حالت خوب نیست آ -

 :نفس عمیقی کشیدم و صادقانه پاسخ دادم

 .خیلی وقته -

 چرا؟ -

 .شیدمآه پر دردی ک

 .امخسته -

 از چی؟ -

 .ام درهم فشرده شد و درد تا گلویم باال آمدعضالت س*ی*نه

 .از این زندگی -

کردم که در حال حاضر تنها او را برای سبک دانم. فقط احساس میدیدم؟ نمیچرا او را محرم خود می

 .شدن دردهایم دارم

 زندگی بد تا کرده؟ -

 .خیلی بد -
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 .دادم بغضم را به سختی فرو

 مون اومدن؟ چرا؟ی دردا یه جا به سراغچرا همه -

نفسی لرزان کشیدم و در مقابل پر شدن چشمانم مقاومت کردم و با صدایی که از بغض بم شده بود، 

 :ادامه دادم

 .ی برادرمماههچندروز پیش سومین سالگرد شادی بود. عروس یک -

 .هایم روانه شدندکردند و به روی گونه هایم فرارچشمانم پر از اشک شدند و از زیر پلک

شون ماه از عروسیآراز با چه سختی رضایت پدر شادی رو گرفت و ازدواج کردن. هنوز یک -

 .نگذشته بود که توی ماه عسل حالش بد شد

 .روح به دستانم دوختمهای بیی تلخی کردم و نگاهم را از مغازهخنده

نبود و آزمایش نشون داد که سرطان داره. خدای من! مگه میشه  ؛ امااس؛ اماکردیم حاملهفکر می -

 ای آدم رو از پا در بیاره؟جور یهویی بروز کنه و یه هفتهسرطان خون این

 .ام را باال کشیدمدستان لرزانم را درهم گره کردم و بینی

د و این گرفت. توی لباس عروسش خیلی خوشگل شده بومن بیشتر از آراز، دلم برای شادی می -

حقش نبود که توی اوج خوشبختی اون بال سرش بیاد. شادی عروس ما نبود، دختر بابام بود. بابا 

 .رفتاش میعاشق ادب و خانومی شادی بود و مدام قربون صدقه

 .ها را با سرانگشتانم لمس کردمام نشاندم و مسیر اشکدستم را روی گونه

 تر و پیرترنتونیم براش کاری کنیم. روز به روز خسته ترسم دیر بشه وحال آراز خوب نیست. می -

کردم تا ازدواج کنه؛ اما خودمم دلم نمیاد کسی به غیر شادی رو به خواست کاری میمیشه. دلم می

 .مون قبول کنمعنوان عروس

چنان نگاهم پایین بود. سبک نشده بودم که هیچ؛ بلکه قلبم بیشتر ماشین از حرکت ایستاد و من هم

 .کردگینی میسن

 .تونی جای برادرت تصمیمم بگیریتو نمی -

 .ی تایید تکان دادمسری به نشانه
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 .درسته -

 .پس باید بذاری هروقت خودش آمادگی داشت، دست به کار بشه -

 .کنهوقت شادی رو فراموش نمیاون هیچ -

کنه که ش تحمیل میکنه، اما باهاش کنار میاد. جنس آدمیزاد همینه آلما! به خودفراموش نمی -

تونه بدون اون زندگی کنه و میره، اما واقعیت این نیست. میتونه زندگی کنه و میبدون اون نمی

 .خواد. کافیه با نبودنش کنار بیادمی

 :دار شده بود پرسیدمناباور به سمتش برگشتم و با صدایی که کمی خش

 اینا حرفای شماست؟ -

ای در . عینکش را از روی چشمانش برداشت و بدون هیچ واسطهبا ابروهایی درهم به سمتم برگشت

 .نگاهم غرق شد

تر درسته. من عادت کردن رو خوب یاد گرفتم آلما. کافیه به نبودن یکی عادت کنی تا زندگی راحت -

 .بشه

هایش به شدت بهت و تعجبم اضافه شد و هدف تکان خوردند و با شنیدن حرفهایم بیلــ*ب

 .از سابق چشمانم گردتر

 !باورم نمیشه -

 :ابروهایش بیشتر درهم شد و پرسید

 شه؟چیو باورت نمی -

 .این حرفا رو -

 :عینکش را به روی داشبورد پرت کرد و کامال جدی پاسخ داد

 .این زندگی واقعیه! بسه هرچی رویا پردازی -

 .ام را باال کشیدمبینی

 .راموش کنی رویاپردازی نیستکه یکیو نخوایی و نتونی فاین رویا نیست. این -

ها به جسمی مرده پایبند باشه فراموش کردنش رویایی نیست، اما توقع این که طرف بعد از سال -
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 .کامالً رویاییه

 .جسم نه! به یادش باید پایبند بود -

 .گی نیستگی پایبند، پایبند بودن به این معنی که تو میخودت داری می -

 :را جلوتر کشیدم و تقریبا با فریاد گفتمابرو درهم کشیدم و خودم 

 .وقت وفا نداشتین و ندارینشما مردا هیچ -

های عمیقی کشیدم و با عصبانیت از ماشین پیاده شدم و خودم را به هوای آزاد رساندم. نفس

باره آرام سرگردان، نگاهم را به اطراف چرخاندم. با دیدن آن ورودی و فضای بسیار معنوی، دلم به یک

 .هایم کردمگرفت و نرم شد. دستم را روی قلبم گذاشتم و نفسی عمیق دیگر مهمان ریه

 !ببین منو -

 :ی کمی از من ایستاد و لــ*ب باز کردنگاهم را به آرامی به سمتش برگرداندم. در فاصله

ه ب پایبند بودن به این معنی نیست که تو بخاطر جسمی که نیست بسوزی. پایبند بودن به اینه که -

حرمت اونه که زندگی کنی و شادی رو از خودت دریغ نکنی. ربطی به وفای مرد و زن نداره. زن 

 .موجودی احساساتیه که دیر از چنگ وابستگی در میاد، ولی مرد زودتر با مشکالت کنار میاد

 .دستم روی قلبم مشت شد و تنم داغ کرد

، اما من کسایی که برای مهمن رو به راحتی شما شاید بتونی خیلی راحت با نبود کسی کنار بیایی -

 .کنمفراموش نمی

ها وارد هایش کم نشده بود و استخوان فک زیرینش از شدت فشاری که به آنهنوز هم از غلظت اخم

 .جایی بودشد، مدام در حال جابهمی

یه نه، تکوقت به کسی که قراره یه روز ترکم کقراری بر فراموشی نیست. من فقط یاد گرفتم هیچ -

 .نکنم

آوردم را با باز کردن مشتم، از بین بردم و اجزای صورتم از هم باز شدند و فشاری که دستم می

 .ی آن دو گوی یخی ودردناک شدمهیچ حرفی خیرهبی

زد که زبانم را قفل و دهانم را به راحتی بست. دردی مشابه، اما از نوعی دردی در چشمانش موج می
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 .دیگر

ید و کالفه رو گرفت و از کنارم به آرامی رد شد. نگاه و تنم را به همراه خود به نفس عمیقی کش

 :هایش به حرکت در آورد و به تعقیب خود وا داشت. پشت به من ایستاد و پرسیدموازات اندام و قدم

 ذاری؟حافظ رو منتظر می -

به سمت مقبره کشیده شدند. ی من به حرکت در آمدند و اجازههایم بیبا قدم اولی که برداشت، قدم

ای برای روحش ام را به روی سنگ زدم و فاتحهدر مقابل مقبره ایستادم و دو انگشت اشاره و میانه

ام ام روانه شد که به سرعت با پشت دست به روی گونهاختیار به روی گونهای اشک بیفرستادم. قطره

ای از اشعار حضرت ی به مقبره زد و زمزمهاکشیدم. دستی مردانه در کنار دستم قرار گرفت و تقه

 :حافظ را بر زبان جاری کرد

 .غم دنیایِ دَنی چند خوری؟ باده بخور! )باده: باده ذکر الهی(* حیف باشد دل دانا که مشوش باشد -

 .روحم را قاب گرفتند و نگاهم را بلند کردمهای بیلبخندی لــ*ب

 باده کجا بوده آخه؟ -

 :هایش نشاند و پاسخ دادی لــ*بلبخندی زیبا به رو

 .واال باید از حضرت حافظ پرسید که توی اون زمان فراوونی بوده -

ام هی شانصدایی سر دادم و با تکان دادن سر، خودم را کنار کشیدم و به ستون کنارم تکیهی بیخنده

اد و دستانش را به که سرش به سمت مخالف من بود، به ستون تکیه درا سپردم. در کنارم و در حالی

گرفتم، به روی س*ی*نه درهم گره کرد. چشمانم را از آن آرامشی که از حضور او و آن آرامگاه می

 .روی هم بستم و به صدای پرندگان گوش سپردم

 "حافظ"نگری؟ ی چشمی؛ به ما نمیچرا به گوشه -

ه نگاهم با دوچشم رنگی به سرعت چشم باز کردم و در همان حالت سرم را به روی ستون چرخاندم ک

رو شد. نگاهش را به آرامی به پایین سوق داد و صورتم را از نظر گذراند و زمزمه ای کم روبهدر فاصله

 :کرد

 چرا؟ -
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ام کشیدم و های خشکیدههایش دوختم و باال آوردم. زبانم را به روی لــ*بنگاه لرزانم را به لــ*ب

 :به همان آرامی پاسخ دادم

 .سخته -

 چی؟ -

های خودم نیز برسد پاسخی دادم که تمام تن خودم از با صدایی بسیار آرام که شک داشتم به گوش

 .همه گرمایش گُر گرفتآن

 .به یکی بیشتر از خودت اهمیت دادن -

ها رفتم و روی اولین پله جای گرفتم. عجیب به از ستون فاصله گرفتم و با دردی عمیق به سمت پله

 :ر آن هنگام ظهر نیاز داشتم، اما صدای هاکان مانع شدآن سکوت حافظیه د

 .ایهنوزم که گرفته -

 !دردام که یکی دوتا نیست -

در کنارم جای گرفت و سرش را به سمتم گرداند. نگاهم را دزدیدم و به فضای مقابلم دوختم. با 

 ام افتادمنوجوانییادآوری حرفی که دختر یکی از اعضای کلینیک به من زد، به یاد دوران کودکی و 

های طوالنی خواست؛ گریهخواست؛ جیغ میتر کرد. دلم فریاد میکه حال آشوبم را آشوب

ای به حرکت در آوردم. هایم گذاشتم و تنم را به آرامی همانند گهوارهخواست. دستانم را روی زانومی

 :پرده با او سخن گفتمگویی که هاکان بخشی از جانم باشد، بی

خواد ز پیش یه دختر پونزده، شونزده ساله قبل از شروع جلسه اومد سراغم. گفت که میچند رو -

باهام حرف بزنه تا آروم بشه. همراه مادرش اومده بود و خیلی هم گرفته بود. حرفایی زد که خودم 

 .ام پاشیدی اونا رو تجربه کردم و به معنی واقعی نمک رو زخم کهنههمه

 .ام را درهم گره زدمداختم و دستان یخ کردهنگاه خیسم را به زیر ان

های سختی رو منم عین همون بودم. بابای معتاد و تمسخر دوستام از برشکسته شدنمون. سال -

 .هایی که کمرمون رو خم کردنتجربه کردیم؛ سال

 :آب دهانم را به سختی از میان بغضم به داخل فرستادم و هق زدم
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خواستن همو مسخره ها زمانی بود که دوستام وقتی میاون سالترین جای دونی چیه؟ سختمی -

 .کردن و... آخای، هروئینی استفاده میی: معتاد مُنفنگی، شیشهکنن از کلمه

هقی سر دادم و بیشتر درخودم فرو هایم به رگباری عظیم تبدیل شد. هقنم اشکقلبم تیر کشید و نم

 .رفتم

 .ابای منم یه معتادهفهمیدم بچقدر درد داشت وقتی می -

های پر دردم را های بغض، به درد آمده بود، نالهسرم را بلند کردم و با گلویی که از شدت فشار پنجه

 :سر دادم

شدم. مردم و زنده میشکستم؛ به خدا میکردن، من میهر دفعه که اونا یه معتادو مسخره می -

 ...ا بایدگفتم: چرا بابای من؟ اصالً چرا چرهمش با خودم می

هقم مانع ادامه دادن دردهایم شد. گرمای دستش را که در نزدیکی صورتم احساس کردم، به هق

ی داغ ام را باال آورد و با مالیمت به روی گونهی مقنعهآرامی نگاهم را به صورتش دوختم. گوشه

اً ضم با صدایی نسبتساله از درد و بغض لرزیدند و بغهایم همانند کودکان پنجام کشید. لــ*بکرده

 .بلند درهم شکست

 :نهایت نگرانش خیره شدم و نالیدمتر شدم و در چشمان بیکمی به او نزدیک

ی فهمیدم که اینا فیلمه نه واقعیت؛ تو فیلما همهتر از اونا، دیدن فیلما بود. بچه بودم و نمیسخت -

شدن. با یه د بودن و بدبخت میی کسایی که خدا دوسشون نداشت معتاآدم بدا معتاد بودن؛ همه

زدم زیر گریه و با کردم. میکردم و اونو تو جلد اون آدم بدا تصور میبغض بزرگ به بابام نگاه می

کردم و... و... آیدا های چهارساله خودمو تو بغلش پنهون میکه چهارده ساله بودم، عین بچهاین

 .رهگفت: باز که این بچه دیوونه شد! آخندید و میمی

 .من دیوونه بودم. من، من

ام بیشتر در هایم رسید و با درد بیرون زد و صدای گریههق و بغض، جانم به لــ*باز شدت هق

 .آرامگاه پخش شد

صدای زنگ گوشیم که بلند شد، به سرعت به خودم آمدم و با دیدن دستی که نوازش گونه بر روی 



www.taakroman.ir  

 

  

 
203 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

باره لرزیدم و به ت او و سرمای تن خودم به یکدستم نشسته، مات و متحیر ماندم. از گرمای دس

 :سرعت دستم را عقب کشیدم. دستش را به آرامی عقب کشید و پرسید

 خوایی جواب بدی؟نمی -

 :سری تکان دادم و به آرامی گوشی را از درون جیبم در آوردم و پاسخ دادم

 جانم؟ -

 عزیزم کجایی؟ -

 .هایم نشستجانی به روی لــ*بلبخند بی

 .اومدم حافظیه -

 موقع مادر؟آخه این -

 .دلم گرفته بود -

 :سکوت کرد و با نفسی عمیق گفت

 !خیلی خب. مراقب خودت باش -

 .چشم -

 .دیر نکنی آ! شب خواهرت اینا میان -

 .باشه -

 .فعال دردونه جان -

 .ی غمگینی کردمخنده

 .فعال عشقم -

 :اندم و با همان لبخند گفتمتماس را خاتمه دادم و گوشی را به جای اولش برگرد

 .مامانا موجودات قشنگین -

 .شوننه همه -

 :لبخندم رنگ باخت و بالفاصله نگاهم را برگرداندم. نفسی پر درد سر داد و گفت

 .ی خوبی داری آلمای اینا تو خانوادهبا همه -



www.taakroman.ir  

 

  

 
204 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 .توی هر زمان کنار هم بودین و از درد هم کم کردین

 :به آرامی پرسیدم

 ما نداری؟مگه ش -

 .نگاهش را باال کشید و با غمی عظیم لبخند زد

 .دارم -

قدر سبک که لبخندم کردم؛ آنسری تکان دادم و دستم را روی قلبم گذاشتم. احساس سبکی می

 .گرفت، اما با یادآوری حضور هاکان دوباره سنگین شدجانی واقعی می

 ...شما -

 :تر شدم و با صورتی گرفته ادامه دادمنزدیک

 .ی دردامیه دَردین روی همه -

چشمانش لرزیدند و صورتش به آرامی درهم رفت. حقیقت را بر زبان جاری کردم؛ حقیقتی که نشان 

 .ی من از با او بودن، بودی اوج ترس و واهمهدهنده

 .از اوج درد، ابرو درهم کشیدم و دستانم را مشت کردم

 .کشمم درد میترسم. وقتی هم بترسمیگم درد؛ چون، چون می -

متری صورتم نگه داشت، مان را کمتر کرد و دستش را به آرامی بلند کرد و در چند میلیی میانفاصله

هایم نشست و صورتم را قلقلک داد. از آن همه آرامشی که به هایش به روی گونهاما گرمای دست

بار نامش را گرم و بدون لینباره به جانم ترزیق شد، چشمانم به روی هم قرار گرفتند و برای اویک

 :هیچ پسوندی بر زبان جاری کردم

 !هاکان -

 .جان شداش که به زیر گوشم رها گشت تنم سست و بینجوای شیفته

 .با دالرامی مرا خاطر خوش است -

 :اختیار چرخیدقلبم لرزید و زبانم بی

 (باره برد آرام را. )حضرت حافظکز دلم یک -
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له گرفت، چشمانم را به آرامی باز کردم و نگاه لرزانم را باال کشیدم. با گرمایش که از وجودم فاص

 :هایش را از هم باز کرد و گفتبرخورد نگاهم با نگاه مشتاقش، لــ*ب

 .از احساساتت نترس آلما! بهشون میدون بده -

به نگاهش را میان تمام اجزای صورتم گرداند و با نفسی عمیقی به سرعت از جا برخاست. دستی 

 ام کشیدم و بااش را به سویم دراز کرد. دستی به گونههای مرتب و تمیزش کشید و دست یاریلباس

سر  ایتشکری کوتاه دستم را به زمین زدم و از جا برخاستم. نگاهش را از دستش گرفت و نفس کالفه

 .یره شدمداد و به سمت خروجی قدم برداشت. نگاهی به اطراف انداختم و با لبخند به مقبره خ

 .همه از بار روی قلبم کم شدی توئه یا هاکان؟ که اینتو بهم بگو که این معجزه -

ام کشید و با همان مالیمت نسیم خنکی از سوی درختان به سمتم آمد و دست نوازش بر روی گونه

تم. رف ها را یکی دوتا پایینهای تازه کشیدم و پلهکنار رفت. نفس عمیقی در آن هوای خوب و بوی گل

د، رفتناز کنار دختر و پسری که دست در دست هم و با شاخه گلی سرخ به استقبال حضرت حافظ می

ی گذشتم و به سمت ماشین قدم برداشتم. در را باز کردم و نگاهی دیگر به سوی آن مقبره

 .بخش انداختم و روی صندلی جای گرفتمآرامش

 بریم خونه؟ -

 .بی که آرام گرفته بودلبخند زدم؛ از حضور هاکان و قل

 .بله -

هیچ حرفی ماشین را به حرکت در آورد. سرم را به شیشه تکیه دادم و نگاهم را سری تکان داد و بی

آمد که پوشش و عطر پوش به حساب میبه او دوختم. از نظر ظاهری مردی بسیار منظم و خوش

و مردی خونسرد، آرام، کمی مرموز و تر بود. و اما از نظر اخالقی، اتندش از هر چیزی برایش واجب

آمد. تمام چندماهی که در کنارم بود را در ذهنم مرور کردم. تمام تالشش برای پدر جدی به چشم می

 ...دنیا، حمایتش از دایان، توجهش به مامان، کمک کردنش در ترک بابا و

 زنی؟جوری صدام میبازم اون -

 :امشی عجیب پرسیدمتکان خفیفی خوردم و در همان حالت، با آر
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 چه جوری؟ -

 :نگاهی کوتاه به صورتم انداخت و با لبخند پاسخ داد

 .جور آروم و بدون آقاهمون -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !نمیشه -

 .ابرویی باال انداخت

 چرا؟ -

 .تر از خودت مؤدبانه رفتار کنچون مامانم گفته با بزرگ -

 :شت صدایم زدای دربه سرعت به سمتم برگشت و با چشم غره

 !آلما -

 :ای ترکی صدایش زدمطور که خواسته بود، با لهجهچشمانم را گرد کردم و همان

 !هاکان -

 .هایش را قاب گرفت و به سمتم برگشتلبخندی عمیق و بسیار زیبا لــ*ب

 .شیرین ز*بون -

 :ی خجلی سر دادم و به جلو اشاره کردمخنده

 !نکشی مارو -

 :چشم دوخت و گفت چشمکی زد و به مقابلش

 !شما ما رو نکشی فسقلی-

ای سر دادم و کمرم را صاف کردم و شیشه را پایین کشیدم. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم خنده

 :و پرسیدم

 جا بودی؟چرا اون شب اون -

 :ی چشمش چین افتاد و پرسیدکه او را دوم شخص مفرد قرار دادم، گوشهاز این

 کجا؟-
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 .پشت پنجره -

 .ای مصلحتی سر داد و ماشین را در کنار جاده نگه داشترفهس

 .گردماالن برمی -

 .از ماشین پیاده شد و به سمت پیاده رو رفت

 !خواهد پاسخ بدهد؟که نمیاین یعنی این

 .سری تکان دادم و چشمانم را به روی هم گذاشتم

ر در ذهنم مرور کردم و در ی هاکان را چندین باجمله "از احساساتت نترس. بهشون میدون بده"

میان دوراهی ماندن و رفتن. ترجیح دادم بمانم، اما ماندن به چه قیمتی؟ اگر با او بودن خوشبختی 

کرد و این قلبم بود که با انتخاب هاکان نباشد چی؟ اما اگر باشد چی؟ خدای من! عقلم دیگر کار نمی

 کرد. چرا هاکان؟ چرا؟تابی میپرید و بیام باال و پایین میدرون س*ی*نه

با باز شدن در ماشین، چشمانم را باز کردم و به سمت مخالف برگشتم. روی صندلی جای گرفت و 

نظیر خوشمزه و تلخ، چشمانم درخشیدند و های بیجعبه را مقابلم گرفت که با دیدن شکالت

 :پرسیدم

 مال منن؟ -

 !نوش جان -

 .ه سمتش برگشتمجعبه را گرفتم و روی پاهایم قرار دادم و ب

 .خیلی ممنونم -

 :ماشین را به حرکت در آورد و گفت

 .قابل نداره -

های تلخ را برداشتم و روپوشش را باز کردم. به داخل دهانم جعبه را باز کردم و یکی از شکالت

 و ای دیگر، متعجب زیراش گرفتم. با باال گرفتن جعبه و دیدن جعبههایم به بازیفرستادم و با دندان

 :رویش کردم و پرسیدم

 این چرا دوتاست؟ -
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 .یکیش مال مامانته -

 :ای سر دادم و گفتمخنده

 .کنمنترس! با مامان قسمت می -

 .هر دفعه که اومدم اونجا سر همینا دعوا راه انداختی -

 .باز هم خندیدم

 .داره حسودیم میشه -

 به چی؟ -

 .که به مامانم بیشتر از من توجه میشهبه این -

 !م را گزیدم و در مقابل نگاه متعجبش رو برگرداندم. ای وای از رسواییلب

های عمیق و کشدارش وقتی صدای نفس عمیقش به گوشم خورد و من به این پی بردم که تعداد نفس

 .شود و این عادی نیستکه در کنار هم هستیم، بیشتر از قبل می

م را لرزاند. آب دهانم را فرو دادم و با ایستادن ی تلخ شکالت تا اعماق وجودم نفوذ کرد و کمی تنمزه

ماشین و دیدن خانه، نفسی از روی آسودگی کشیدم. به سمتش برگشتم و نگاه قدردانم را به 

 .چشمانش دوختم

 .خیلی ممنونم -

 .مراقب خودت باش -

ه مانش خیرسری تکان دادم و در را باز کردم و پای راستم را بیرون گذاشتم. دوباره برگشتم و در چش

 .شدم و بوق رسوایی را به صدا در آوردم

 .امشب سر همون ساعتی که ایستاده بودی پای پنجره، منتظرتم -

 .سرم را به زیر انداختم و به سرعت پیاده شدم و به سمت در رفتم

 .بذار کمکت کنم -

 :به سمتش برگشتم و پاسخ دادم

 ...نه ممنون. خودم -
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 :ابرویی باال انداختم که کیف را باال آورد و گفت با دیدن کیفم در دستش، متعجب

 .موقع فرار جا گذاشتی -

 :لبخندی زدم و حق به جانب گفتم

 .فرار نکردم -

 !گیآره تو راست می -

 .معلومه -

 .حق به جانب سرتا پایم را برانداز کرد که از شرم لبم را گزیدم و رو برگرداندم

 کلید کجاست؟ -

 :نداختم و پاسخ دادمی چشم نگاهی ااز گوشه

 .توی همون زیپ کوچیکه -

کلید را بیرون آورد و درون قفل گرداند که در با صدای تیکی باز شد. داخل شدم و به سمتش 

 .برگشتم

 ممنون. نمیایی؟ -

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 .نه. سالم به مامان برسون -

 .رسونمبزرگیت رو می -

 :د و سرش را به سمت خانه کج کرد و گفتهایش را به طور نمایشی درهم کشیاخم

 !قدر ز*بون نریزبرو داخل و این -

 .پشت چشمی نازک کردم

 .باشه. خدافظ -

 .خدافظ -

اش رفت. در را بستم و وارد حیاط شدم و خودم را به چشمکی زد و عقب گرد کرد و به سمت خانه

 :بردم و صدایم را بلند کردمهایم را در آوردم و به داخل خانه هجوم ساختمان رساندم. کفش
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 مامان؟ کجایی؟ -

 :رویی پاسخ دادممان که به تازگی آماده شده بود، بیرون آمد و با خوشاز داخل پذیرایی بزرگ

 .اینجام عزیزم -

 .سالم -

 .سالم. خسته نباشی -

 .ممنونم -

 :اخت و پرسیدی خودش را باال آوردم و مقابلش گرفتم. ابرویی باال اندبه سمتش رفتم و جعبه

 به چه مناسبت؟ -

 :با نهایت صداقت پاسخ دادم

 .من که نخریدم -

 :ابرو درهم کشید و پرسید

 پس کی خریده؟ -

 .آقا هاکان -

 :بار ابروهایش باال پرید و جعبه را از دستم گرفت و گفتاین

 .چرا خودش نیومد؟ دلم برای این پسر تنگ شده -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .! شما هم هاکان شناس شدیااوه -

 !حسود -

 !ایش -

از کنارش گذشتم و وارد پذیرایی شدم و به سمت اتاقم رفتم. جعبه را روی تختم گذاشتم و 

هایم را تعویض کردم. نگاهی به سراسر اتاقم انداختم. اتاقی که دیروز آماده شده بود و مامان از لباس

مان از انباری ی قبلیاز آوردن بعضی وسایل خانه بزرگ شدن خانه بسیار خوشحال بود و این را

شد فهمید. لبخندی به عکسش که در اتاقم قرار داشت؛ زدم و از اتاق بیرون رفتم. ی آراز میخانه
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 .کردروی مبل نشسته بود و با چای و شکالت از خود پذیرایی می

 .جام خوشگل شدا. مبال رو هم که آوردینمیگم؛ این -

 :ا دست به کنارش اشاره کرد و گفتلبخندی زد و ب

 !جابیا این -

 :در کنارش جای گرفتم که پاسخ داد

 .ات آوردم. باالخره، عید که میان اینجااینا رو بخاطر عمه -

 او کو تا عید!؟ -

 :تر شدم و صدایش زدمکمی نزدیک

 !مامان -

درهم گره کردم و مِن مِن  اش را درون سینی گذاشت و سوالی به سمتم برگشت. دستانم رالیوان چای

 :کنان گفتم

 .من... امروز... با هاکان... بودم -

کرد. برای بار العملش را ببینم که کامال خونسرد نگاهم مینگاهم را در صورتش گرداندم تا عکس

ست که در علم روانشناسی قادر نخواهی بود؛ او را هزارم به خود اعتراف کردم که مامان تنها کسی

 .یتحلیل کن

 !آلما -

 :آب دهانم را فرو دادم و پاسخ دادم

 جانم؟ -

چند روزی بود که حال خوبی نداشتی؛ من گذاشتم پای امتحاناتت، که سخت بودن؛ اما االن  -

 خوام ببینم چی شده؟می

 :گر مرا خطاب قرار دادسرم را به زیر انداختم که به سرعت با لحنی توبیخ

 !سرت رو بلند کن -

 .بلند کردم و نگاهم را در چشمان مهربانش دوختمبه آرامی سر 
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 .شنومخب؟ می -

 .هایم را با زبان خیس کردم و موهایم را به پشت گوش فرستادملــ*ب

مون افتاده بودم. یه دختر از اعضای من راستش، حالم خوب نبود؛ چون یاد دوران سخت زندگی -

ها. دلم از نبود شادی و حال خراب آراز لکمپ اومد پیشم و حرفایی زد که من رو برد به اون سا

 ...هایی که آیدا، از دخترعموی بهرام شنید؛ گرفت. دلم ازگرفت؛ دلم از کنایه

 .ها و شکستن بغضم شدمنفسم را با بغض بیرون فرستادم و مانع ریختن اشک

 :دستش را به روی دستم نشاند و پرسید

 ذاری؟چرا اینا رو به پای امتحان الهی نمی -

 !مامان -

 جانم؟ -

طور شکسته پای قبر نشسته بود؛ دنیا روی سرم خراب شد. آخه چرا شادی؟ وقتی وقتی آراز اون -

 ...کرد که بهش فهموندن، نازاست و حق حرف زدنم نداره! به خداآیدا داشت گریه می

انش خیس بغض کردم و نتوانستم ادامه بدهم. از شدت ناراحتی صورت مامان درهم شده بود و چشم

 :بودند. دستم را فشرد و گفت

 درد اصلیت چیه مادر؟ -

 ...هایم به هم دوخته شدند. به کل از یاد برده بودم که او مادر است و مادرچشمانم گرد و لــ*ب

 :دستی به چشمانش کشید و با آه گفت

 اینا که درد همیشگی ما بودن؛ درد این روزات چیه؟ هاکان؟ -

 .ام بیرون زد و مرا به رسوایی کشاندی س*ی*نهقلبم از قفسهبا آوردن نام هاکان، 

 ...من... من -

 !همه مِن و مِن داره؟تو چی؟ یه جواب دادن این -

 :نگاهم را به زیر کشیدم و به سختی پاسخ دادم

 .هاکان ازم خواست یه فرصت آشنایی بهش بدم -
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 و تو ندادی؟ -

 .درسته -

 چرا؟ -

 ...چون، چون -

 !آلما -

 :شمانم را به روی هم فشردم و پاسخ دادمچ

 .ترسیدم احساساتم دروغ باشن یا، به بازی گرفته بشنترسیدم. میچون می -

 کدوم احساسات؟ -

 !دونممن... نمی -

 .چشمانم را باز کردم و سر بلند کردم

 .تونستم قبولش کنمدونم چمه! من ازش خوشم میاد و... نمینمی -

 .وقت تو زندگیت نترسی؛ که اگه بترسی باختیهیچبهت یاد داده بودم  -

 اما اگه احساساتم دروغ باشن چی؟ -

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 .اگه دروغ بودن؛ حال االنت خوب بود -

 :قفل دهانم بسته شد و او ادامه داد

مدت ترسیدی! اینتو بهش دل بستی؛ به هر دلیلی، به درخواستش جواب منفی دادی؛ چون می -

به خاطر هاکان خراب بود و دردی شده بود روی درجات، امروز دیدیش و باهم رفتین حافظیه و  حالت

جا باهاش که حرف زدی آروم شدی. دل رو زدی به دریا و تصمیم گرفتی به خودت یه فرصت بدی اون

 .و دادی. برای همینه که حالت خوب و صورتت باز شده

 کنم؟اشتباه می

شد و قادر به هدف باز و بسته میجهت و بید ماهی بیرون مانده از آب بیاز فرط تعجب دهانم همانن

 .ام نشاند و در چشمانم خیره شدپاسخ دادن نبودم. دستش را باال آورد و به روی گونه
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 !تو پیش من همیشه رسوایی؛ همیشه -

 ...ما... ما -

 :چشمانش را ریز کرد و تشر زد

 !ماما چی؟ عین آدم حرف بزن دختر -

 :بم را گزیدم و سر به زیر انداختم. از کنارم برخاست و سینی را برداشت و گفتل

 .میرم برات چایی بیارم -

 :به سرعت مخالفت کردم

 .خودم میارم -

 .من و تو نداره -

به سمت در رفت و میان چهارچوب ایستاد. به آرامی به سمتم برگشت و با ابروهایی درهم نگاهی به 

 :صورتم انداخت و گفت

 .دختر داییت تو رو با هاکان دیده بود -

 :به سرعت از جا برخاستم و با تشویش و نگرانی گفتم

 .مامان به خدا من کار اشتباهی نکردم -

 .ابروهایش بیشتر درهم شد

شناسم و بهش اطمینان دارم. به شکوفه هم گفتم که اون آقا آشناست و نیازی من دخترم رو می -

 .نیست به کسی چیزی بگه

 :با ترس زمزمه کردم

 بابا؟ -

 .دونه. به خودم زنگ زدنمی -

 :به آرامی زمزمه کردم

 .لقی دهـ*ندختره -

 :گرش به گوشم رسیدصدای توبیخ
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 !آلما -

 :لــ*ب گزیدم و پرسیدم

 ی طرف؟آخه آدم باید هرچی رو دید بذاره کف دست خانواده -

 .خواداونم گفت صالحت رو می -

 دایی بگم؟ یا شاهین؟ خوبه منم برم به -

 :ای رفت و با عصبانیت توپیدچشم غره

مالحظگی نکنی. در مورد رفت و آمدت با هاکان هم بعداً صحبت بسه دیگه! این رو گفتم که بی -

 .کنیممی

 :شد؛ ادامه دادطوری که از پذیرایی خارج میرو برگرداند و همان

 .جا بخورام. چاییت هم همونکم جون بگیره؛ بچه االنم بیا کمک یه شام خوب درست کنیم آیدا یه -

 .چشمی زیر لــ*ب گفتم و با رفتنش نفسی از روی آسودگی کشیدم

کردم و همه فهم و شعور باالیش افتخار میخدای من! به خیر گذشت. همیشه به داشتن مامان با آن

م برای دیدن هاکان آن هم اش بود. مطمئنیکی از دالیل صمیمیت من با او همین برخوردهای عاقالنه

دانستم که بدون اجازه گرفتن از او، دعوای حسابی برایم آماده کرده بود؛ اما این را هم خوب می

 .دهد. او جدای از مادر بودن، بهترین دوست من هم بودکار را در پیش رویم قرار میبهترین راه

 .آلما؟ چاییت سرد شد -

 :به سمت آشپزخانه رفتم و پرسیدم

 خوایی درست کنی؟چی می -

 .لیوان چایی را به سمتم گرفت که تشکری کردم و گرفتم

 چی درست کنیم؟ -

 :لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .قیمه چطوره؟ آیدا و بهرام دوست دارن -

 :سری تکان داد و با لبخند گفت
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 .خوبه -

 :به سمت کابینت رفتم و ظرف توت خشک را بیرون آوردم و گفتم

 .کنممیپس من درست  -

 !چه عالی -

 .هایم نزدیک کردمخندیدم و یک توت درون دهانم انداختم و لیوان چای را به لــ*ب

***** 

 «فصل هشتم»

 

 «دانای کل»

 «هاکان»

 

 !بله پسرم. نگران نباش -

 :نفس عمیقی کشید و پرسید

 تونم؟مگه می -

 .من مراقبشم. پدرت هم زنگ زد -

 :ابرو درهم کشید و پرسید

 !زد؟ برای چی؟زنگ  -

 .هیچی؛ از مادرت خواست برگرده پیشش -

 برگرده پیشش؟ یعنی باهم خوب شدن؟ -

 .آره خداروشکر -

 خب؟ -

 .گردهکنه و برمیجا. اونم گفت کاراش رو مرتب میهیچی دیگه. مامانت گفت؛ نه، تو بیا این -

 گرده؟برمی -

 .درسته -
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 .یان موهایش کشیدهایش را به دندان گرفت و عصبی دستی ملــ*ب

 .خیلی خب. خدافظ -

 .خدافظ پسرم -

اش را پشت سرهم بیرون های کالفهتماس را خاتمه داد و گوشی را میان انگشتانش درهم فشرد. نفس

اش را به سمت توالت کشاند. آبی به دست و فرستاد. گوشی را روی مبل پرت کرد و تن خسته

های مهمش برسد که باالخره بعد آرام کند و به برنامهصورتش زد و بیرون رفت. سعی کرد ذهنش را 

از مدتی کلنجار رفتن با خود، روی مبل جای گرفت. لپ تاپش را روشن کرد و مدارک شرکت پدر 

هایش گذاشت. وارد دی ریخت و در کنار پروندهها بود را درون سیدایان، که مشغول بررسی آن

 .درآمدها سیستم هتل شد و مشغول بررسی لیست حقوق و

اش بلند شد که نگاهی اش را به مبل داد. صدای پیامک گوشیاش نوشید و تکیهای از قهوهجرعه

 .کوتاه به سمتش انداخت. با دیدن نام آلما، دست از کار کشید و پیامک را باز کرد

 ای؟خونه -

و  ها به خاطر حضور همیشگی آلمای آنهایش نشست که همهجانی روی لــ*بلبخند بی

 .هایش بودمحبت

 :در جواب سوال آلما نوشت

 .آره. تنهام هستم -

 .لبخند شیطانی زد که به سرعت برایش پیام آمد

 !شیطون رو لعنت کن؛ در رو هم باز کن -

صدایی سر داد و از جا برخاست و سمت به آیفون رفت و دکمه را فشرد. در واحد را باز ی بیخنده

ی مهربان مجاورش سپرد. منتظر ورود آلما ماند. با نمایان شدن چهره اش را به دیوارگذاشت و تکیه

تر شد و جلوتر رفت. آن چادر گلدار صورتی که به سختی با یک آلما در مقابلش، لبخندش عمیق

کرد و دست نگه داشته شده بود؛ حقیقتاً معصومیت و زیبایی آن دخترک را بیشتر از پیش می

 .کردبه پا میخواهان هاکان غوغایی در دل
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 .سالم -

 .سالم -

 :مقابل هاکان ایستاد و گفت

 .اینو مامان داده بیارم -

 :نگاهی به سبد درون دست آلما انداخت و پرسید

 چی هست؟ -

 .سبد را به سمت هاکان گرفت

 .قابل نداره -

ال های رنگی، ابرویی باسبد را گرفت و نگاهی به محتوای درون سبد انداخت. با دیدن آن شیشه

 :انداخت و پرسید

 ترشی؟ -

 .ی چادر را میان انگشتانش گرفت و به صورتش نزدیک کردگوشه

 .شون رو آوردی؛ مامان هم چندتا برای تو ریختبله دیگه. اون دفعه توی مهمونی خوب دخل -

های تر کرد و با لبخند مخصوص خود، گونهسبد را روی پادری گذاشت و خودش را به آلما نزدیک

 .چون گل به سرخی نشاندی دختر را همهبرجست

 .فدای دست شما -

 .خدانکنه -

 !بیا داخل -

های یک دست سفیدش، به اسارت کشیده شد؛ بند دلش پاره شد و های آلما میان دندانلــ*ب

 :ی چادر دختر را میان دستانش کشید و پرسیدکوبش قلبش شدت گرفت. گوشه

 برای یه قهوه که وقت داری؟ -

شرمسار آلما که به چشمانش رسید؛ دلش ضعف رفت برای آن نگاه و خود را جلوتر کشید و در نگاه 

 :زیر گوش آلما نجوا کرد
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 .قول میدم درسته قورتت ندم -

ی ریز آلما که بلند شد؛ دلش مالش رفت و وجودش به التهاب نشست. به آرامی عقب کشید و خنده

را در چشمان گرم و گیرای دلبرش به ر*ق*ص در اش ی بسیار کم، چشمان یخیدر همان فاصله

 .آورد

 .باید برم -

شدند و وجود هاکان های دخترک انداخت که کلمات به زیبایی از آن خارج مینگاهی کوتاه به لــ*ب

 .آوردندرا به لرزه در می

 .قول میدم دیر نشه -

 ...آخه مامان -

 !یه قهوه -

ای تمام وجودش را در آلما به عرق نشست و شرم دخترانهاز آن نگاه شیفته و مستقیم هاکان، تن 

 :ی لبش را به دندان کشید و نگاهی کوتاه به مسیر آمدنش انداخت و پرسیدبرگرفت. گوشه

 یه قهوه؟ -

 :نمایی زد و به آرامی پاسخ دادلبخند دندان

 .یه قهوه -

وبش قلبش بیش از پیش شد. لبخند زیبای آلما که جان گرفت، خستگی هم از تن او بیرون رفت و ک

نامحسوس آب دهانش را فرو داد و به آرامی خود را کنار کشاند. آلما با تشکری کوتاه وارد ساختمان 

شد. نگاهش را سراسر سالن مرتب و تمیز گرداند. نگاه هاکان به موازات قامت کوتاه و زیبای آلما 

شت گردن خود کشید و در را بست و کشیده شد و تنش به التهابی بیش از پیش نشست. دستی به پ

ت؛ رفبه سختی نگاهش را از دخترک گرفت. قدمی پیش گذاشت و در حالی که به سمت آشپزخانه می

 :گفت

 .خوش اومدی -

 .صدای آرام آلما در گوشش پیچید و تیرک کمرش خیس از عرق شد
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 .ممنونم -

کوب زیبایی ت و درون سینی نقرهای که به تازگی درست کرده بود را درون لیوان مخصوص ریخقهوه

قرار داد و به سمت سالن رفت. سینی را روی میز گذاشت و نگاهش را باال کشید که آلما را پشت به 

 .خود و درحال تماشای تابلوی نقاشی مشاهده کرد

 !هاکان -

 .شد و این خبر خوبی برای او نبودهایش میلبخند زد؛ به تازگی لبخندهای زیادی مهمان لــ*ب

 :پس به سرعت دستی به دهانش کشید و پاسخ داد

 بله؟ -

 :آلما به سمتش برگشت و پرسید

 شی؟جا، تنهایی، اذیت نمیاین -

 :روی مبل جای گرفت و پاسخ داد

 .به تنهایی عادت دارم -

با دست به مبل کنارش اشاره کرد که دخترک سری کوتاه تکان داد و چادرش را روی سرش مرتب 

ش قدم برداشت. با حرکت عرق به روی کمرش، کالفه نفسی بیرون داد و دستی میان کرد و به سمت

 .موهایش کشید

اش بود که با نشستن آلما قراریهمه بیچه اتفاقی افتاده بود؟ در ذهن خود به دنبال دلیلی برای آن

ای که او را به داد؟ دختر سادههمه به آلما واکنش نشان میدر کنارش، به آن دلیل دست یافت. چرا آن

ای آزاد و امروزی را با او تجربه کند. شاید همان تضاد توانست رابطهراحتی رد کرده بود و قطعا نمی

شد. تر میکشاند و هرلحظه کنترل آن کشش سخت و سختبود که او را عجیب به سمت آلما می

سینی را به سمت آلما  نفس عمیقی کشید و برای رهایی از آن سردرگمی سری به طرفین تکان داد و

 :کشاند و تعارف کرد

 .بفرمایید -

 :های آلما نقش بست و تشکر کردلبخند دلنشینی به روی لــ*ب
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 .ممنونم -

ای از گفت و جرعه "اومی"اش نزدیک کرد. از عطر خالص و ناب قهوه لیوان را جلو کشید و به بینی

همه پرونده و سیستم، ابرویی باال هش به آنآن نوشید. لیوان را روی میز گذاشت که با برخورد نگا

 :انداخت و پرسید

 بد موقع اومدم؟ -

اش کشید که هاکان ی هاکان برخورد. دستی به روسریسرش را بلند کرد که نگاهش با نگاه خیره

 :خود را جلوتر کشید و پاسخ داد

 !نه، اصالً -

 .تر کشیدکمی عقب دستش را پیش برد و به چادر گلدار رساند و از روی سر آلما

 .کردمی عمو الیاس تحقیق میداشتم در مورد پرونده -

هایش که دستان مردانه هاکان تمام حواسش را به خود داده بود؛ سعی کرد تمرکزش را به حرفبا آن

 .بدهد

 چیزی هم فهمیدی؟ -

 .هایش کمی کش آمدند و حرکت دستش متوقف شدلــ*ب

 .خیلی چیزا -

 :و پرسیدچشمانش برق زدند 

 شون حل میشه؟یعنی دیر یا زود، مشکل -

 !صددرصد -

 .که خیلی خوبهاین -

 .سری تکان داد و خود را جلوتر کشاند

 !آلما -

 :های صورت سفید دخترک که به سرخی نشسته بود؛ از هم باز شد و به آرامی پاسخ دادروزنه

 بله؟ -
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 آخر هفته بریم کمپ رو ببینی؟ با پدرت صحبت کردی؟ -

 :نفسش را با آه بیرون فرستاد و پاسخ داد

 .آره. خیلی هم صحبت کردم -

 خب؟ -

 :سرش را به زیر انداخت و پاسخ داد

 .ترسهمی -

 از چی؟ -

 .که نتونهاز این -

 .زنی به اونم بزنهمه حرفای خوبی که به بیمارات میاز این -

 :سرش را بلند کرد و پاسخ داد

 .اونا خواستن و اومدن -

 .خواددر تو هم میپ -

 .ترسناما اونا نمی -

 .تو نترسیدن رو بهش یاد بده -

 :پوزخندی زد و گفت

 !ترسم؛ چه توقعی از اون دارم؟من خودم از احساساتم می -

 .گذشتمنظورش از آن ترسیدن، همان بودنش در کنار هاکان بود که تماماً با ترس و لرز می

 :پرسید ابروهای هاکان از آن جمله درهم شد و

 هنوزم ترس؟ دیگه چرا؟ -

 هاکان؟ -

 مونو شروع نکردیم! آلما؟مگه باهم حرف نزدیم؟ مگه ما رابطه -

 .فهمید که پشت آن خونسردی، عصبانیت ایستاده استخونسرد بود؛ اما آلما خوب می

خ با بلند شدن صدای گوشی آلما، هراسان خود را عقب کشید و گوشی را باال آورد. به سرعت پاس
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 :داد

 جانم مامان؟ -

 !گیرهکجا موندی دختر؟ بابات سراغت رو می -

 .دارم میام -

 .زودتر -

 .تماس را خاتمه داد و به سرعت از جای برخاست

 .ممنونم بابت قهوه -

ی آن اضطراب شیرین دخترانه هیچ حرفی خیرههاکان مقابلش ایستاد و با همان ابروهای درهم، بی

ش را روی سر مرتب کرد و لــ*ب بازکرد تا کالمی بگوید که با جست شد. آلما به سرعت چادر

شان، زبانش قفل و دهانش بسته شد. از حرکت ناگهانی ی میانناگهانی هاکان و از بین رفتن فاصله

هاکان و قفل کردن اندامش، چادر از روی سرش به آرامی پایین افتاد و به روی دستان هاکان قرار 

ن و زناای بسیار کم از او نفسد هاکان بازوهایش را دربرگرفته بود و در فاصلهگرفت. دستان نیرومن

تاب سرش را ی چشمان موشی و درشت آلما بود. آلما برای بهتر دیدن آن چشمان بیتاب خیرهبی

هدف در چشمان او گرداند. با نزدیک شدن سر هاکان و برخورد هرم داغ بلند کرد و نگاهش را بی

تر ی س*ی*نه بیرون پرید و فریاد عاشقی سر داد. با نزدیکصورتش، قلبش از قفسه هایش بهنفس

ی او مشت و تار و پود پیراهن را شان، ناخودآگاه دستانش به روی س*ی*نهشدن هاکان و تالقی نگاه

درهم پیچید. صدای نفس عمیق و سپس کالم آرام هاکان که در گوشش پیچید؛ انگشتانش بیشتر 

 .ها رسیدشان به آسمانه شدند و نالهدرهم پیچید

 !بهت گفته بودم، وقتی من رو انتخاب کردی؛ حق ترسیدن و جا زدن نداری -

اش را با های خشکیدهبا عقب کشیدن هاکان، به آرامی سرش را به سمت صورت او برگرداند. لــ*ب

 :زبان خیس کرد و با صدای بسیار ضعیف گفت

 .من جا نزدم -

همه دونه؟ پس اینکنی؟ مگه نگفتی مادرت میهمه ازم دوری میآلما! چرا این زنیداری می -
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 اعتمادی چیه؟بی

 :ابروهایش را درهم کشید و پاسخ داد

 ...من بهت بی اعتماد نیستم! من فقط -

 که از احساساتت باخبر بشم؟ترسی؟ از ایناز چی می -

چون پتکی سنگی بر سرش های آلما را همسهاکان با همان سوال به هدف زده بود و دلیل تمام تر

 .کوبید

 !آلما؟ -

 :آب دهانش را به سختی فرو داد و خطاب به هاکان لــ*ب باز کرد

 .از همون روز اول قلبم رو بهت باختم -

بار چشمان هاکان رنگ تعجب به خود گرفتند؛ دستانش به آرامی به روی بازوهای آلما سُر خوردند این

 .و پایین افتادند

ترسیدم بگم و تحقیر بشم؛ خرد بشم؛ ترک بشم. اگه االن گفتم برای ترسیدم. آره. میمن، من می -

 .این بود که فردا پشیمون نشم چرا نگفتم

ه هایش بتر که با اتمام کالم آخر، پوست لــ*بشد و چشمانش عصبیرفته صدایش بلند میرفته

روی هم بسته شدند. دستانی که صورت گرد و سوزش افتادند و چشمانش، کامالً غیرارادی به 

های داغی که به متری صورتش قرار داشت و نفسکوچکش را قاب گرفتند؛ صورتی که در چند میلی

زدند. اما، با به صدا در اش را رقم مینشست؛ همه و همه یکی از لحظات ناب و رویاییاش میروی گونه

د، قلبش فرو ریخت و با کنار کشیدن هاکان، چشمان آمدن ناقوس خطر و یادآوری نسبتش با آن مر

ی مقابلش ماندند. نگاه سرکشش را برای زده از هم باز شدند و مبهوت چهرهدرشتش متعجب و بهت

نی چشمان یخی هاکان به ر*ق*ص در آورد؛ اما کوبش طاقت ای احساسات در نیپیدا کردن ذره

شد. با به صدا در آمدن اوش و جستجوی او میفرسای قلب و دو دو زدن چشمانش مانع هرگونه ک

ناگهانی ساعت، در جا پرید و به سرعت عقب کشید و دستش را روی قلبش گذاشت. صورت جدی و 

ی رمانتیک را رونق ی او ازهم باز شد و لــ*ب باز کرد تا آن صحنهخونسرد هاکان، با حرکت ترسیده
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هایش به هم دوخته شدند و متعجب، ، لــ*بببخشد؛ اما با عقب رفتن آلما و چنگ زدن چادرش

ی آخر به ی دخترک ترسیده شد. چادرش را به سر کرد و به سرعت به سمت در رفت. در لحظهخیره

عقب برگشت و نگاهی به سراپای مرد مقابلش انداخت و با لکنتی که ناشی از ترس و هیجان توأم بود؛ 

 :زبان باز کرد

 !ن کارو نکندیگه، دیگه، این کار رو، ای -

اش را برگرداند و از چهارچوب های سرخش نزدیک کرد و نگاه هیجان زدهی چادرش را به گونهگوشه

در بیرون زد. با برخورد در به چهارچوب و پیچیدن صدای بلندش در خانه، به خود آمد و نفس حبس 

اگهانی که به سراغ اش را به سرعت بیرون داد. کالفه دستش را به روی ریشش کشید و از تب نشده

ی های لباسش را یکی پس از دیگری باز کرد و خود را به همان پنجرهتنش آمده بود؛ تمام دکمه

اش را به سمت درختان و حوض همان ی حریر را کنار زد و نگاه جستجوگرانهمعروف رساند. پرده

 های باالو به روی لبه ی باصفا کشاند. دخترکی ریز نقش با سرعتی نور خود را به حوض رساندخانه

ی آن نشست. چادرش را از سر خارج کرد و چندین مشت آب به روی صورتش ریخت و لحظاتی آمده

جا ماند. صورتش را با چادرش خشک کرد و سرش را به روی زانوانش قرار داد که با آمدن را، در همان

مت او قدم تند کرد. بعد از مادرش و شنیدن نامش از زبان او، به سرعت ایستاد و دستپاچه به س

ی هاکان درهم پیچید. صدای آلما گفتگویی کوتاه هردو به داخل رفتند و باز هم قلب مردانه

رد. کپیچید و نبض شقیقه و گردنش را برای بیرون زدن از بدنش تحریک میوار در سرش میپارازیت

به سرعت عقب کشید. کالفه پرده را میان مشتش فشرد و نگاه داغش را از آن ساختمان گرفت و 

 :دستی میان موهایش کشید و با خود زمزمه کرد

 کنی هاکان؟داری چیکار می -

 .هایش را به روی هم فشردعصبی دندان

 !قراری به دوست داشتن نبود -

 :با به صدا در آمدن تلفن خانه، عصبی و خسته سرش را میان دستانش به اسارت کشید و نالید

 .ریندست از سرم بردا -
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 :گیر بلند شد و سپس صدای جذاب و زیبای زنی جوان در ساختمان پیچیدصدای بوق پیغام

هام رو نمیدی؛ هروقت که تونستی یه زنگ سالم عزیزم. انگار سرت خیلی شلوغه که جواب تماس -

 .بهم بزن. باید در مورد یه سری مسائل باهات مشورت کنم

 :به سمت تلفن کشیده شد و پاسخ داد هایش برخالف تن خسته و فکر مشغولشقدم

 .سالم -

 :آور زن از پاسخ همیشه گرم او، در گوشش پیچیدصدای شادی

 .خوبی عزیزم؟ چه خوب که خونه بودی -

 شی؟خوبم. تو چی؟ تنهایی که اذیت نمی -

 .ی زن بلند شدی مستانهخنده

 .من که همیشه تنهام عشقم -

 پس من چیم؟ -

 خندید؟زن. بیش از حد نمیی زیبای باز هم خنده

 .تو جان منی -

 :نفس عمیقی کشید و پرسید

 خوایی مشورت کنی؟در چه موردی می -

 می تونی بیایی تبریز؟ -

 .االن شرایطش رو ندارم -

 .اما من بهت نیاز دارم -

 .دونی که خیلی سرم شلوغهخودت می -

 .ندیدمت و دلم برات تنگ شده ذاری؟ خیلی وقته کهیعنی چند ساعتی رو برای من وقت نمی -

طبق عادت دستی به ریشش کشید و نگاهش را به سمت پنجره برگرداند. به سرعت ذهنش کشیده 

 .شد به لحظاتی پیش و در آغـ*وش کشیدن دخترک ریز نقش

 !هاکان -
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دلش فرو ریخت و آلما همچون رویایی کودکانه، از ذهنش پاک شد. حقیقتاً که حضور آن زن در 

 .تر از آلما بودررنگذهنش پ

 جانم؟ -

 .نمیایی؟ حداقل یه روز! چندماهه که همو ندیدیم -

نگاهش را از آن پنجره گرفت و برای آرام گرفتن التهاب تن و فکرش نفس عمیقی کشید و به 

 :ی زن پاسخ داددرخواست مهربانانه

 .چند روز ام رو مرتب کنم. چند روز دیگه میام پیشت، اما فقط برایباید برنامه -

 :زن با صدایی که سراسر شادی و خوشحالی بود، جیغی خفیف کشید و گفت

 .عاشقتم که -

 :لبخند کمرنگی زد و پاسخ داد

 .منم -

 .پس منتظرتم. مراقب خودت باش عزیزم -

 .هستم. تو هم -

 .بوسمت. بایمی -

 :سری تکان داد و گفت

 .خدانگهدار -

اش را به رویش انداخت. نگاهی به تی رفت و تن خستهتماس را خاتمه داد و به سمت مبل راح

ی دلیل زنگ زدن ی خاموش شده و چراغ چشمک زنش، متوجهاش انداخت که با دیدن صفحهگوشی

های ی برنامهی لپ تاپ را روشن کرد و پوشهاش، صفحهتوجه به گوشیاو به تلفن خانه شد. بی

ای که این روزها تمام فکر و ه شد به سمت دخترک سادهاش را باز کرد، اما ذهنش باز هم کشیدآینده

شد؟ او همان چند گذاشت چه میذکرش شده بود. اگر برای چند روز به تبریز می رفت و او را تنها می

ای ی پیش بود که اعتراف به دوست داشتنش کرد، اما او مطمئن بود که این دوست داشتن لحظهلحظه

 .دپراست و خیلی زود از سرش می
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 .گیرهزده تصمیم نمیای و شتابنه هاکان! این دختر لحظه -

 :کالفه سرش را میان دستانش کشید و به جان خود غُر زد

 کنی؟ اصالً با خودت چند چندی؟گندتت بزنن! داری چه غلطی می -

هوای خانه که پر بود از عطر ناب و خالص آلما، برایش عذابی بیش نبود و قلبش را بیش از پیش 

آزرد. در یک تصمیم ناگهانی لپ تاپ را خاموش کرد و از جای برخاست و با برداشتن سوئیچ یم

 .اش از ساختمان بیرون زدماشینش، برای آرام کردن ذهن و تن تب کرده

***** 

 «آلما»

 .از شدت خنده، سرم به عقب افتاد و صدایم بلندتر از قبل به هوا خواست

 !آلما -

، مرتب نشستم و برای خفه کردن صدایم دستم را روی دهانم گذاشتم. گر هاکانبا صدای توبیخ

هایش، ی مصلحتی کردم و به روی تخت مرتب نشستم که با دیدن شدت اخمچندین سرفه

عذرخواهی کردم و دستی به صورتم کشیدم. نگاهی به اطراف انداخت و با جدیت و لحنی عصبی 

 :پرسید

 این چه طرزشه؟ -

اش به چشمانش دوختم و سار نگاهم را از فک سفت شدهن دندان کشیدم و شرمهایم را میالــ*ب

 :گفتم

 !خب باشه دیگه -

ای رفت و با چشم و ابرو به اطرافش اشاره کرد که نگاهی گذرا انداختم و با دیدن جمعیت چشم غره

 :نسبتاً زیادی که درون رستوران قرار داشتند؛ خودم را به آن راه زدم و پرسیدم

 ر مورد خودمون به دایان و دنیا گفتی؟د -

 :هایش کم نشد، اما با خونسردی پاسخ داداز شدت اخم

 .کامل نه -
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 .ابرویی باال انداختم

 چرا؟ -

 :با چشم و ابرو به کنارش اشاره کرد و گفت

 .تر سوال بپرسجا و کمبیا این -

ستم. دستش را روی پشتی صدایی کردم و به آرامی در کنارش خزیدم و با فاصله نشی بیخنده

ای که سمت من بود سپرد و پای دیگرش را خم کرد و دست چپش را اش را به شانهانداخت و تکیه

هایم به روی هم افتادند و گرفته و دمغ روی آن انداخت. با کالمی که از دهانش خارج شد؛ لــ*ب

 .نگاهم را باالتر کشیدم

 .باید چند روزی برم تبریز -

 چند روز؟ -

 .شاید یه هفته -

 یه هفته؟ -

 .آره -

 تونی نری؟نمی -

 :ای کم از صورتم پرسیدی راست مایل کرد و در فاصلهسرش را به روی شانه

 چرا نرم؟ -

 ...خب -

 :دستی به موهای کنار گوشم کشیدم و به زیر شال فرستادم و پاسخ دادم

 خب کارای اینجا چطور میشه؟ آقا الیاس؟ دایان؟ بقیه؟ -

 دوم بقیه؟ک -

 :چشمان براقش را روی سراسر صورتم گرداند و منتظر ماند که نگاهم را به زیر کشیدم و پاسخ دادم

 .من -

 :تر آورد و نجوای آرام و گرمش را در زیر گوشم رها کردسرش را پایین
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 دلت برام تنگ میشه؟ -

 .ه سرخی زدندهایی که بهایم شد و گونهاز شیطنت صدایش، لبخند بود که مهمان لــ*ب

 .زنم. باید برم به کارای عقب موندم برسمخب بهت زنگ می -

 :ی فهمیدن تکان دادم و گفتمسری به نشانه

 .متوجهم -

 .پس سرت رو بلند کن، اون چشما رو ببینم من -

رفت و تنم گُر کرد که عجیب دلم برای حرف زدن با او ضعف میچنان کلمات را گرم و گیرا بیان میآن

 کرد؟چنین و ناگهانی فوران میهمه شیدایی کِی به سراغم آمده بود که اینگرفت. آنمی

ای کم تالقی کرد. لبخندی به روی به درخواستش سرم را بلند کردم که نگاهم با نگاهش در فاصله

 :هایش نشاند و پرسیدلــ*ب

 دونی همیشه از چه دختری خوشم میومد؟می -

 :یدمابرویی باال انداختم و پرس

 چه دختری؟ -

 ...از اون دخترایی که چشماشون عین تو -

های چشمش رساند و چشمانش را درشت اش را به هم نزدیک کرد و به گوشهانگشت سبابه و اشاره

 :کرد و ادامه داد

 ! این همه درشتن -

 :ای آرام سر دادم و گفتمبا حالتی که به خود گرفت خنده

 !قدر درشتم نیستن آاین -

 :نش را پایین آورد و گفتدستا

 .دقیقاً عین این موش سفیدا -

 :ام بلندتر شد که به سرعت دستم را روی دهانم گذاشتم و او با لذت ادامه داداین بار خنده

 .خواد لپاشون رو به دندون بکشیشن و دلت میو از اونایی که لپ گل گلی می -
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را عقب کشیدم که به موازات صورتم به جلو  هایم خارج شد و کمی سرمآرامی از میان لــ*ب"هین"

 :اش با حرص گفتهای کلید شدهکشیده شد و از میان دندان

 !کنی موش کوچولو؟کجا فرار می -

صدایی سر ی بیهایم کشیدم که خندهچشمان درشتم را برایش در آوردم و دستانم را به روی گونه

با یادآوری موضوعاتی که چند روزی درگیرشان داد و به آرامی عقب کشید و به حالت قبل برگشت. 

 :بودم؛ به روی تخت خزیدم و صدایش زدم

 هاکان؟ -

همه وجودم را داغ شود یخ آنهایم بلند کرد و به چشمانم رساند. مگر مینگاهش را از چانه و لــ*ب

 هایم از شدت تب به گزگز بیافتند؟کند و گونه

 بله؟ -

 .کردمفکر می چند شب پیش داشتم به خودمون -

 خب؟ -

 :نفسم را به بیرون فوت کردم و ادامه دادم

 تو گفتی این رابطه برای آشنایی هردوی ماست؛ درسته؟ -

 :چشمانش را ریز کرد و پاسخ داد

 .درسته -

 .دونمات نمیخب من چیز زیادی از خونواده -

 :ای باال انداخت و گفتنامحسوس شانه

 .خب ازم بپرس تا بگم -

 :لط بیشتر روی کالمم دستانم را درهم گره کردم و گفتمبرای تس

 .خوام با من صادق باشیاول از همه می -

 .سری تکان داد

 .من یا چیزی نمیگم یا حیقت رو میگم -
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 .لبخند زدم

 خوایی بدونی؟خب؟ چی می -

 .ات و روابطتوندر مورد خودت و خانواده -

 :ابروهایش درهم شد و قاطع پاسخ داد

 .در مورد خانوادم نیست که بخوایی بدونیچیزی  -

 :هایم پاک شد و با جدیت گفتملبخندم از روی لــ*ب

 ...ی منتو در مورد خونواده -

 :سردی و خودخواهی پاسخ دادمیان کالمم پرید و با کمال خون

 .گفتم چیزی نیست که تو بخوایی بدونی -

 .شد افههایم اضهایم به هم دوخته شدند و به شدت اخملــ*ب

 .منم عین تو یه خونواده دارم. پدر،مادر، یه خواهر و برادر همین -

چرخید و دستانش را از هم ها میتوجه به کالمش نگاهم را برگرداندم و به کودکی که در میان تختبی

 .باز کرده بود؛ دوختم

 آلما؟ -

تر در هم کشیدم ابروهایم را بیشجایی که از رفتارش دلخور شده بودم؛ باز هم اعتنایی نکردم و از آن

 .تا پی به اشتباهش ببرد

 !آلما! برگرد ببینم -

اش؟ قرارمان بر آشنایی بود و او ی شخصیزاده بود و من هم ندیمهداد؟ مگر خاناو همیشه دستور می

 هگفت که بکرد و به معنای واقعی میترین مالک من بود؛ دوری میاز صحبت در مورد خانواده که مهم

 !تو مربوط نیست

 .ام را بیشتر کردماش به گوشم رسید و من فاصلهصدای نفس کالفه

 یعنی قهری؟ -
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 :به سرعت پاسخ دادم

 .نه -

 .پس برگرد باهم صحبت کنیم -

 .نیازی نیست -

 به چی نیازی نیست؟ -

 .که صحبت کنیماین -

هایم، بلند شدم و وشیدن کفشهای تخت خزیدم و دستانم را به تاج رساندم. بعد از پبه سمت لبه

ی حرکاتم بود که با برداشتن کیفم کیفم را روی دوش انداختم. با همان ابروهای درهم و فجیع خیره

 :به سرعت واکنش نشان داد

 کجا؟ -

 .باید برم؛ کار دارم. خدافظ -

 !بازی در نیاربچه -

هایم به روی هم ندن دندانای به صورت خشمگینش رفتم و با صدایی که با به هم چسباچشم غره

 :شدم؛ گفتممانع بلند شدنش می

 .کنیچین موضوع مهمی رو از من پنهون میبازی در میاری که همتو بچه -

به سرعت از تخت پایین آمد و مقابلم ایستاد. با همان نگاه آتشی سرم را بلند کردم و در چشمانش 

 .خیره شدم

 .نیست که تو بخوایی بدونیکدوم پنهون کاری؟ من گفتم چیز مهمی  -

 ا؟ اگه این اسمش پنهون کاری نیس پس چیه؟ -

 !بس کن -

 .کنمباشه؛ بس می -

رو برگرداندم و با عصبانیت قدم برداشتم که بازویم میان انگشتانش کشیده شد و به ضرب به عقب 

 را به زیرهایش صورتم درهم شد و با درد به سمتش برگشتم. سرش کشده شدم. از شدت فشار پنجه
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 :کشید و با صدایی بسیار آرام گفت

 !موضوع رو بزرگش نکن -

این موضوع برای من بزرگه. مگه نگفتی بس کنم؟ باشه. پس دیگه کاری به کار من نداشته باش و  -

 !سمتمم نیا

دستم به را ضرب عقب کشیدم که انگشتانش را جدا کرد. به سرعت عقب گرد کردم و از سفره خانه 

هایم را تند کردم و روی رو قدم برداشتم و با دیدن جایگاه خط واحد قدم. به سمت پیادهبیرون زدم

 .ی مقابلم خیره شدمصندلی جای گرفتم. کیفم را در آغـ*وش کشیدم و مغموم و گرفته به جاده

 ربرای او موضوع مهمی نبود؛ اما برای من یک توهین بزرگ بود. هاکان از تمام رازهای زندگی من باخب

ی درستی شد به درجهگرفت. مگر با این وضع میچنین گارد میبود و در مقابل سوال کوچک من این

کند و در آخر چه از آشنایی برسیم؟ معلوم است که نه! از همین روز اول شروع به پنهان کاری می

 .شود!؟ زندگی پر از شک و شبههمی

نگاهم را برگرداندم و نفسم را با عصبانیت فوت  با ایستادن ماشین آشنایی در کنار ایستگاه، کالفه

 .کردم

 !بیا سوار شو -

 :نگاهی به سرتاپایش انداختم و با لجاجت پرسیدم

 !مگه نگفتم دیگه سمت من نیا؟ -

نگاهی به اطرافم انداخت و کالفه نفسش را بیرون داد و با صدایی آرام که تنها به گوش خودم 

 :رسید گفتمی

 !ذار کنار و بیا سوار شومسخره بازی رو ب -

 :همانند کودکان ده ساله با لجبازی گفتم

 !خوامنمی -

ی چندین نفر که منتظر آمدن خط بودند؛ پوفی کشیدم و دوباره رو برگرداندم و در مقابل نگاه خیره

رو شدم. دستش را به سمتم گرفت و با لحنی امرانه اش روبهنگاهم را برگرداندم که با هیبت مردانه
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 :فتگ

 !آبروی دوتامون رو به گند نکش دختر! بلند شو -

توجه به او از کنارش گذشتم که با گذشتنم از ایستگاه با کیفم به زیر دستش زدم و بلند شدم و بی

بار کیفم به عقب کشیده شد و مرا وادار به ایستادن کرد. مقابلم قرار گرفت و با صدایی که برای اولین

 :نداشت؛ غریدرنگ و بویی از خونسردی 

 !بهت میگم بشین تو ماشین و بگو چشم -

هایم به لرزش درآمدند و چشمانم به سوختن افتادند. با قلبم فرو ریخت و از شدت ترس لــ*ب

 :صدایی گرفته که قصد کنترل لرزشش را داشتم پرسیدم

 مگه زوره؟ -

 :اش پاسخ دادشده های کلیدچشمانش را درشت کرد و سرش را جلوتر کشید و از میان دندان

 .آره، زوره -

کیفم را به دنبال خودش کشاند که به اجبار به دنبالش رفتم و روی صندلی جای گرفتم. به سرعت 

هایش ای که صدای جیغ الستیکماشین را از جا کند به گونه ۱20پشت فرمان قرار گرفت و با سرعت 

هایش را به جان مان غُر زدننده ماندنبلند شد. از ترس، چشمانم را به روی هم فشردم و برای ز

 .خریدم

زنه. چرا روی به سرش میکنه و توی این ساعت ظهر واسه من هوس پیادهها قهر میعین بچه -

 کنی؟همه موضوع رو بزرگ میاین

 :چشمانم را به آرامی باز کردم و با دیدن سرعت باالیش، آب دهانم را به سختی فرو دادم و گفتم

 !آروم برو -

ای کشید و ی بارانی شدن بود؛ پوف کالفهنگاهی گذرا به سمتم انداخت و با دیدن نگاهی که آماده

 :سرعتش را کم و کمتر کرد. نگاهم را به مقابلم دوختم و با صدایی لرزان گفتم

 .جوری رفتار نکندیگه با من اون -

 .مقصرش خودتی -
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 .خواد کسی برام تصمیم بگیرهمن دلم نمی -

 .فقط راه درست رو نشونت دادممن  -

 :به سمتش برگشتم و با عصبانیت پرسیدم

 که توی ایستگاه آبروی من رو ببری؟راه درست یعنی این -

 :اش برگشته بود و با همان آرامش پاسخ دادبار برخالف دفعات قبل، آن خوی خونسردیاین

 .بازی نکنی و سوار بشیها لجکه وقتی بهت گفتم سوار شو عین بچهراه درست یعنی این -

 :با حرص و کالفگی صدایش زدم

 !هاکان -

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 جان؟ -

 شد با یک کلمه قلبت آرام بگیرد و از عصبانیتت کاسته شود؟مگر می

هایم سرم را به شیشه تکیه دادم و چشمانم را به روی هم توجه به حرفنفس عمیقی کشیدم و بی

 .گذاشتم

ی فرش دستباف، کیف و کفش چرم فعالیت دارم. یه که من یه تاجرم و توی زمینه دونیخودت می -

 .جا به فروش میرسنی این اجناس اونمرکز خرید بزرگ و مجتمع دیگه هم دارم که همه

 .هایش گوش سپردمی صحبتابروهایم از هم باز شدن و بدون باز کردن چشمانم به ادامه

هاش با من بود. االنم داره برمیگرده از کشور بوده و مسئولیت هتل پدرم مدتی برای بیماریش خارج -

 .و خب کار من راحت میشه

به  کرد.اش سنگینی مینفس عمیق و سنگینی کشید، گویی چیزی همانند سنگ به روی س*ی*نه

 .رخش خیره شدمآرامی چشم باز کردم و با نگرانی به سمتش برگشتم و به نمی

که هشت سال از  "مهرآنا"م آتاش که چهار سال از من کوچیکتره و خواهرم یه برادر دارم به اس -

 .من کوچکتره. مادرمم خونه داره

 :به آرامی به سمتم برگشت و گفت
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 .همینا بودن -

 :نگاهش را برگرداند و به آرامی زمزمه کرد

 .همه بچه بازی نداشت دیگهاین -

ا جوابش را بدهم که با دیدن لبخندش، پشیمان چشمانم را به هم فشردم و با عصبانیت باز کردم ت

گفتم. نفسم را فوت کردم و کمرم را کشیدم و به صندلی تکیه  "ال اله اال اهلل"شدم و زیر لــ*ب 

 :دادم و پرسیدم

 برای همین میری تبریز؟ -

 برای چی؟ -

 .برگشتن پدرت -

از سوالم پشیمان شدم و به  اخم کرد؛ اخمی غلیظ و ترسناک. با برخورد نگاهم به فک تحت فشارش

 :سرعت موضوع را عوض کردم

کنم هم امروز که رفتیم کلینیک رو دیدیم خیلی خوشم اومد. حتی از جایی که من توش کار می -

 .بهتره

 :نفس سنگینی بیرون داد و با صدایی گرفته پاسخ داد

 .آره خوبه -

 گفته بودم بهت؟ -

 چیو؟ -

 !فامیلی دهـ*ن پرکنی داریا -

 :اش را به زبان آوردمایم را کلفت کردم و فامیلیصد

 .آقای بِکتاش. هاکان بکتاش -

 :لبخند کمرنگی زد و پرسید

 اینو تازه فهمیدی؟ -

 .ی تایید سری تکان دادمبه نشانه
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 .آره. امروز که رئیس کمپ صدات کرد فهمیدم -

 .نگاهی به سمتم انداختتر شد و نیملبخندش عمیق

 .زنی؟ پس دیگه لوس بازی رو کنار گذاشتیا من حرف میببینم؟ داری ب -

 .دوباره حالم را گرفت و من ابرو درهم کشیدم

 .نخیرم. لوسم خودتی -

 اِ؟ فحش میدی؟ -

 .زیر لــ*ب گفتم و به حالت قهر رو برگرداندم "ایشی"

 !خیلی خب حاال. دوباره رو نگیر -

 .من هنوز ازت ناراحتم -

 .زنم یا حقیقت رو میگممیبهت گفتم که یا حرف ن -

 .اما تو همون اول کار شروع کردی به پنهون کاری -

 !کدوم پنهون کاری آخه؟ دوباره شروع نکن آلما -

مان به ابتدای کوچه به سرعت هایم را به روی هم فشردم و زیپ دهانم را کشیدم. با رسیدنلــ*ب

 :دهـ*ان باز کردم و گفتم

 !نگه دار -

 .متم انداخت و به آرامی ماشین را کمی دورتر از ورودی کوچه نگه داشتنگاهی کوتاه به س

 چی شده؟ -

 :ی کیفم را محکم میان انگشتانم گرفتم و بدون نگاه کردن به صورتش پاسخ دادمدسته

 .دوست ندارم کسی ببینه و پشت سرم حرف درست بشه -

 .ابرو درهم کشیدم که در را باز کردم

مون کردی یه دنیا ممنونتیم، ولی مِن جا هم که کمکه زحمت بیوفتی. تا ایندیگه هم نیازی نیست ب -

 .کنمبعد خودم کارای بابا رو درست می

پیاده شدم و میان در و ماشین ایستادم. رگ گردنی که هرآن ممکن بود از گوشت و پوست بیرون 
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تمام شدن صبر هاکان ی کرد، نشان دهندههایی که صاحبش را شبیه دیوی ترسناک میبزند و اخم

 .فهمیدمبود و من این را خوب می

 دونی وقتی خواستم با تو رابطه داشته باشم دلیلم چی بود؟آلما! می -

 :هایش بیشتر شد و خودش پاسخ داداخم

 ...چون دنبال آرامش بودم و اونو تو وجود تو دیدم، ولی حاال -

 :دم که زخمی به روی قلب خود نشاندممیان کالمش پریدم و ندانسته کالمی را به زبان آور

 .چی تمومهآره. من اون آرامشو ندارم و تو اشتباه کردی، من که گفتم همه -

رفته ابروهایش از هم باز شدند و کامال خونسرد با زبانش تیغی به روی ام شد. رفتههیچ حرفی خیرهبی

 :قلبم کشید

 !اوکی. هرجور راحتی -

ناباور عقب کشیدم و به سختی انگشتانم را به در رساندم که خم شد و با چشم به در اشاره کرد که 

دستگیره در را از داخل کشید و در را محکم بست. از صدای بلندش یک متر به هوا پریدم و دست یخ 

توجه به من که مات و مبهوت مانده بودم رو گرفت و ماشین را به ام را به روی قلبم گذاشتم. بیکرده

هایش بلند شد و به سرعت وارد کوچه شد و مرا تنها گذاشت. . صدای جیغ الستیکحرکت در آورد

جا باقی ماندم تا بلکه عین سابق برگردد و نگذارد بروم، اما او رفته بود. ها مات و متحیر همانمدت

 .خیلی راحت هم رفته بود و من مقصر بودم

م، نگاه مغموم و ناباورم را از ورودی حرکت عرق را که به روی پیشانی و ستون فقراتم احساس کرد

رو برداشتم. با رسیدنم به ورودی کوچه و های سنگینم را به سمت پیادهکوچه گرفتم و به سختی قدم

هایم به لرزش در آمدند و بغض محبوس شده در میان تار و پود گلویم، شکست نبود ماشینش لــ*ب

اشتم و با چشمانی بارانی به پاهایم قدرت بخشیدم و و فریاد آزادی سر داد. دستم را مقابل دهانم گذ

شروع به دویدن کردم. با رسیدنم به سرعت کلیدم را بیرون آوردم و در را باز کردم. خودم را درون 

تر به روی دهانم قرار دادم. در آن داالن حیاط انداختم و پشتم را به در تکیه دادم و دستم را محکم

درِ ورودی و حیاط بود، احساس سنگینی بیشتری به روی قلبم ای که مابین کوچک و گرفته
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 .کردام را بیشتر مینشست و گریهمی

ام ازهم فرو پاشیده بود و غرور دنیایی که هنوز ساخته نشده بود، در مقابل لجبازی و رفتار کودکانه

 .دادی برگشتن با پای خودم را نمیاجازه

 آلما! چی شدی مادر؟ -

نگریست و من تنها پاسخم همانند ایستاده بود و مغموم و گرفته به دخترکش می در مقابل داالن

ام را از در گرفتم و به سرعت خود را به آغوشش رساندم. با دختران ضعیف گریه بود و گریه. تکیه

 .دستانش مرا در آغـ*وش کشید و سرم را به حریم امن آغوشش چسباند

 چی شدی دختر؟ -

 :دم و با گریه پاسخ دادمام را باال کشیبینی

 .کار خیلی بدی کردم -

 :کمرم را نوازش کرد و مرا از خود جدا کرد. با دستان سفیدش صورتم را پاک کرد و گفت

 !جوری گریه نکندردت به جونم. این -

 :دستم را کشید و ادامه داد

 !بیا بریم بشینیم، ببینم چی شده -

ها جای گرفتیم. دستم را فشرد و با دست نوازشش از تخت و مرا به دنبال خود کشاند که به روی یکی

 :کرد و پرسید

 چی شده؟ -

 .با هاکان دعوا کردم -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 دعوا؟ مگه نرفته بودین کمپ رو ببینین؟ -

 .ام کشیدمی تایید تکان دادم و با دست آزادم به زیر بینیسری به نشانه

 یف کنی؟خوایی برام تعرخب؟ نمی -

کشیدم. با آن که آن روز بعد از درست کردن شامی مفصل به دعوای من هنوز هم از او خجالت می
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ای را به جان خریدم، اما بعد از آن به پای درد دلم نشست و قبول کرد که با نشست و تنبیه جانانه

 .رفی به زبان بیاورمگذاشت که حکنترل او هاکان را برای آشنایی مالقات کنم. با این حال، شرم نمی

 کشی! قرارمون چی بود آلما؟ هوم؟خجالت می -

 .سر به زیر انداختم

 ...مامان! آخه -

 شرط منو فراموش کردی؟ -

 .نه -

 پس راحت به من بگو چی شده؟ -

طور سر به سری تکان دادم و با هرجان کندنی که بود، موضوع را برایش تعریف کردم و تا آخر همان

 .تی بعد از آن هم سر بلند نکردمزیر ماندم و ح

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !گیریسرتو بلند کن آرتروز می -

 .ی تخت بودچنان به پایهسر بلند کردم، اما نگاهم هم

 به نظرت مقصری؟ -

 :هایم را به سختی از هم باز کردم و پاسخ دادملــ*ب

 .بله -

 دونی برای چی؟خودت می -

 .ای کوچکگلویم جیغ کشید از خشکی بیش از حد و تقاضای آب راهه آب دهانم را فرو دادم که

 .برای این که لجبازی کردم -

 .چیو بزرگ کنیو برای این که یاد گرفتی بیش از حد همه -

 :متعجب نگاهم را بلند کردم و به سرعت از خود دفاع کردم

 .ی مهمیهمامان! خونواده مسئله -

 .یافزایداش بابرو درهم کشید تا به جدیت
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قدر به هاکان نزدیک نیستی که بخواد از مشکالت ی مهمیه، اما تو هنوز اوندرسته مسئله -

 .خونوادگیش بگه

 .اما اون از مشکالت ما باخبره -

 مگه تو بهش گفتی؟ -

 .خودش فهمید -

 ه؟تشدی؛ به این که بخوایی از راز پدرت بهش بگی. درسپس اگه توهم بودی حاضر به این کار نمی -

 :ی روی تخت را با انگشتانم به بازی گرفتم و پاسخ دادمهای قالیچهریشه

 .درسته -

 پس چرا صبر نکردی که موقعش برسه؟ -

 .از این که بهم گفت چیزی نیست که من بخوام بدونم، عصبی شدم -

 بازیات؟ی بچهو این شد دلیل همه -

 :تمی قالیچه را میان انگشتانم کشیدم و با حرص گفریشه

 .من بچه بازی نکردم -

ذارن؟ تو بزرگ شدی آلما و به خیلیا مشاوره میدی و خودت توی کارات اسم لجبازی رو چی می -

 .های عاشقانه رو تجربه نکردی و خامیموندی؟ هنوز رابطه

 .ها انداختم و نگاهم را به سمتش برگرداندمریشه را از قالیچه جدا کردم و به روی موزاییک

 امی کردم؟یعنی خ -

 :ی افتاده به روی موزاییک گرفت و پاسخ دادنگاهش را از ریشه

همیشه توی رابطه باید جوری رفتار کنی که انگار دیروز بوده شروع شده و جوری هم رفتار کنی که  -

 .انگار همون شب امکانش هست برای همیشه تموم بشه

 .اش به سوزش افتادندهای یواشکیتر از حد معمول شدند و از گریهچشمانم درشت

 چی؟ -

جوری باید عشق بورزی که عین روزای اول ناب باشه، نه اجباری! جوری هم رفتار کنی که خوب  -
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 .حرفا و رفتاراتو بسنجی تا به اون شب نرسی

 :هایش نشاند و پرسیدحالت صورتم که عادی شد، لبخندی به روی لــ*ب

 از احساساتت مطمئنی؟ -

 :ی چپم کشیدم و پاسخ دادمشیده شدند که با پشت دست آزادم به روی گونههایم به آتش کگونه

 .جوری نشده بوددونم که تا حاال قلبم ایندونم، اما اینو مینمی -

 اون چی؟ -

 .آهی کشیدم و نگاهم را به سمت حوض آبی رنگ کشاندم

گفت برای شناخت فقط بِهِم گفت از من خوشش میاد و تو وجودم آرامشیه که اون دنبالشه.  -

 .وآمد کنیمدیگه باهم رفتهم

 .میل نیستپس اونم بی -

 :به سرعت به سمتش برگشتم که گفت

 .یه سری مردا هستن که اهل به ز*بون اوردن نیستن. منتظر شنیدن دوستت دارم از زبونش نباش -

 کدوم دوست داشتن آخه؟ -

 .سری از تأسف تکان داد

 دتون چند چندین!؟شما جوونا معلوم نیست با خو -

 ...آخه -

تونه شوهرش رو داره. یه زن میای این دختره که اون رابطه رو نگه میببین دخترم! توی هر رابطه -

که زن توی زندگی دونفره دونی برای چی؟ برای اینهمیشه شاد نگه داره و زندگیش رو حفظ کنه می

 .کنه محکم باشهمیذاره، اما مرد، نه؛ مرد همیشه سعی غرورش رو کنار می

 .شهخوره و از درون پیرتر از مرد میجوری زن خیلی ضربه میاما این -

 .ی تایید تکان دادغمگین و گرفته سری به نشانه

 .درسته، اما، ارزش اون رابطه براش بیشتر از غرورشه -

 مگه میشه نگه داشتن یه رابطه به هر قیمتی؟ -
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 .آه کشید

 .وقتی عاشقی آره -

 :م را باال کشیدم و با صدایی آرام پرسیدمابینی

 برای همینه شما هنوزم پای بابا موندی؟ -

 .چشمانش برق زدند و چند چین خوردگی ریز در کنار چشمانش جا خوش کرد

 .هامممن عاشق پدرتم. عاشق بچه -

 اما خودت چی؟-

 .ستندها نشست و به خون نشپاسخی نداد که چشمانم تیر کشیدند از غمی که در آن

 .باالخره یکی باید قربانی بشه و اون شما بودی -

 :سری به طرفین تکان داد و گفت

 .من قربانی نشدم. پشیمونم نیستم -

 :سرم را به روی پاهایش گذاشتم و گفتم

 .تونم عین شما خوب باشممن نمی -

 !تو باید خودت باشی -

 .ندچشمانم فریاد کشیدند و قطرات اشک به روی صورتم روانه شد

 .من خامی کردم، اما توقع اینو نداشتم هاکان راحت کنارم بذاره -

دار کردی؛ حرف از رفتن زدی، زحماتش رو نادیده گرفتی؛ بهش اعتماد تو غرورش رو جریحه -

 .نکردی

 .تونم اعتماد کنمتونم، نمینمی -

 پس چرا دوسش داری؟ -

 .چون به خودم مطمئنم -

 .ترسم آلمامنم می -

 :دم و ناباور پرسیدممتعجب ش
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 برای چی؟ -

 .برای تو -

 .اش شدمسرم را بلند کردم و با همان نگاه بارانی و متعجب خیره

 :نگرانی گفتدستی به صورتم کشید و با دل

 .ام میگه هاکان عاشقشهیه دلم میگه به آلما بگو این راهو نرو، اما یه دل دیگه -

 !مامان -

دیدم و عاشقش شده بودم. عین همون روزا که دودل بودم و اتو میشدم عین موقعی که یواشکی باب -

 .ترسم توهم عین من عاشق بشی و سختی بکشیترسیدم از عشق. میمی

 .دستانش را میان دستانم گرفتم و خودم را جلوتر کشیدم

 مامان! مطمئن باش هرجایی که احساس کردم قراره ضربه بخورم، خودم زودتر اون رابطه رو تموم -

 .کنممی

 :ی منفی تکان داد و گفتسری به نشانه

 .نه! اون رابطه رو درست کن؛ شاید راه برگشتی باشه -

 !شاید -

اش چسباندم و چشمان جانی زد و مرا به سمت خود کشید که سرم را به روی س*ی*نهلبخند بی

 .ام را به روی هم گذاشتمداغ کرده

****** 

 «فصل نهم»

 «هاکان« »دانای کل»

 

 .مراقب خودت باش پسرم -

 .بله. حتماً -

 .من میرم قرآن رو بیارم-

ی افسانه برای آوردن قرآن به داخل خانه هجوم برد و آن سه را تنها گذاشت. دایان نگاهی به در خانه
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 :بی حوریه انداخت و پرسیدبی

 بهش گفتی امروز میری؟ -

 :و پاسخ دادبا یادآوری رفتار آن روز آلما، ابروهایش را درهم کشید 

 .نه -

 :ها انداخت و پرسیددو، خود را میان آنهای آندنیا متعجب از صحبت

 کنین؟به کی منظورته دایان؟ آلما؟ چیو دارین پنهون می -

 :دایان قاطعانه پاسخ داد

 .کنیم دنیابعداً صحبت می -

 .اوکی -

هش را به در بسته دوخت. دلش ای کشید و نگاهای دنیا، نفس خستهتوجه به سوال پرسیدنهاکان بی

دانست که از ندیدنش وجودش به آتش نشسته بود و دانست، اما این را خوب میتنگ شده بود؟ نمی

همه ضعیف شدنش بیزار بود. به ناگهان با باز شدن در و بیرون آمدن آلما، نفس درون از آن

ر را بست و سرش را بلند کرد که قرارش را سراپای او گرداند. آلما داش حبس شد و نگاه بیس*ی*نه

رو شد و نگاهش در همان اول با چشمان مردی که دوستش داشت، تالقی کرد. با سه جفت چشم روبه

شان را ی میانشان قادر به چرخیدن نبود و فاصلهشان هزاران کلمات را اَدا کردند، اما زبانبا نگاه

د و نگاهش را از آن جفت چشم گیرا گرفت و به کرد. در آخر غرور هاکان بود که پیروز شبیشتر می

شد مقابلش دوخت. آهی که از گلوی آلما بیرون آمد را نشینید. که اگر شنیده بود خود پیش قدم می

هیچ کشید. آلما سر به زیر انداخت و سالمی کوتاه به دنیا و دایان داد و بیو او را در آغـ*وش می

ت و به سمت ورودی کوچه قدم برداشت. با همان صورت شان گذشی دیگری از میانحرف اضافه

 .ها پنهان شدگرفته و تن خسته از خم کوچه گذشت و از دید آن

 باهم قهر کردین؟ -

ای که نگاهش را از مسیر رفتن آلما گرفت و به سمت دنیا کشاند. لــ*ب باز کرد که با چشم غره

 .اسخی به او ندادهایش را به هم دوخت و پدایان به دنیا رفت، لــ*ب
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 .اینم قرآن -

هایشان نشاندند. بعد از این که از هرسه به سمت افسانه برگشتند و به اجبار لبخندی به روی لــ*ب

زیر قرآن رد شد و دعای خیر افسانه را به جان خرید، سوار ماشین دایان شد و به سمت فرودگاه 

شان را به ی شروع نشدهبود که رابطهحرکت کردند. در طول مسیر تمام فکر و ذکرش به دختری 

 .راحتی تمام کرده بود و غرورش را جریحه دار

نفهمید که چطور از دایان خداحافظی کرد و خود را به پرواز رساند و حتی در طول پرواز هم ذهنش 

همه اهمیت دادن به آن دختر دردناک بود و قدر بهم ریخته که برایش آندرگیر و به ریخته بود، آن

 .کردخت او را عصبی میس

اش را به پا کرد و به سمت سالن قدم برداشت. از های مردانهچمدانش را کنار پادری گذاشت و صندل

 :ی مقابلش پایین رفت و نگاهش را سراسر سالن گرداند. نچی کرد و صدایش را بلند کردسه پله

 کسی خونه نیس؟ -

 ها، به سرعتکشید که با سرازیر شدن ماهگل از پلههای طبقه باال سرک و به دنبال آن به سمت پله

 .نگاهش را دزدید

 .سالم آقا. خیلی خوش اومدی پسرم -

 :سری تکان داد و پاسخ داد

 .سالم. خیلی ممنون -

 .دادی یه ناهار خوب برات آماده کنمخبر اومدی؟ خبر میچرا بی -

 :جانی زد و گفتلبخند بی

 .نیازی نیس -

 .اش را به رویش انداخترفت و تن خستهبه سمت مبل راحتی 

 مامان نیست؟ -

 کنه. بیدارشون کنم؟داره استراحت می -

 :دستش را باال آورد و به روی مبل انداخت و پاسخ داد
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 .تونی برینه نیاز نیست. شمام می -

 خوری برات بیارم؟چیزی نمی -

 .نه -

 ناهار خوردی؟ -

 :ش زدسرش را به روی شانه متمایل کرد و صدای

 !ماهگل خانوم -

 جانم؟ -

 .تونی بری استراحت کنیگفتم می -

 !خیلی خب پسرم. با اجازه -

سری تکان داد و با رفتن ماهگل به سمت سالن دیگر و اتاقش، از جای برخاست و چمدانش را 

از ل را بها باال رفت. مقابل اتاقش ایستاد و کلیدش را از درون چمدان بیرون آورد و قفبرداشت و از پله

ی اتاق گذاشت و به سمت تخت دست نخورده و نرمش قدم کرد و به داخل رفت. چمدانش را گوشه

ای خواب آرام به روی هایش به روی آن افتاد و چشمانش را برای جرعهبرداشت و بدون تعویض لباس

 .هم گذاشت که طولی نکشید به خوابی عمیق فرو رفت

**** 

 ...ن مرتیکهخوایی با اویعنی بازم می -

 :به سرعت میان کالم آتاش پرید

 !درست صحبت کن آتاش -

 .اش کشید و نگاه طغیانگرش را به چشمان خونسرد هاکان دوختدستی به صورت عصبی

 یعنی توهم موافقی؟ -

ای سر کشید. فنجان هایش چسباند و جرعهاش را به پشتی مبل داد و فنجان قهوه را به لــ*بتکیه

 :ذاشت و پاسخ دادرا روی میز گ

 .اون مرد همسر مادرمونه -
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 :به جلو خم شد و با عصبانیت پرسید

 پس ما چی هستیم؟ ها؟ -

 .ابرو درهم کشید

 خوایی برسی؟با این حرفا به چی می -

 :گوشی و سوئیچش را برداشت و قامت رشیدش را راست کرد و عصبی غرید

 .ا نیسججاست، جای من اینبه این که تا وقتی اون این -

 .مقابل آتاش قد علم کرد

 .دممن این اجازه رو بهت نمی -

 :دندان سایید و غرید

 .گیرممن خودم برای خودم تصمیم می -

 .قدمی به سمت آتاش برداشت

 .دونی که روی حرف من حرف نمیاریاما خودتم اینو می -

 .گذاشترا می قبول داشت؛ او همیشه هاکان را دوست داشت و به تصمیماتش نهایت احترام

 !اما هاکان -

خودخواه نباش آتاش! این زندگی مادرمونه و ما نباید به جاش تصمیم بگیریم. بسه هرچی بخاطر ما  -

 .پا روی دلش گذاشته

از فرط عصبانیت دستانش را مشت کرد و نگاهی به مادرش که گرفته و سر به زیر نشسته بود، 

 :انداخت و گفت

 .باید تصمیم بگیره، اما فقط باید یه چیزیو به من بگه باشه. برای زندگیش خودش -

 .به سمت مادرش برگشت که او هم سر بلند کرد و نگاهش را به چشمان عصبی پسرش دوخت

 خوایی اون طالق عاطفی رو پس بخونی؟ ها؟هاکان راست میگه؟ آره؟ بخاطر دلته که می -

 :ی ناشی از عصبانیت آتاش پاسخ دادمِهراوه )مادرش( دستانش را درهم گره کرد و با استرس

 !اون شوهر منه و براتون پدری کرده -
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 :صدای آتاش به هوا خواست

 !من نسبتش رو نپرسیدم. سوال من یه جواب داشت -

 :کرد محکم باشد پاسخ دادکه سعی میآب دهانش را فرو داد و از جای برخاست و در حالی

 .خوام برگردمآره. بخاطر دلم می -

 .خواست شنید و با عصبانیت سری تکان دادرا که میجوابی 

 .اوکی -

 :قدمی به عقب برداشت و مبل را دور زد که هاکان پرسید

 کجا میری؟ -

 .نگاهی سراسر نفرت به مهراوه انداخت و به سمت هاکان برگشت

 .کار دارم -

 گردی؟میبر -

 .نگاهی به مادرش انداختپوزخندی زد و نیم

 .گردمجا نیست، آره برمیتیکه اینتا وقتی اون مر -

 !آتاش -

اال ی خداحافظی بگر هاکان، عقب گرد کرد و رو برگرداند و دستش را به نشانهتوجه به صدای توبیخبی

 .آورد. از ساختمان بیرون زد و موج سنگین را نیز با خود برد

 !هاکان -

 .اش، به سمتش رفتگرفته سرش را به سمت مِهراوه گرداند که با دیدن صورت خیس و چشمان

 گریه برای چیه؟ -

 ... آتاش از من بدش میاد. من مادرشم و -

 مامان! زنگ زدی بیام که گریه و زاری راه بندازی؟ -

 :های او حلقه کرد و گفتدستی به صورت مادرش کشید و دستش را به دور شانه

 !نیستقرار شد در مورد موضوع مهمی باهم حرف بزنیم. قرار به گریه  -
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اون روز زنگ زدم تا بیایی بهم راه و چاره بدی. تو گفتی به حرف دلت گوش کن و حاال آتاش با دل  -

 .من یکی نیست

 .آتاش با من -

 :نگاه خیسش را بلند کرد و پرسید

 .دونم که ازش خوشت نمیادخودت چی؟ فکر نکن نمی -

 .صدایی کردی بیاش را فشرد و خندهشانه

 م؟نیاد؟ مگه بچهچرا ازش خوشم  -

 پس درد شما دوتا چیه؟ -

 .اش وارد کرد که مجبور به نشستن شد و هاکان هم در کنارش جای گرفتفشاری به شانه

 .درد ما خودمونیم و درمونشم خودمون -

سر مهراوه در آغوشش فرو رفت و از درد و رنجش به او پناه آورد. دستی به موهای زیبای مادرش 

 :کشید و زمزمه کرد

 !چی درست میشه. نگران نباشهمه -

 .تو که هستی مطمئنم -

ی صورت تفاوت خیرهلبخند کمرنگی زد که با جدا شدن مهراوه از آغوشش، آن را درسته بلعید و بی

 .زیبای مادرش شد

 میشه بیشتر بمونی؟ -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 چرا؟ -

 .خوام تو هم باشیپدرت و مِهرآنا میان، می -

به سرعت ذهنش کشیده شد به آخرین دیدارش با آلما و شهر زیبای شیراز. چه مدت بود که از او 

 خبر بود و درگیر تمام مشکالتش شده بود که به کل او را فراموش کرده بود!؟بی

 .باید برم -
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 جا؟کار مهم داری اون -

 :اما پاسخ داد "آلما"دلش فریاد زد

 .نه -

 .بیشتر که طوری نمیشهخب بمون دیگه! یه هفته  -

نفسش را بیرون داد و همین که نگاهش به چشمان منتظر مادرش رسید، دلش تاب نیاورد و پاسخ 

 :داد

 .باشه -

 :لبخندی زد و گفت

 .مِهرآنا خیلی خوشحال میشه اگه بفهمه توهم هستی -

 :و به سرعت از جا برخاست و گفت

 .اسبرم ببینم ناهار آماده -

 .های پاشنه بلندش را به روی کفپوش گذاشت و به سمت آشپزخانه قدم تند کردلبه دنبال آن، صند

 :دستی به ریشش کشید و زیر لــ*ب زمزمه کرد

 .شاید این جدایی بهتر باشه -

 .هاکان! بیا ناهار عزیزم -

نفس عمیق و سنگینی کشید و از جای برخاست. به سمت سالن رفت و پشت میزی که ماهگل آماده 

ها پشت میز نشست و مشغول خوردن جای گرفت. طبق عادت همیشگی ماهگل نیز با آن کرده بود

 .ناهار مفصلی که او تدارک دیده بود، شدند

 خوبی؟ -

 :حواس سر بلند کرد و پرسیداش گرفت و بینگاهش را از بشقاب دست نخورده

 جانم؟ -

 :مهراوه خود را جلوتر کشید و با لبخند پرسید

 چرا؟خیلی تو فکری.  -
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 :چنگالش را درون ظرف رها کرد و پاسخ داد

 .هیچی. فقط خیلی کار دارم -

 .از جای برخاست

 .ممنون ماهگل -

 :ماهگل دهانش را با دستمال پاک کرد و پاسخ داد

 !نوش جان پسرم. تو که چیزی نخوردی -

 .ممنون. میل ندارم -

رساند و پشت میز و صندلی معروفی  اش را عقب کشید و از سالن بیرون زد. خود را به سالنصندلی

 اشکه تنها مختص او بود، جای گرفت و سیستمش را روشن کرد. قبل از انجام هرکاری، صدای گوشی

 .به سرعت فلش سبز را لمس کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت "دایان"بلند شد که با دیدن اسم

 .سالم -

 بَه! سالم رفیق. کجایی تو بابا؟ -

 .یرم. درگیر بودمنشد تماس بگ -

 طوری نیس بابا. خوبی؟ همه خوبن؟ -

 .آره خوبن -

 خودت چی؟ -

 .خوبم -

 گردی؟میخداروشکر. کِی بر -

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟ -

 .چی خوبهنه. همه -

 .گردههفته دیگه هم موندم. مِهرآنا داره برمییه -

 :دایان نفس عمیقی کشید و گفت

 .آها. خوبه -
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 ه؟خب؟ رفتی دادگا -

 .آره -

 چی شد؟ -

 .جا بابا رفع اتهام شدها رو بررسی کردن و اینی پروندههمه -

 :با خوشحالی وصف نشدنی پرسید

 جداً؟ -

 :صدای شاد دایان آمد

 .جداً داداش. جدی میگم -

 !وای خدایا شکرت -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 .انگاری یه بار از روی دوشم برداشته شد -

 .به خدا! خیلی مردی! همیشه ممنونتم ایول داری -

 !این چه حرفیه دایان؟ تو برادر منی -

 !هاکان -

 بله؟ -

ها بود باید مدتی رو بابا رفع اتهام شد، اما بخاطر شراکت توی اختالس و مُهر و امضاش که پای برگه -

 .توی زندون بمونه

 :لبخندش به سرعت رنگ باخت و پرسید

 چقدر؟ -

 .ه نقدیماه با جریمشش -

 .گناهیش برای همه رو شدهمینم خوبه. مهم اینه که بی -

 .گذرهماه هم زود میآره. اون شش -

 .خواموقتی برگردم حتماً شیرینی می -
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 .خنده ی دایان بلند شد

 !البته که شیرینی داری. تو جون بخواه -

 .لبخند زد

 .خوام! بزرگش نکنجون نمی -

 .ی دایانباز هم خنده

 .د برم. مراقب خودت باش. سالم هم برسونمن بای -

 .باشه. تو هم. خدافظ -

 .یاعلی -

تماس که خاتمه یافت، نفسی از روی آسودگی کشید و خدا را شکر کرد بخاطر آن که باالخره باری 

 .ی دایان سربلندسنگین و چندماهه از روی دوشش برداشته شد و پیش خانواده

***** 

 «آلما»

 رو دوست داری؟یعنی واقعا هاکان  -

 :سر به زیر انداختم و پاسخ دادم

 .دونم که خیلی وقته فکر و ذکرم شده هاکاندونم چرا و چطور؟ اما مینمی -

 !آلما -

 :سر بلند کردم و در چشمان دنیا خیره شدم که لبخندی زد و گفت

 .همه چی درست میشه -

 :اندم و نالیدمآهی کشیدم و مغموم و بغض کرده نگاهم را به درخت پربار گرد

 .دلم براش تنگ شده -

هایم را به هم فشردم تا صدایم بلند نشود و مامان پی به حال خرابم نبرد. با ریختن اولین لــ*ب

ی اشک دنیا به سرعت در کنارم جای گرفت و بازویم را میان انگشتانش کشید و نامم را بر زبان قطره

 :جاری کرد
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 !آلما -

 :رفتم و نالیدمنگاه خیسم را از درخت گ

جور شدم! اصالً هاکان کِی وقت کرد این بال رو دونم چرا اینسوزه. لعنتی نمیبه خدا قلبم داره می -

 !سرم بیاره؟

 :صورتش از حال خرابم درهم شد و با صدای نسبتاً بلند گفت

 .کنم. تو گریه نکنزنم و دعواش میاصالً خودم میرم بهش زنگ می -

 :شود که به سرعت دستش را گرفتم و گفتم خیز شد تا بلندنیم

 خوایی بری تو؟ زنگ بزنی که چی بشه؟تر! کجا میهیس! آروم -

 :ابرو درهم کشید و غرید

 .ذارم اذیتت کنهبرم حسابشو برسم. اگه اون حکم برادرمو داره، توهم جون منی و نمی -

 .تر گرفتم که باالجبار نشستدستش را محکم

 .گند زدمکدوم اذیت؟ خودم  -

 .مونهی دیگه هم میهفتهزده باشی. بازم اون مقصره که گذاشته رفته. تازه! یه -

 :ی صورتش شدم که لــ*ب گزید و متعجب پرسیدبه سمتش برگشتم و گیج و مبهوت خیره

 !دونستی نه؟نمی -

 :هایم روانه شد و با همان حالت ناباور پرسیدمهایم به روی گونهسیل اشک

 ی دیگه؟یه هفته -

 :ی تایید تکان داد و گفتسری به نشانه

 .گذره. مطمئن باش کاراش تموم بشه زودترم میادزود می -

هقم بلند نشود و به گوش مامان و افسانه خانوم نرسد. پشت دستم را مقابل دهانم گذاشتم تا هق

 :تهایم حلقه کرد و با بغض گفچشمانش به اشک نشستند و دستانش را به دور شانه

 .توروخدا گریه نکن آلما! حیفه چشاته -

 .ام را خفه کردمهق زدم و ناله
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 بهش... زنگ بزنم؟ -

 :به سرعت عقب کشید و دستی به صورتش کشید و پرسید

 به هاکان؟ -

 :سری تکان دادم که بعد از سکوتی نسبتاً طوالنی پاسخ داد

 .ر رو بذاری کناردونی خودت خراب کردی و بهتره غروبه نظرم آره... خب می -

 .هقم را سرکوب کردمام را باال کشیدم و هقبینی

 اگه جوابمو نداد چی؟ -

 .کنهجوری نیست. حتی اگه قهرم کرده باشه و دشمنتم باشه، همیشه ادب رو رعایت میهاکان این -

 خب اگه بگه همه چی تموم شده چی؟ -

 :کالفه شد و گفت

 .همه اذیت نکنو اینآلما! بس کن دیگه! زنگ بزن و خودت -

 :آب دهانم را به همراه بغضم فرو دادم و گفتم

 .خیلی خب -

 :نگاهی به پشت سرم و سمت خانه انداختم و گفتم

 .پس حواست باشه مامانم بیرون نیاد -

 :از جای برخاست و گفت

 .ی مابلند شو بریم خونه -

 ...آخه -

 .ای رفتچشم غره

 .تریمجا راحتاون -

 :برگشت و صدایش را بلند کرد به سمت خانه

 .ی مامریم جون منو آلما میریم خونه -

 :صدای مامان از داخل آمد
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 .باشه عزیزم -

 :دستش را به سمتم گرفت و تشر زد

 !بلند شو دیگه -

 :به آرامی از جا برخاستم که همانند مامان به جانم غُر زد

 !نگاش تو روخدا! گریه نکن دیگه -

 .و به دنبالش قدم برداشتم دستی به صورتم کشیدم

 

**** 

 «هاکان»

 

 :لبخندی به صورت مِهرآنا که در درون مانیتور قاب گرفته شده بود، زد و گفت

 .خسته نشدی تو دختر؟ خوبه چند روز دیگه میایی -

 :دستانش را به زیر چانه زد و گفت

 .ذره شدهدلم برات یه -

 .منم -

 قول میدی اومدم فقط پیش من باشی؟ -

 !حاال تو بیا -

 خوایی گولم بزنی؟می -

 :خندید و پاسخ داد

 چه گول زدنی آخه؟ -

ندش لبخ "آلما"با بلند شدن صدای گوشی، با همان لبخند به سمت گوشی برگشت که با دیدن نام 

 .رنگ باخت و به سمت مِهرآنا برگشت

 .باید جواب بدم -

 !بوسمت بایاوکی عزیزم. می -
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 .خدافظ -

 .و بدون فوت وقت فلش سبز را لمس کرد و گوشی را کنار گوشش قرار داد تاپ را بستلپ

 !الو؟ هاکان -

 گفت؟صدایش گرفته بود؟ از گریه؟ بغض درون صدایش چه می

 :لــ*ب باز کرد و به سخت با هر جان کندنی که بود تنها پاسخ داد

 بله؟ -

 خوبی؟ -

 :نتوانست طاقت بیاورد و صدایش زد

 آلما؟ -

 :از آن سمت شنید وجودش را گرم کردصدایی که 

 جانم؟ -

 ...تو خوبی -

 :ی زیبا را به زبان آوردو به سختی آن کلمه

 عزیزم؟ -

طاقت از جای برخاست و چندین قدم به سمت سالن سکوتی در آن سوی گوشی حاکم شد که بی

 .برداشت و دوباره برگشت

 .خوبم -

و کلمات را از یاد برده بود، بدون فکر کردن  جایی که حول شده بودنفس عمیقی کشید و از آن

 :پرسید

 خوایی برات بیارم؟چیزی از تبریز می -

 نه. کِی میایی؟ -

 .دلش مالش رفت و لبخند زد

 .خیلی زود عزیزم -
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 .ی آن کلمهلبش را گزید و بر خود لعنت فرستاد از تکرار دوباره

 !هاکان -

 :باز هم دلش پیچ خورد و به آرامی پاسخ داد

 جان؟ -

 .خوام... خیلی بد رفتاری کردممن... معذرت می -

 :نفس عمیقی کشید و هیچ نگفت که آلما ادامه داد

 بخشی؟منو می -

 :ابرو درهم کشید و گفت

 .آلما! یه رابطه بچه بازی نیست که راحت بگی تموم و بعد پشیمون بشی -

 .دونممی -

 !زنی؟مونو بهم نمیده که آرامشبهت گفتم توی وجود تو آرامش رو دیدم. قول ب -

 :صدای ضعیف آلما از آن سمت آمد

 .قول میدم -

 :نفسی از روی آسودگی کشید و گفت

 .خوبه -

 گردی؟میزود بر -

 .آره -

 قول؟ -

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 .قول -

 !مراقب خودت باش -

 .تو هم -

 .خدافظ -
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 .خدافظ -

اشت. حال خرابش به همان سرعت بهبود یافته بود و تماس را خاتمه داد و گوشی را روی میز گذ

شد. به عقب برگشت تا که به اتاقش برد که با دیدن آتاش با آن هایش پاک نمیلبخند از روی لــ*ب

 :قیافه ی موشکافانه و دستانی که به روی س*ی*نه جمع شده بودند، لبخندش را فرو خورد و پرسید

 اتفاقی افتاده؟ -

 :تکان داد و پرسید آتاش سری از تأسف

 خوایی برات بیارم؟آخه آدم به دختری که دوسش داره میگه چیزی می -

 :ابرو درهم کشید و وجود آلما را انکار کرد

 !کم چرت و پرت بگو -

 .تونم ذهنت رو بخونم. پس منو دست نندازهاکان؟ من یه وکیلم؛ حتی می -

 کدوم دست انداختن؟ -

 :هایش نشاند و با تمسخر پرسیدبآتاش لبخند کجی به روی لــ*

 کردی؟پس حتماً برای دایان این همه داغ صحبت می -

 :ای رفت و نامش را محکم به زبان آوردچشم غره

 !آتاش -

 :دستانش را از روی س*ی*نه پایین انداخت و حق به جانب گفت

 .چیو آتاش؟ منو دست کم گرفتی آ هاکان -

آتاش که قصد برمال کردن احساسات او را داشت، مشغول مرتب  هایتوجه به حرفرو برگرداند و بی

 .اش شدهای مالیکردن پرونده

 !کمتر چرت بگو -

 .ها را به روی ساعدش قرار داد و به سمت آتاش برگشتپرونده

 اصالً مگه تو کار نداری؟ -

 :ای سر داد و گفتابرویی باال انداخت و در جواب هاکان خنده
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 .از آدمایی عین توئه کار من حرف کشیدن -

 :ای کشید و زیر لــ*ب زمزمه کرداز کالم آتاش، پوف کالفه

 .خورهحاال خوبه همیشه تو اون شرکت و دادگاه پالسه، نوبت ما میشه از خونه هم تکون نمی -

 .اش را به ستون مجاورش دادی آتاش به هوا خواست و تکیهخنده

 !برای اینه که تو داداشمی. برام مهمی -

ها را رویش قرار داد و تاپش را برداشت و پروندهزیر چشمی نگاهی غضبناک به آتاش انداخت و لپ

 :گفت

 !اون موجود شریف خودتی -

 .ها رفت که با آمدن نامش، به روی اولین پله یستادی آتاش، سری تکان داد و به سمت پلهبه خنده

 هاکان؟ -

 :داش را به عقب برگرداند و پاسخ دانیم تنه

 بله؟ -

 دوسش داری؟ -

ی جدی آتاش و نزیک شدنش به او، تپش قلبش را دوچندان کرد و مات و مبهوت درجا قیافه

 .خشکش زد

 توی شیراز باهاش آشنا شدی؟ -

 :های دردآور آتاش، نگاه کالفه و لرزانش را برگرداند و با جدیت پاسخ داداز سوال

 .خوام در موردش صحبت کنیمنمی -

یکی باال رفت و خود را به اتاقش رساند. وسایلش را روی میزگذاشت و ها را دوتا ت وقت پلهو بدون فو

 :کالفه و سردرگم نگاهی به در دوخت و کالم آتاش را با خود زمزمه کرد

 دوسش داری؟ -

 :چنگی به موهایش انداخت و با عصبانیت غرید

 چرا همه توقع عشق از من دارن؟ آخه کدوم دوست داشتن؟ -
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اش را کالفه بیرون فرستاد. دستانش را پایین آورد و از صورتش را با دستانش پوشاند و نفس خسته

های ی دوم رساند. روی یکی از صندلیای بیرون رفت و خود را به بالکن مشترک طبقهدر شیشه

 .راحتی جای گرفت و سرش را به روی تاج مبل قرار داد و چشمانش را به روی هم فشرد

ها بود که رنگ آرامش را به خود ندیده بود و روح همانند جسمش خراب بود؛ جسمش مدت حال دلش

ای گرم در یک روز ای آرامش؛ دلش قهوهخواست و لحظهو قلبش از آن بدتر. دلش خوابی عمیق می

خواست. احساس پیری تمام وجودش را گرفته بود و همانند ای میزمستانی و بدون هیچ دغدغه

اش را خیلی وقت خواست. شور و شوق جوانیای آرام با غذایی گرم میسال دلش تنها خانهمردان میان

قدر درگیر شد. آنبود دفن کرده بود و خود بیشتر از همه از آن همه خستگی و سردرگمی اذیت می

برایش دشوار بود و فهمیدن  "عشق"های زندگی شده بود که حتی هضم احساسی به نام سختی

 .وارتر از آنحرف دلش دش

 .به تنهایی عادت کردی آ -

چشمانش را به آرامی از هم باز کرد و روی صندلی مرتب نشست. نگاهش را باال کشید و به آتاش 

 :دوخت که مقابلش روی صندلی جای گرفت و گفت

 .خواستم ناراحتت کنمنمی -

 :سری به طرفین تکان داد و گفت

 .ناراحت نیستم -

 پس چطوری؟ -

 :گرداند و نگاهش را به فضای سبز مقابلش دوخت و پاسخ دادسرش را بر

 .دونمنمی -

 خسته شدی؟ -

 از چی؟ -

 همه مسئولیت؟از این -

 :نگاه از درختچه گرفت و پاسخ داد
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 .شاید -

با سکوتی که به جمع شان حکم فرما شد، نگاهش را مدتی در چشمان برادرش دوخت؛ چشمانی که 

ها به اش ساعتها برای رفع دلتنگیچشمان مشکی نافذی که سالهم رنگ چشمان پدرش بودند. 

 .نشستها میتماشای آن

 !فردا بریم پیش بابا؟ دوتایی -

 :نگاهش را به سمت دیگر سوق داد و پاسخ داد

 .بریم -

 هاکان؟ -

 .دلش تاب آن صدا را نیاورد و دوباره به آن چشمان خوش رنگ خیره شد

 جانم؟ -

 گردی شیراز؟برمی -

 .آره -

 مگه پرونده عمو الیاس تموم نشده؟ -

 .ها به لطف تو بودشد... همه این -

 .های آتاش را قاب گرفتلبخند کمرنگی لــ*ب

 .اومدمجا کار نداشتم، خودم میدونی که اگه اینمی -

 :کمی به جلو خم شد و گفت

همه یدا نکرده بودی یا حتی اونهای مالی رو پخودت نبودی، اما حمایت هات بود. اگه تو اون پرونده -

 .مدرک از دوتا شریک گیر نیورده بودی، توی این شرایط اقتصادی حکم عمو اعدام بود

 :ی دایان و خودش بیاید، اخم کرد و زیرلب زمزمه کرداز شدت غمی که ممکن بود به سراغ خانواده

 !خدایی ناکرده -

 :را روی پای چپ انداخت و گفتاش را به پشتی صندلی داد و پای راستش آتاش تکیه

 !ای کاش زودتر بهم گفته بودی -
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 .همه کار داشتیتو خودت اون -

 تو برام فرق داری. اینو می فهمی هاکان؟ -

لبخند زد. او همیشه برای برادرش با تمام دنیا فرق داشت؛ فرق داشت و این تفاوت عجیب به دلش 

 .نشستمی

 .گرفتنخواستی؟ اون وکیل مسخره هم که الکی پول میچندماه عذاب کشیدین و از من کمک  -

 :سری تکان داد و گفت

 .خودمم اینو فهمیدم -

 !ولی خوب ته توی همه چیو در اوردی آ -

 .خندید

 .یهویی به ذهنم رسید و اونجا بود که یاد تو افتادم -

 .کار خوبی کردی -

 آتاش؟ -

 جان؟ -

 نمیشه کاری کرد که زندونی رو بخریم؟ -

 ماه تغییرمیشه هاکان. فقط تونستم شالق رو از حکمش حذف کنم و حبس رو از یک سال به ششن -

 .خاطر شرایط خانوادگی که براش توضیح دادم و مدرک افسردگی سابق دنیا رو بردمبدم؛ اونم فقط به

 :تر گفتدستی به صورتش کشید و خطاب به هاکان با صدایی آرام

 .زنهدش بیاره. توی تجارت اعتماد مطلق به آدم ضربه میشاید این حکم عمو رو به خو -

 .ی تایید تکان دادسری به نشانه

 .درسته -

 :با بلند شدن آتاش، نگاهش به موازات قد رشید برادرش به باال کشیده شد و پرسید

 کجا بسالمتی؟ -

 !با من بیا -
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 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 کجا؟ -

 دلت برای باخت تنگ نشده؟ -

 .ای سر داد و از جای برخاستخنده

 .انگاری فراموش کردی که این تو بودی همیشه می باختی -

 .تونی راحت بسکتبال بازی کنیچون قد تو دَه سانت از من بیشتره می -

 .ی در را کنار کشیدای رفت و لنگهی آتاش خندید و به سمت در شیشهی مسخرهبه بهانه

 !کنی آقای وکیلپیدا میهمیشه یه دلیل برای باختت  -

اش را هایش رفت و کیف ورزشیهای آتاش به سمت کمد لباستوجه به غُر زدنداخل اتاق شد و بی

 ...بیرون آورد

*** 

 «فصل دهم»

 «آلما»

 

 یعنی منم معتادم؟ -

 :ی خانوم رمضانی )همسر یکی از بیماران( لبخندی زدم و گفتمبه صورت بهت زده

تقسیم میشه؛ مجاز و غیرمجاز. اعتیاد مجاز شامل: مصرف مداوم موادیه که به اعتیاد به دو دسته  -

عنوان دارو شناخته میشه. این دارو ممکنه طبیعی یا مصنوعی باشه و با تجویز پزشک یا به صورت 

خودسرانه مصرف بشه. اعتیاد به موادی مانند تنباکو و سیگار هم از نظر روانی وابستگی ایجاد 

د گیا این وجود جزء اعتیاد مجاز شناخته شدن. درست عین شما خانوم افضلی؛ شما میکنن، ولی بمی

کنید که به داروی اعصاب عادت کردین و این یعنی اعتیاد. شما هم معتادین، اما چون دارو مصرف می

 ولدین خودتونو از بقیه معتادی جدا بدونید؟ خیر. با استداللی که شما از روز ابه خودتون اجازه می

کنم. شما بیمارید و به اون دارو نیاز داشتید من باید بگم امروز شما رو بستری کنن، اما این کارو نمی
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طوری که همسرتون بیمارن و به اون دارو نیاز داشتن. هر بیماری یه دارو و یه درمان دارید. همون

صرف داروش خسته شده و داره؛ داروی بیماری اعتیاد، مواده و درمان شم توی همین کمپه. اون از م

 ذارید؟اومده که درمان بشه. حاال چرا توی اوج نیاز تنهاش می

 .نشستندچشمانم به سوختن افتادند؛ این روزها خیلی زود به اشک می

 :دستی به چشمانم کشیدم و ادامه دادم

به عشق و  خوام... هیچ چیز به غیر از تنهایی و ناامیدی یه انسان رو از پا در نمیاره.عذر می -

 !تون پشت پا نزنیداحساس

 .ی کوتاهی سردادم و مقداری از آب درون لیوان نوشیدمبا به سوزش افتادن گلویم، سرفه

 :خانوم افضلی لبخندی زد و گفت

 .کنهبینم تو کنار عزیزای مایی، دلگرمم میاین که می -

 .قلبم فرو ریخت و سراسر وجودم از آن همه لطف شاد شد

 .ونمخیلی ممن -

 :دست خانوم یوسفی )خواهر یکی از بیماران( باال رفت که نگاهم را به سمتش برگرداندم و گفتم

 .بفرمایید -

 :دستش را پایین آورد و گفت

 امروز توی یه مجله در مورد اعتیاد نوشته بود، اما درست متوجه نشدم. اصالً اعتیاد چیه؟ -

 :سری تکان دادم و پاسخ دادم

ه مقاله خوندم که این جوری تعریف کرده بود: اعتیاد حالتی، که در آن شخص به چند وقت پیش ی -

علت روانی یا مصرف شیمیایی، طبیعی دچار ضعف اراده در کنترل تکرار اعمال خودش میشه. به 

شه. بیماری اعتیاد ذاره، به عنوان بیماری فرض میعلت عوارضی که مواد روی سیستم عصبی فرد می

کنه و این اختالل دچار شن رو دچار اختالل میکه مربوط به انگیزه و حافظه فرد میمدارهای عصبی 

 "وابستگی دارویی"بروز عوارض اجتماعی و روحی و... میشه. سازمان بهداشت جهانی اعتیاد رو 

تعریف کرده. این وابستگی از طرفی منجر به تسکین و آرامش موقت میشه و از طرفی با تموم شدن 



www.taakroman.ir  

 

  

 
268 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 .ی ماده و وابستگی مداوم تشویق میشهبه دنبال پیدا کردن دوباره اینا، فرد

 .ممنونم -

 .کنمخواهش می -

 !و یه سوال دیگه -

 بفرمایید؟ -

 سیکل باطل اعتیاد چیه؟ -

 :ام را به پشتی صندلی دادم و با اشتیاق پاسخ دادمتکیه

 .همه به این موضوع اهمیت میدیخوشحالم که این -

 :لبخندی زد و گفت

 !ذاریمبرادرم فقط منو مامانم رو داره. ما تنهاش نمی -

 .سری تکان دادم

 .آفرین. چه خواهر خوبی... خب؟ سیکل باطل اعتیاد -

 :ای کردم و ادامه دادمسرفه

(هوس مواد 4(تحریک روانی 3(احساس گناه و پشیمونی 2( مصرف مواد ۱شامل یه دوره میشه.  -

درصد کسایی که ترک کردن اتفاق بیوفته. طرف بعد  90ممکنه برای (برگشت به عادت... این دوره  ۵

از اعتیادش به هر دلیلی ممکنه فقط برای یکبار مواد مصرف کنه و اون دوره پیش بره تا این که دوباره 

 .به عادت مصرف برگرده

 خب؟ باید چکار کنیم؟ -

 ه بلکه باید حمایتش کنه و به ترکهای جلسات قبلم، اینجا نباید خانواده فرد رو ترک کنطبق گفته -

 .ها رو متقاعد کنیدتونید آدمواقعی و درست تشویقش کنه. همیشه با ز*بون خوش و رفتار خوب می

 .ممنون -

ی روشن برگرداندم. ام، نگاهم را به سمت صفحهسری خم کردم که با به صدا در آمدن پیامک گوشی

هایم به قصد لبخند کش آمدند. دستم را به سرعت بقلبم فرو ریخت و لــ* "هاکان"با دیدن نام 
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 .ی پیامش باز شدپیش بردم و نامش را لمس کردم که صفحه

 !ام لیکن... بالیی کز حبیب آید، هزارش مرحبا گفتممن از چشم تو ای ساقی، خراب افتاده -

 .تر شد و وجودم گرملبخندم عمیق

 :ام حبس شدت و نفس درون س*ی*نهبا پیامی که بعد از آن آمد کوبش قلبم شدت گرف

 .بیرون کمپ منتظرتم -

 !چندبار پیام را خواندم و نفسم را به سختی بیرون فرستادم. برگشته بود؟ خدای من

 :به سرعت سربلند کردم و گفتم

 خوام. اگه اشکالی نداشته باشه من امروز دَه دقیقه زودتر جلسه رو تموم کنم؟عذر می -

وشحالی از جای برخاستم و بعد از خداحافظی، کیفم را برداشتم و به سرعت به با موافقت همه، با خ

ی زنان خودم را به بیرون پرت کردم و دستم را روی قفسهسمت بیرون کمپ حرکت کردم. نفس

 .ام گذاشتم و نگاهم را اطراف گرداندمس*ی*نه

 منتظر کسی هستین بانو؟ -

 :نشدنی نامش را به زبان آوردم به سرعت به عقب برگشتم و با خوشحالی وصف

 !هاکان -

 :هایش نشاند و پاسخ دادلبخند معروفش را به روی لــ*ب

 .خودمم -

 اشهایم را به سمتش کشاندم و در یک قدمینگاه لرزان و دلتنگم را سراسر صورتش گرداندم و قدم

و بدون آن که با صورت ها و صورتش حرکت دادم ای کم ایستادم. دستم را به موازات شانهبا فاصله

هایش را با گرمای دستانم نوازش مردانه و موهای خوش فرمش اصابت کند، جای جای صورت و شانه

 :کردم و پرسیدم

 خبر اومدی؟چرا بی -

 :خودش را جلوتر کشید و با صدایی که مملو از آرامش بود، گفت

 !ترهجوری قشنگاین -
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 :و با همان حرص پرسیدمنگاه حریصم را به سمت چشمانش سوق دادم 

 کجاش قشنگه؟ اذیت شدن من؟ -

 :ابروهایش را به حالت نمایشی درهم کشید و پرسید

 از چی اذیت شدی؟ -

 :نفسم را به آرامی بیرون فرستادم و پاسخ دادم

 !همه دلتنگی و یهویی دیدنتاز این -

 :ا کردتر. صورتش را جلوتر کشید و نجوابروهایش ازهم باز شد و لبخندش عمیق

 .منم دلتنگ این چشما بودم -

. ام شدمها عقب کشیدم و مانع رسیدنش به گونهمان را پرکرد که همانند برق گرفتهی میانفاصله

 :ام کشیدم و سر به زیر گفتمدستی به مقنعه

 .اینجا محل کارمه هاکان -

 !تو محل کار نباید دلتنگ شد؟ -

 :دم و با حرص صدایش زدمبا فرو ریختن قلبم، به سرعت سر بلند کر

 !هاکان -

، اشصدایی سر داد و به سمتم آمد که به سرعت روبرگرداندم و با دیدن ماشین پارک شدهی بیخنده

هایم را به سمت ماشین بداشتم. کنار در ایستادم و به عقب برگشتم که او را در کنارم با لبخند قدم

اش را در را باال انداخت و نگاه موشکافانه مخصوص و دست به س*ی*نه دیدم. یکی از ابروهایش

 :ای باال انداختم و پرسیدمنی چشمانم به ر*ق*ص در آورد که شانهنی

 کنی؟در رو باز نمی -

 !نوچ -

 :ام را به ماشین سپردم و پرسیدمتکیه

 چرا؟ -

 :سرش را خم کرد و گونه ام را به سوزش انداخت و به سرعت سرش را عقب کشید و گفت
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 !ال شدحا -

زده و ناباورم، سوار شد و مرا با موجی از شوک و کوبش طاقت فرسای قلبم تنها در مقابل نگاه بهت

ام گذاشتم که به سوزش بیشتری افتاد. با به صدا درآمدن بوق گذاشت. دستم را روی پوست گونه

م که با برگشت متر به هوا پریدم و ترسیده دستم را روی قلبم گذاشتم و متعجب به سمتشماشین یک

 .رو شدم. نفسم را کالفه بیرون فرستادم و سوار شدملبخند حق به جانبش روبه

 !ترسوندی منو -

 :ماشین را به حرکت در آورد و گفت

 .خواب رفته بودی خب -

 .پشت چشمی برایش نازک کردم

 .نخیرم -

 :به سمتم برگشت و با جدیت پرسید

 چرا صورتت زرده؟ -

 :گرد شدند و دستم را به صورتم کشیدم و پرسیدماز فرط تعجب چشمانم 

 زرد شدم؟ -

 .سرتا پایم را برانداز کرد و نگاهش را به مقابلش دوخت

 خوری؟آره. غذا نمی -

 :هایم کشیدم و پاسخ دادمپشت انگشتانم را به روی گونه

 .خورممی -

 ناهار چی خوردی؟ -

 :ی مصلحتی کردم و پاسخ دادمسرفه

 .دیگه یه چیزی خوردم -

 :به سمتم برگشت و با ابروهای درهم پرسید

 ناهار هیچی نخوردی؟ -
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 .خوردم -

 :ای رفت و گفتچشم غره

 !اصال خوشم نمیاد دروغ بگی -

 :دستم را پایین آوردم و گفتم

 .وقت نداشتم -

 کنی که وقت ناهار خوردن نداشتی؟مگه چیکار می -

 :کردم و پاسخ دادم "نوچی"

 !اشتمهیچ کار. میل ند -

 !گی میل نداشتم؟تا چند دقیقه پیش که وقت نداشتی. االن می -

 :چنان باعصبانیت گفت که بامظلومیت پاسخ دادم

 !خب میل نداشتم دیگه -

 .کنیدتونو فراموش میهای غذاییها گاهی وعدهقدر بدم میاد شما زناین -

 :دستانم را به روی س*ی*نه جمع کردم و حق به جانب پرسیدم

 عنی برای تو پیش نیومده که گاهی نخوایی شام یا ناهار بخوری؟ی -

 :نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و پاسخ داد

 .پیش اومده، اما من یه مَردم آلما... عین تو نحیف و ظریف نیستم -

 :هایم را درون دهانم فرستادم و گفتملــ*ب

 !باشه دیگه -

 .پوفی کشید و سرعتش را بیشتر کرد

 !نم غذا نخوری آدیگه نبی -

 :همه وسواس بودنش نسبت به خودم، زدم و گفتملبخندی از آن

 .چشم -
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 :به آرامی زمزمه کرد

 .بالبی -

 .ی بـ*غـل انداخت و پیچ را رد کردنگاهی به آینه

 خب؟ کجا بریم؟ -

 :به سمتش برگشتم و پاسخ دادم

 .هرجا تو بگی -

 دوتایی بریم یا چندتایی؟ -

 :و پاسخ دادملبخند عمیقی زدم 

 .اول دوتایی بعد چندتایی -

 :سری تکان داد و گفت

 .پس اول بریم یه ناهار خوب بخوریم -

 ...اما -

هیچ حرف دیگری به نگاهی که به سمتم انداخت، دهانم بسته شد و زبانم قفل. بیبا همان نیم

به سمت سیستم  اش ادامه داد و من از برطرف شدن خطر، نفس عمیقی کشیدم و دستم رارانندگی

بردم و صدایش را کمی بلند کردم. سرم را به شیشه چسباندم و کامل به سمت هاکان برگشتم و 

 اش بازگشتهنگاهم را به او دوختم. دلم عجیب آرام گرفته بود و تپش قلبم به همان حالت همیشگی

هایم اهی صدایش گوشی دیدن او از حالت نرمال هم بیشتر شده بود و گبود؛ همان حالتی که از لحظه

رخ جذابش دوختم و به صدای آهنگی که در حال پخش بود، گوش کرد. نگاهم را به نیمرا کَر می

 :سپردم

هات، حتی بغض تو صدات، غرقم بره تو دنیات... خندهی توچشمات، منو مینگات، اون خنده♫♪) -

 ...کنه تو رویاتمی

 ...دممن یه تار موی تو رو نمی عشقو تو نگاه اول با تو فهمیدم... به دنیا

 ..تو حسی به من دادی که دنیام زیرورو شد... واسم دنیا روزی که تو رو دیدم، شروع شد
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 (♫♪ ...خوام واست مرد روزای سخت باشم... آرزوم اینه کنار تو فقط خوشبخت باشممن می

د و قصد رساندن خود را به کوبیزده خودش را به دیواره میقرار و هیجانقلبم از شنیدن آهنگ، بی

پروا و جذابش را که به چشمانم دوخت، دلم لحظاتی برای مُرد و زنده شد. به هاکان داشت. نگاه بی

ها عجیب ساخته شدند برای بردم. بعضی آهنگچنان در رویا به سر میآرامی رو گرفت و من هم

 .دگرگون کردن احوال آدم و احساساتش

 ...من مهتابی... تو یه حس غریب و کمیابیهای جذابی، توی شب♫♪) -

 ...تو سرگشته و حیرونمممنونم، این حالم رو به تو مدیونم... بی

 ...ترسم که یه روزی بدعادت شمذاری از چیزی ناراحت شم... انقدر خوبی، میآخه تو، نمی

 ...دتو حسی به من دادی که دنیام زیرورو شد... واسم دنیا روزی که تورو دیدم شروع ش

 ♫♪...خوام واست مَرد روزای سخت باشم... آرزوم اینه کنارتو فقط خوشبخت باشممن می

 (حس کمیاب -زانیار خسروی

ام را به گند کشید. خودم ی آف را فشرد که حس و حال رویاییدستش به سمت سیستم رفت و دکمه

 :را جلو کشیدم و ناباور گفتم

 .دادمیکنی هاکان؟ داشتم گوش ماِ؟ چکار می -

 :ماشین را پارک کرد و گفت

 !موزیکای االنی اصالً خوب نیستن آ -

 :کمربندش را باز کرد که با حرص زمزمه کردم

 .آره، چون زورت میاد احساساتت رو به ز*بون بیاری -

انگار که شنید که به سرعت به سمتم برگشت و خیره نگاهم کرد. رو برگرداندم و کیفم را روی صندلی 

ختم و پیاده شدم. از ماشین پیاده شد و ریموت ماشین را زد و در کنارم جای گرفت. دستش عقب اندا

 :ر به سمت در ورودی رستوران گرفت و گفت

 .بفرمایید -

 :نگاهی به اسم رستوران انداختم و گفتم
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 !خوردیم دیگهنیازی به رستوران نبود هاکان. یه ساندویچ می -

هیچ حرفی به سمت در ورودی رفتم و وارد رستوران هده کردم، بیاش را مشاوقتی نگاه خیره و جدی

آمدگویی میزبان رستوران، روی صندلی جای گرفتم. هاکان شدیم. بعد از انتخاب میز و خوش

 :اش را بلند کرد و در کنارم قرار داد و نشست. لبخندی به صورتش زدم و گفتمصندلی

 !زشته -

 :اش را باز کرد و پرسیددوم لباس مردانه یاش را به صندلی داد و دکمهتکیه

 کجاش زشته؟ -

 :پاهایش را به زیر میز فرستاد و در کنار پاهایم قرار داد که به آرامی عقب کشیدم و پاسخ دادم

 .این کارات -

 کدوم کارا؟ -

 :ای رفتم و صدایش زدمبا نزدیک شدن پای راستش، چشم غره

 !هاکان-

 .ه روی کفشم گذاشت که به سرعت عقب کشیدم و صاف نشستملبخند شیطانی زد و کفشش را ب

 چی میل دارین؟ -

نگاه هاکان از صورتم گرفته شد و سفارش ناهار مفصلی داد. با رفتن گارسون، به جلو خم شدم و 

 :اعتراض کردم

 همه غذا سفارش دادی؟چرا این -

 .متقابالً به جلو خم شد

 همه؟گی اینمی همه؟ تو به دوتا پرس غذا و ساالداین -

 :جلوتر آمد و ادامه داد

 .در ضمن من ناهار نخوردم که با هم بخوریم -

هایم جا خوش اش را به صندلی سپرد. از کالمش لبخندی به روی لــ*بعقب کشید و بازهم تکیه

کرد و سرخوش خودم را عقب کشیدم و به چشمانش خیره شدم که ابرویی باال انداخت و با همان 
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 .طانی او هم به رقابت با چشمانم برخاستچشمان شی

 !خیلی خوشگلی -

 :از حرفی که به زبان آورد، چشمانم گرد شدند و ناباور پرسیدم

 چی؟ -

 :که به روی خود بیاورد، دستانش را به روی س*ی*نه جمع کرد و گفتبدون آن

یارم و تو جیبام جا درسته از جا درشون نکنم همینهمه درشت نکن که تضمین نمیچشماتو این -

 !نذارم

 :ای کوتاه کردم و با همان تعجب پرسیدماز کالمش خنده

 دیوونه شدی؟ -

 آره... آلما؟ -

 :ی زیبا بودآن لحن گرم و دوست داشتنی، مستحق گفتن آن کلمه

 جانم؟ -

 :دستانش را پایین آورد و خودش را جلوتر کشید و گفت

 .شونو ندادمی عملی کردنا به حال به خودم اجازهمن... با تو چیزایی رو تجربه کردم که ت -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 چه چیزایی؟ -

 .اهمیت دادن -

 چی؟ -

کردم اهمیت دادن به دختری م به کسی اهمیت نداده بودم و فکر نمیوقت به غیر از خونوادههیچ -

 .بخش باشههمه برام لذتکه تو باشی این

تر از قبل کرد و اش را نزدیکوارش فرو برد و مشت شده باال آورد. صندلیدستش را درون جیب شل

 .ای کم از صورتم قرار دادسرش را در فاصله

 .بهت گفته بودم که بهم آرامش میدی و دروغ نگفتم -



www.taakroman.ir  

 

  

 
277 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

هایش به آتش نشست و نگاهم به لرزش افتاد. نفسم برید و به لرزه در آمد. دستش تمام تنم از حرف

 :رد و زنجیر را مقابل چشمانم گرفت و پرسیدرا باال آو

 اجازه هست؟ -

کشیدم و نامش را بر زبان  "هعی"نگاهم را به پایین سوق دادم که با دیدن گردنبند به آن زیبایی 

 :آوردم

 !ها... هاکان -

دستش را جلو آورد و گردنبند را از روی مقنعه برایم بست. خودش را عقب کشید و با رضایت 

و به آرامی مقنعه را باال کشید که سردی پالک گردنم را به گزگز انداخت و لرزه بر اندامم  لبخندی زد

 .نشاند

 .مبارکه عزیزم -

 .ی بسیار زیبا کردی آن کلمه! باز هم گفت و مرا شیفته"عزیزم"

دستم را به زیر مقنعه فرستادم و زبری پالک را که حس کردم، لبخند به جای آن همه بهت و تعجب 

 .ایگزی شدج

 هاکان؟-

 .لبخند زد و قلبم را تب و تاب انداخت

 قول بده هیچ وقت درش نیاری -

 !قول میدم. قولِ قول -

 :از جا برخاستم که نگاهش به موازات اندامم بلند شد و پرسید

 کجا؟ -

 .گردماالن برمی -

رفتم و خودم را  میز را دور زدم و به سمت گارسون رفتم و بعد از پرسیدن محل توالت، به سمتش

ه ها بام را باال دادم. با دیدن آن بالی بزرگ ایستادم و مقنعهدرون توالت زنانه انداختم. مقابل آینه

ها همه ظرافت و زیبایی غنج رفت و باشوق و اشتیاق دستم را روی بالروی س*ی*نه ام، دلم برای آن
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داد که مقنعه را پایین انداختم و با می قیمت بودن آن گردنبندکشیدم. سنگینی پالک نشان از گران

هایم را های به روی هم افتاده، به صورتم در آینه خیره شدم. دستی به صورتم کشیدم و دستلــ*ب

شستم و از توالت بیرون زدم و خودم را به هاکان رساندم. روی صندلی جای گرفتم و نگاهم را از میز 

 :ر کردمی زیبایش تشکچیده شده گرفتم و از هدیه

 .خیلی ممنونم -

 خوشت نیومد؟ -

 :بشقابم را از مقابلم برداشت و مقداری برنج درونش ریخت که گفتم

 !نه! خیلی هم خوشم اومد. خیلی خوشگله -

 :ی بشقابم گذاشت که تشکر کردمبشقاب را مقابلم گذاشت و مقداری مرغ و کباب گوشه

 .ممنون -

 !نوش جونت -

 :مشغول کشیدن غذا شد و پرسیدبشقاب خودش را برداشت و 

 پس چرا لبات آویزونه؟ -

 :هایم نشاندم و گفتماز دقتش، لبخندی کمرنگ به روی لــ*ب

 !آخه گرونه -

 .بشقابش را مقابلش گذاشت و با اخم به سمتم برگشت

 این دیگه چه حرفیه آلما؟ -

 :قاشق و چنگال را به دست گرفتم و گفتم

 !رون قیمتهخب به عنوان هدیه واقعاً گ -

 !ناهارتو بخور -

 :قاشق و چنگالش را برداشت که گفتم

 ...به مامانم چی بگم؟ خب من -

 :کرد صدایش بلند نشود غریدکه سعی میبه سمتم برگشت و درحالی
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شه بس کنی؟ از این که یه هدیه برات بیارم و هی بخوایی قیمت بزنی به شدت بیزارم. پس بس می -

 !کن و ناهارتو بخور

ادم آورد را فرو دگاهم را به زیرکشیدم و بغضی که از عصبانیت و ترسناک شدنش به گلویم هجوم مین

 :و گفتم

 .خیلی خب. باشه -

 آلما؟ -

 هوم؟ -

 ناراحت شدی؟ -

 :ی منفی سری به طرفین تکان دادم و چنگالم را میان غذا بردم و گفتمبه نشانه

 .نه نشدم -

 پس این بغض برای چیه؟ -

 .هیچی برای -

قاشق را لبریز از برنج کردم و داخل دهانم فرستادم. به هر جان کندنی که بود لقمه را فرو دادم و 

 :گفتم

 !گیرهم میها. سریع گریهشدم عین بچه -

 .و با لبخند سر بلند کردم که ابرو در هم کشید و قاشق و چنگالش را درون بشقاب انداخت

 کنی؟ خوایی گریهمگه چیزی گفتم که می -

 .ی منفی تکان دادمسری به نشانه

 پس دردت چیه آلما؟ -

 .هیچی -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 :سرش را جلو کشید و بامالیمت پرسید
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 چیه؟ چی شدی؟ -

 :در چشمانش خیره شدم و پاسخ دادم

 .شیشی ترسناک میعصبی می -

 .من عصبی نشدم -

 :لبخند زدم و ادامه دادم

 !و جذاب -

 .در چشمانم خیره شدحرف طور بیهمان

 .تریخندی خوشگلاما تو که می -

 :تر شد و او ادامه دادلبخندم عمیق

 !پس بغض نکن -

 :تکان دادم و گفتم "باشه"ی سری به نشانه

 .خوشحالم -

 از چی؟ -

 .که هستیاز این -

 .نگاهم را دزدیدم و به بشقاب دوختم

 !ناهارتو بخور دختر خوب! نگاش کن چه نحیف شده -

 :اش لبم را با لبخند گزیدم و گفتماز دلنگرانی

 .چشم -

مان شدم. آخرین قاشق و چنگال را میان غذا به بازی گرفتم و مشغول خوردن آخرین ناهار دونفره

 ...ناهار

**** 

 :دستانم را میان دستانش گرفت و پرسید

 حواست به مادرت که هست؟-
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 .با بغض سری تکان دادم

 !دونی که دلم برات تنگ میشهیزنی؟ مبهم که سر می -

 :ام را باال کشیدم و با صدایی بغض آلود پاسخ دادمام روانه شد و بینیقطرات اشک به روی گونه

 .معلومه که میام بابا جون -

 !ببخش که تو این شرایط تمام مخارج هم افتاده گردن تو -

 .با همان حالت، ابرو درهم کشیدم

 .س انداز گذاشتی که گشنه نمونیمقدر برامون پخداروشکر اون -

دستانم را فشرد و با صورتی گرفته خودش را جلوتر کشید و آغوشش را برایم باز کرد که سرم را به 

 .اش فشردم و به صدای تپش قلبش گوش سپردمس*ی*نه

 .ممنونم بابا -

 .من ممنونم -

 :ید و ادامه دادای نشاند و مرا عقب کشید. دستی به صورت خیسم کشبه روی سرم ب*وسه

 !من ممنونم که هستی دخترم. عین یه مَرد پای من نشستی -

 .هایم اضافه کردمبغضم را شکستم و به شدت اشک

 !بابا -

 ."مریم"گرده پیش تو و امید زندگیش گرده؛ سالم برمیبابات میره و سالم برمی -

 .ام را باال کشیدمبینی

 .به همه بگو رفته مسافرت -

 .چشم -

 .م را با دست پاک کردصورت

 .مراقب خودت باش -

 .هستم -

 .ام تکیه داداش را به پیشانیپیشانی
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 .گردممادرتو تنها نذار! بهش بگو مَرد برمی -

 :اش را عقب کشید. لبخندی زدم و گفتمپیشانی

 .مراقب دلبرت هستم -

 .مردانه خندید؛ میان بغض و درد خندید و قدمی به عقب برداشت

 .ت دارهبابا دوسِ -

 .لبخند زدم

 .منم دوست دارم -

 .دستش را باالآورد

 .یا علی -

اش کردم که وارد کمپ شد و در به رویش بسته شد. دستم را پایین دست لرزانم را باال آوردم و بدرقه

 .هایم مانع بلند شدن صدایم شدمآوردم و به روی قلبم گذاشتم و با گاز گرفتن لــ*ب

 !آلما -

و با چشمانی خیس به تماشایش ایستادم. جلوتر آمد و مقابلم ایستاد. از همان  به عقب برگشتم

مان، به دورترین نقطه رفت و ما را تنها گذاشت و حال برگشته بود و جای خالی بابا را پر ابتدای آمدن

 .کرد

 !هاکان؟ بابا رفت -

 :کردجلوتر آمد و با لحنی بسیار آرام و مملو از آرامش مرا دعوت به آرامش 

 .گردهگرده... سالم برمیبابات رفت، ولی برمی -

 کشه؟خیلی طول می -

 .قراری کنی، آرهاگه صبور باشی نه، اما اگه بخوایی خودت و بقیه رو اذیت کنی و بی -

 :دستی به صورتم کشیدم و با بغض لبخند زدم و گفتم

 .قراری نکنمدم بیقول می -

 .لبخند زد
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 .ال باید بریم پیش مادرت تا اونو آروم کنیآفرین دختر خوب... حا -

 .ی تایید تکان دادمسری به نشانه

 .گیدرست می -

ی دستش را به سمت ماشین گرفت که به سمت ماشین رفتم و کنار در ایستادم. نگاهی به در بسته

به  کمپ انداختم و بغضم را به سختی فرو دادم و سوار شدم. چندی بعد او هم سوار شد و ماشین را

حرکت در آورد. بعد از این که میان راه از داروخانه داروهای مامان را گرفتم و مقداری هم برای خانه 

 .خرید کردم، مقابل خانه پارک کرد

 نمیایی؟ -

 :هایش نشاند و پاسخ دادبه سمتم برگشت و لبخندی به روی لــ*ب

 .فعالً نه. به نظرم به تنهایی نیاز دارین -

 :گفتم سری تکان دادم و

 .باشه -

پیاده شدم و در را باز کردم. بعد از این که به کمک هاکان وسایل را داخل خانه گذاشتم، به سمتش 

 :برگشتم و صدایش زدم

 هاکان؟ -

 :هایم را از هم باز کردم و گفتمکه حرفی بزند، لــ*باز حرکت ایستاد و به سمتم برگشت. قبل از آن

 .نونمچی ممخیلی ممنونم؛ بابت همه -

اش را به قصد خداحافظی به لبخند زد؛ لبخندی مهربان و دوست داشتنی. انگشت اشاره و میانه

اش زد و از خانه بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم و خودم را به حوض رساندم و روی دو زانو پیشانی

یختم. نفس ام را باال آوردم و به روی صورتم رنشستم. دستم را درون آب فرو بردم و مشت پر شده

بی از داخل خانه، به آرامی از عمیقی کشیدم و نگاهم را به سمت خانه سوق دادم. با بیرون آمدن بی

 .جای برخاستم و صورتم را با آستین پاک کردم

 .بیسالم بی -
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 .لنگان به سمتم آمد و روی تخت نشست. نفسی چاق کرد و لبخند مهربانی به صورتم زدلنگان

 . خوبی مادر؟سالم دختر قشنگم -

 .هایی خسته و لرزان به سمتش رفتم و در کنارش جای گرفتمبا قدم

 .خوبم -

 .ایش را باال آورد و به روی صورتم نشانددستش سفید و پنبه

 سخت بود؟ -

 چی؟ -

 دیدن پدرت تو اون حال؟ -

 .ی اشکم لبریز شد و به سوزش افتادندبا همان جمله باز چشمه

 .خیلی -

 .بیگرده عزیز دل بیم برمیدر عوضش سال -

 .بینگرانم بی -

 نگران چی؟ -

 .که اذیت بشهاین -

 نگران این نیستی. نگرانی که نتونه!؟ -

 .تونهنه! بابا خودش خواست و من مطمئنم که می -

 !خوادپس دردت چیه؟ چرا اذیت بشه در صورتی که خودش می -

 .گیندرست می -

 .لبخندی زد و صورتم را نوازش کرد

 .بدو مادرت رو صدا بزن بیاد دور هم بشینیم -

 .چشم -

 .بال عزیزمبی -

ای به در زدم و صدایش از جا برخاستم و وسایل را به داخل خانه بردم و به سمت اتاق مامان رفتم. تقه



www.taakroman.ir  

 

  

 
285 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :زدم

 مامان جان؟ -

 :اش از داخل آمدصدای گرفته

 !بیا تو -

که با دیدن صورت خیس و قرمزش، به سرعت به سمتش در را چهار طاق باز کردم. به سمتم برگشت 

 .رفتم و در کنارش نشستم

 کنی؟مامان جان؟ الهی قربونت برم چرا گریه می -

 :دستی به صورتش کشید و گفت

 !خدانکنه مادر -

 .آهی کشید و نگاهش را به مقابل دوخت

 .کردم تا خدا خودش کمکش کنهداشتم براش دعا می -

 .لبخند زدم

 بی؟وبی کردی مامان جون... بریم بیرون بشینیم؟ کنار بیکار خ -

 :به سمتم برگشت و نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 .بریم عزیزم -

 :از جای برخاست و از اتاق بیرون زدیم. به سمت در رفت که گفتم

 تونلباس عوض کنم میام پیش -

 :رفت پاسخ دادحینی که بیرون می

 .باشه -

شان پیوستم و وسایل را یم و بردن مقداری تنقالت و ظرف هندوانه، به جمعهابعد از تعویض لباس

 .شان گذاشتم و کنار حوض جای گرفتممیان

 .بی جاندستت دردنکنه بی -
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 :لبخندی زدم و گفتم

 !نوش جان -

 :بی پرسیدمامان نگاهش را به درختان پر بار دوخت و خطاب به بی

 جا چه روزی بود؟م اینبی! یادته اولین روزی که اومدیبی -

 :بی قاچی از هندوانه درون بشقاب انداخت و پاسخ دادبی

 .قرار بودیبله عزیزجان. خوب یادمه... یادمه چقدر بی -

 :هایش مقاومتی نکرد و گفتاش را باال کشید و در مقابل ریختن اشکمامان بینی

ردنه؛ اما دلم طاقت دوری و زجر کشیدنش قرارم. یاشار مَرد ترک کها بیتر از اون موقعامروز بیش -

 .رو نداره

 .شه مادرجان. اگه صبر کنی و توکل، همه چی درست میشهدرست می -

 :دستی به صورتش کشید و نگاهش را به آسمان دوخت و گفت

 .توکل کردم به خدا -

 .بی برگشت و لبخند زدبه سمت بی

 .بیات باال سرمونه بیخداروشکر که سایه -

 .اش رفتبی به روی دستش نشست و قربان صدقهدست بی

 .کشیدردت به جونم مادر. تو که از خانمی کم نداری! من از خدامه تو دخترمی و کنارم نفس می -

 .بی. کم از مادر برام نداریلطف داری بی -

 .پس چی؟ منم مادرتم جان دلم -

نفس عمیقی کشیدم و به آرامی از دیگر خیره شدند. دستش را فشرد و هر دو به چشمان مهربان یک

 .جای برخاستم

 تونم برم استراحت کنم؟م... میمن خیلی خسته -

 :به سمتم برگشتند و مامان سری به نشانه ی تایید تکان داد و گفت

 .برو مادرجان. خوب خوابی -
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 .ممنونم -

قدر خسته و م. آنشان فاصله گرفتم و خودم را به اتاقم رساندم و به روی تخت دراز کشیداز جمع

کوفته بودم که با چشمان اشکی و درد روح باز هم به سرعت به خواب رفتم و چشمانم تیره و تار 

 ...گشت

**** 

 «دانای کل»

 «چند روز بعد»

 «هاکان»

 

 !بس کن آتاش -

 .چیو بس کنم هاکان؟ اگه دوسش داری ازش خواستگاری کن -

 کدوم دوست داشتن؟ -

 .بزنی؟ تو اهل فریب دادن کسی نبودی یعنی تصمیم داری گولش -

 .من کسی رو فریب ندادم -

وآمد خوایی باهاش ازدواج کنی پس چرا بهش گفتی برای آشنایی با هم رفتداری میدی. اگه نمی -

 .دونیکنین؟ دخترا خیلی حساسن و خودتم اینو خوب می

اش را به پشتی صندلی کیهشان، دستی میان موهایش کشید و تکالفه و عصبی از جدال چند ساعته

 :ی هاکان دوخت و پرسیدداد. آتاش نگاه تیزبینش را از داخل مانیتور به چشمان گرفته

 ترسی؟از چی می -

 :ابرو درهم کشید و خودش را جلوتر کشید و پاسخ داد

 .از هیچی -

 خوایی باهاش دوست باشی؟ عین قبال؟می -

 .ابروهایش بیشتر درهم شد

 .ی گذشته دفن شده. من زاهد نبودم، اما نامردم نبودمی من توگذشته -
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 .کنیاما االن داری در حق اون نامردی می -

 :عصبی دندان سایید و پرسید

 خوایی برسی آتاش؟به چی می -

 .که دست از این گول زدنا برداریبه این -

 زنم؟کیو دارم گول می -

 .اون دختر رو -

 .اش کشیدبه صورت داغ کرده نفسش را کالفه بیرون فرستاد و دستی

تون قرار بگیرم، اما اگه قرار باشه با خوام میونبینم و نمیهاکان! تو بهش عالقه داری و من اینو می -

 ...این تصمیم به خودت آسیب بزنی من

 :دستانش را پایین آورد و با صدایی که دورگه شده بود، غرید

 .ن وسط وجود ندارهای هم ایزنم. عالقهمن به خودم آسیب نمی -

 اس؟پس اون دختر این وسط چکاره -

 وگو با آتاشقلبش سیخ کشید و به مالش افتاد. دلش آرام و قرار نداشت؛ از آن ساعتی که به گفت

آمد، حالش اصال خوب نبود و لحظه به لحظه به حاالت به میان می "تعهد"نشسته بود و اسم 

 .کشانداب میشد و تنش را به التهاش اضافه میعصبی

مونه. اگه دختر جا و اون بالتکلیف می گردی اینتکلیفش رو روشن کن. چند روز دیگه برمی -

 ...باآبروییه مبادا

 :به ناگهان کنترلش را از دست داد و فریاد کشید

 !بس کن -

 اش به سرعت ازاز صدای بلندش، آتاش سر به زیر شد و هاکان با شدت گرفتن تپش قلب و سرگیجه

جای برخاست و به سمت دستشویی دوید و خود را درون دستشویی انداخت. چندین مشت آب به 

های آتاش و آلما در سرش، خود را ی شدید و اکو شدن تمام حرفصورتش پاشید و با وجود سرگیجه

به آشپرخانه رساند و سبد داروها را به روی میز انداخت. دستانش به لرزش افتاده بودند و 
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آورد مدام در سرش اکو شد و صدای آتاش که نامش را به زبان میش بیش از پیش میاسرگیجه

ی داروهایش را برداشت و قرصش را درون چرخید. به سختی جعبهشد و دنیا به دور سرش میمی

جا به روی صندلی نشست و دهانش انداخت و خودش را به سینک رساند. مقداری آب نوشید و همان

 .ز و سرش را به دستانش تکیه داددستانش را به می

 هاکان! داداش؟ چی شدی؟ -

 :کف هر دو دستش را به روی چشمانش فشرد و زیر لــ*ب زمزمه کرد

 .تونمتونم. نمی نمی -

 شنوی؟ داداش؟هاکان! صدامو می -

رفت. تپش قلبش هنوز هم باال بود و ای در گلویش جا خوش کرده بود که با آب هم پایین نمیهسته

 .اش برگشته بود و این دلیل خوبی نبودزدند. باز هم عالئم بیماریدو میچشمانش دو

 .کنیهاکان! داری نگرانم می -

 :طاقتش طاق شد و به سرعت سر بلند کرد و فریاد کشید

 !تونم... بفهم آتاشتونم! نمینمی -

. آن عالئم از چه بودند پیچیددار هاکان در خانه مینفس زدن خشصدای آتاش قطع شد و تنها نفس

 طور روح و روانش را به زیر تیغ برده بودند و تیزی تیغ را به روی شاهرگش گذاشته بودند؟که آن

 :اش را به سختی بیرون داد و گفتاش رساند و نفس حبس شدهی س*ی*نهدستش را به قفسه

 .تونم اونو قبول کنمتونم به تعهد فکر کنم. نمینمی -

آتاش به گوشش رسید و سپس کالمی را به زبان آورد که او را وادار به پایان دادن  صدای نفس عمیق

 :آن رابطه کرد

 .پس تمومش کن -

ی دلنشینش، جلوی چشمانش نقش بست و صدای آتاش در چشمان درشت و موشی آلما با آن خنده

 .سرش پیچید

 !کنیداری در حق خودت بد می -
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 .داختچشمانش را بست و سرش را پایین ان

 .تونم آتاش. قرارمون به عشق و عالقه نبودتونم... نمینمی -

 .اما اون دختر رو وابسته کردی -

 .خواستم به خودم فرصت بدممن فقط می -

 .های اونو خراب کردیفرصت -

 .همه درد هم اضافه شد و قلبش تیر کشیدسر بلند کرد. سوزش چشمانش به آن

 !دیگه کافیه آتاش. قطع کن -

 !هاکان -

 !گفتم قطع کن -

 .اوکی. خدافظ -

توانست تعهدی را ایجاد کند که مطمئن بود پایان پاسخی نداد و سرش را به روی میز رها کرد. نمی

ای را شروع کرده بود که خوشی نخواهد داشت، اما چرا زودتر به این پایان فکر نکرده بود؟ چرا رابطه

 رای آن قطع رابطه چه بود؟حاال قصد پایان دادنش را داشت؟ دلیلش ب

 :دستانش را به روی میز مشت کرد و به روی میز کوبید. سرش را بلند کرد و فریاد کشید

 !لعنت بهت هاکان! لعنت -

و به دنبال آن از فرط عصبانیت و درمان دگی دستش را به زیر سبد داروها زد و فریاد کشید که 

همه فشار روحی به ه گم شد. صورتش از آنفریادش در برخورد سبد به کف سرامیکی آشپزخان

اش بیش از پیش شد که به سرعت دست در جیب شلوارش برد و با سرخی نشست و سرگیجه

 .دیدگانی تار اسم دایان را لمس کرد و روی بلندگو قرار داد و گوشی را روی میز انداخت

 جانم داداش؟ -

 !دایان -

 .ی میز تکیه دادخاست و دستش را به لبهدستش را به سرش نشاند و به سختی از جای بر

 هاکان! خوبی؟ -
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 ...حالم بده دایان -

 :چشمانش را به روی هم فشرد و ادامه داد

 .باید بریم بیمارستان -

 .اومدم -

ی شدید تعادلش را از صدای بوق آزاد در گوشی پیچید و به آرامی چشمانش را باز رد که از سرگیجه

ی آشپزخانه داد و سرش را به دیوار اش را به دیوارهر میز سر خورد و تکیهجا در کنادست داد و همان

با  کرد وپیچید و تپش قلبش را بیشتر میتکیه داد و چشمانش را بست. صداهای زیادی در سرش می

ی آلما که در سرش وجود مصرف داروهایش بازهم احوالش بهتر نشده بود که هیچ! با صدای خنده

 .م شده بودپیچید بدتر همی

 !هاکان -

 :با پیچیدن صدای برخورد شدید در به دیوار، چشمانش را به آرامی باز کرد و دایان را صدا زد

 .دایان! اینجام -

های سریع دایان بلند و سپس خودش در مقابلش ظاهر شد. مقبابلش روی دو زانو نشست صدای قدم

 :و او را صدا زد

 هاکان! چی شدی؟ بازم؟ -

ی تایید تکان داد و دستش را بلند کرد که دایان دستش را گرفت. دست دیگرش را نشانهسرش را به 

 :به دیوار زد و با کمک او از جای برخاست و گفت

 .کمک کن... بریم بیمارستان -

 داروهاتو نخوردی؟ -

 .خوردم -

 ....به کمک دایان به سمت در رفت و از خانه خارج شدند و به سمت بیمارستان حرکت کردند

.... 

***** 
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دارش را به مقابلش دوخت. چند روزی بود که مدام با خود ای پارک کرد و نگاه داغماشینش را گوشه

ای سخت رسید که برایش دشوار بود، اما کرد و در آخر به نتیجهرفت و دو دوتا چهارتا میکلنجار می

 .شدرفته میتر گرفت و تصمیمی بود که باید هرچه سریعراهی بود که باید می

 چرا نگه داشتی هاکان؟ -

دستانش را به دور فرمان مشت و عزمش را جزم کرد و به همان مرد محکم و خونسرد همیشگی 

 :تبدیل شد. به آرامی نگاهش را به سمت آلما برگرداند و پاسخ داد

 .باهات حرف دارم -

 .کرد دلی را انتخابی دخترک هم دلش را به رحم نیاورد و سنگصورت گرفته

 .شنوممی -

 .نفس عمیقی کشید و نگاهش را از آن چشمان مهربان گرفت

کردم که دختر محکمی باشی و خب بودی. برام جذاب بودی که چندماه پیش وقتی دیدمت فکر می -

 ...کردی روی پاهای خودت وایستیات بود و سعی میهمیشه حواست به خونواده

روحش را به به باال سوق دور فرمان مشت کرد و چشمان بینگاهش را برگرداند. دستانش را بیشتر 

 :داد و ادامه داد

 .خیلی جذاب بودی تا وقتی که به دستت نیورده بودم -

داد و درون هایش به روی هم افتادند. دلش گواه بد میرفته از حال افتاد و لــ*بصورت آلما رفته

رخت شستن بودند. آب دهانش را به سختی شکمش بلوایی به پا بود که گویی جماعتی زن در حال 

زد، سراسر صورت هاکان گرداند که وقتی جدیت و غرور را در آن فرو داد و نگاهش را که دودو می

های روح مشاهده کرد، دلش به مالش افتاد و قلبش سیخ زد. به سختی لــ*بصورت بی

 :فته بود، پرسیداش را از هم باز کرد و با صدایی که ناخودآگاه لکنت گرخشکیده

 چیزی... شده؟ -

 :تر شد و کامالً جدی پرسیدروح هاکان کمی نزدیکصورت بی

 تونم باهات رو راست باشم؟می -
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 :آلما سری تکان داد و پاسخ داد

 .آره -

 .پوفی کشید و ابرویی باال انداخت و تیری زهرآگین را درون قلب کوچک و نازک آلما فرو کرد

برام؛ یه سرگرمی که تا وقتی شیرازم معنی داشت... دیگه برام اون حس و تو یه سرگرمی بودی  -

 .حال اولیه رو نداری

 .ی آلما حبس شد و خون به صورتش هجوم آوردنفس در س*ی*نه

 .مدت رو فراموش کنی و برات آرزوی خوشبختی و موفقیت دارمخوام که اینازت می -

شان خارج نشد. در واقع صدایش خفه شده بود و درون های آلما لرزیدند، اما کالمی از میانلــ*ب

 .س*ی*نه شکسته بود

 ...امیدوارم منو ببخشی و -

ی آلما، نطقش خفه شد. عصبی ابرو درهم کشید و رو ی اشک به روی گونهبا ریختن اولین قطره

 .ها را نداشتبرگرداند. ظالم شده بود، اما طاقت دیدن آن اشک

 .جوری پشیمون بشمکه اینکردم نباید شروعش می -

ان شبار صدایی بسیار ضعیف از میانهایش لرزیدند و اینتیری دیگر در قلب آلما فرو کرد. لــ*ب

 :خارج شد

 کم... بودم... برات؟ -

 :هایش بیشتر شد و پاسخ دادفشار پنجه

 .آره. برای هم مناسب نبودیم -

 چرا؟ -

 چی چرا؟ -

 ...چرا... شروعش کردی... که -

 :یان کالمش پریدم

 که تمومش کنم؟ -
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 :رحمانه پاسخ دادبه سمت آلما برگشت و بی

 !هرکسی توی زندگیش حق اشتباه کردن داره؛ اشتباه من.. تو بودی -

رحم شده بود که همه بیتاب آلما را از هم فرو پاشید. از کِی آنحرف آخر را به زبان آورد و قلب بی

 !شد؟کرد و وقیحانه در چشمانش خیره میاش خطاب مییترین اشتباه زندگآلما را بزرگ

آلش خیره شده بود ی مرد ایدهطور مات و مبهوت به چهرهتاب آلما قصد تپیدن نداشت. همانقلب بی

شان خارج کرد، ولی هیچی از میانو دهانش را همانند ماهی بیرون مانده از آب باز و بسته می

های سیل مانندش چکید و با اشکچون آب به پایین میهمشد. از سر و صورتش عرق سرد نمی

هایش می نشستند. لرزش بدن و دستانش بیش از پیش شده بود و شدند و به روی گونهمخلوط می

های لرزانش را به سختی تکان داد و با صدایی بسیار گرفته و آمد. لــ*بنفسش یکی در میان باال می

 :بغض آلود پرسید

 ؟یعنی... تمام -

روح به مقابلش خیره شد و اش را از چشمان جذاب آلما گرفت و با همان صورت بینگاه مغرورانه

 :پاسخ داد

 !تمام -

 :نفس عمیقی کشید و دستش را از روی فرمان پایین آورد و بدون نگاه کردن به آلما گفت

 .روز خوش -

یش به همان سادگی تمام شده ی دنیای دخترانه و آرزوهابه همان راحتی و دردناکی؛ همه "تمام"

ی بیشتر ماندن را نمی داد؛، اما دلش قصد ماندن داشت. هر چند که غرورشش بودند. غرورش اجازه

روح گرفت و پا روی دلش لگد مال شود. دستانش را مشت کرد و چشمانش را از آن صورت بی

 :ی زمزمه کردگذاشت و دستگیره را کشید. در باز شد و از ماشین پیاده شد و به آرام

 .خدانگهدارت -

هایش بیشتر جوشید. در را پشت سرش بست و ی اشکپاسخی نشنید و بغضش باالتر آمد و چشمه

های ماشین هایش را محکم به روی هم فشرد و فریادش را در نطفه خفه کرد. با جیغ الستیکلــ*ب
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به روی دو زانو افتاد. فریادی درون رو جا در پیادهو دور شدن جانش، قوه از پاهایش گرفته شد و همان

اش را به روی زانوهایش کوبید و با همان فریادهای درون گلو زجه زد گلو سر داد و دستان مشت شده

و سرش را پایین انداخت. هق زد و با دستانش صدایش را خفه کرد؛ درد کشید و دردش را در 

شکست و شکستنش را در ذهنش از بَر  چشمانش ریخت؛ فریاد کشید و فریادش را در گلو خفه کرد؛

 ...کرد؛ سوخت و درد کشید و نفس برید... به معنای کامل آلما مُرد... مُرد

بار سوار شد... به یاد به سختی از جای برخاست و خود را به ایستگاه تاکسی رساند و برای اولین

یاد داشت که هنگامی که  نداشت که چگونه خود را به خانه رساند و در کنار حوض ایستاد؛ فقط به

 .رسید، جان از بدنش جدا شده بود و رمق از پاهایش گرفته

 آلما! یاحسین! چی شدی؟ -

ها پایین آمد و خود را به آلما رساند. دستش را به بازوهای دخترش مریم سراسیمه و دل نگران از پله

 .رساند و او را تکان داد

 !آلما! آلما -

 .طور ماندهیچ کالمی همانریم دوخت و بینگاه تار و مبهوتش را به م

 !با من حرف بزن دختر -

 :لــ*ب باز کرد؛ به هر جان کندنی که بود لــ*ب باز کرد و نالید

 !باختم مامان. باختم -

 :رنگ از رخسار مریم پرید و لــ*ب زد

 چی داری میگی؟ -

شان خارج نشد ا صدایی از میانهای آلما لرزیدند و چشمانش به سوزش افتادند. لــ*ب زد، املــ*ب

 ...و چشمانش در سیاهی مطلق فرو رفتند

 «پایان بخش اول»

**** 
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 «بخش دوم»

 «آلما»

 

هایم، مانع بلند شدن صدایم شدم. هوای دستم را به روی قلبم مشت کردم و با گاز گرفتن لــ*ب

به سرعت از اتاق بیرون آورد. دستی به صورتم کشیدم و ام را به درد میخانه خفه بود و س*ی*نه

هقم را به راحتی سر دادم و زدم و خودم را درون حیاط انداختم. در کنار حوض نشستم و هق

شان مقاومت نکردم. نگاه خیسم را های دردناکم را به پایین انداختم و در مقابل تکان خوردنشانه

خبری از صاحبش بود و نه دیگر ی معروف دوختم، اما چند روزی بود که نه بلند کردم و به آن پنجره

 .چراغی که روشن شود

 !وفانگفت که مَردا بیعمه راست می -

 .گفتات راست نمیعمه -

هقم را در گلو خفه کردم. در کنارم جای گرفت و دستش با شنیدن صدای مامان، لــ*ب گزیدم و هق

 .ام گذاشتهای خمیدهرا به روی شانه

 !وفا نیستنی مردا بیهمه -

 .شمانم باز هم سیاهی رفتند و بدنم به لرزه درآمدچ

 آلما! عزیزم؟ خوبی؟ -

هایم به روی هم افتادند و شروع به لرزیدن کردن. ترسیده و نگران از جای برخاست و به داخل دندان

خانه رفت. دستان لرزانم را به دورم حلقه کردم و چشمانم را به روی هم انداختم. با شیرین شدن 

 :وار مامان، به سختی چشمانم را از هم باز کردم و زمزمه کردمدای پارازیتدهانم و ص

 .خوابم میاد -

کردم. ای تار مشاهده میهایش را با دیدهشدم و تنها حرکت لــ*بداد و من متوجه نمیپاسخ می

کرد و آغـ*وش گرمش را باسخاوتمندی برایم گشوده بود. چشمان لحظه هم رها نمیهوس خواب یک

کردم، اما شنیدم و حس میی تخت تکیه دادم. میسنگینم را به روی هم گذاشتم و سرم را به گوشه
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ای وتحلیل را نداشتم. لحظهلرزیدم و خواب چشمانم را دربرگرفته بود که قدرت تجزیهآن قدر می

 ...هایم کَر شدندقدر سکوت شد که چشمانم سنگین و گوشآن

بار پیاپی باز و بسته کردم تا سفیدی مطلق از بین برود. از کردم و چندینچشمانم را به آرامی از هم ب

جا، چشمانم گرد و قلبم به های ضخیم گذشتم که با دیدنش در آننگاهم را اطراف گرداندم و از پرده

 .درد آمد

 شنوی؟بهتری؟ آلما! صدامو می -

 :ام با صدایی گرفته پاسخ دادمدهام را از هم باز کردم و از میان گلوی خشکیهای خشکیدهلــ*ب

 .خوبم -

 .تر شدهایش نشاند و نزدیکلبخند مهربانش را به روی لــ*ب

 .جا بمونمداد اینمامانت اجازه نمی -

 :روی تخت جای گرفت و ادامه داد

 ...خواد همچیندونستم هاکان میاما من نتونستم. آلما! من نمی -

 :میان کالمش پریدم

 !خوام... اسمشو بشنومیکافیه!... نم -

 :ی خشکی کردم و ادامه دادمسرفه

 !برام اهمیتی نداره -

 :ابرو درهم کشید و سر به زیر انداخت که تشر زدم

 .سرتو بلند کن دایان؟ من... یاد گرفتم... گناه کسی رو... به پای بقیه... ننویسم -

 .به آرامی سر بلند کرد

 ر منی؟این چندروز... برای چی... همش کنا -

 !تو به من نیاز داری! من باید کنارت باشم -

 :پوزخند عصبی زدم و پرسیدم

 که چی بشه؟ -
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 .که دردت کم بشه -

پسر همسایه بود و بس! پس چرا حاال  ی من و دایان در حد یکگفت!؟ رابطهخدای من! چی می

 خواست درمان دردم بشود؟می

 چی به تو میرسه؟ -

 .آروم میشم -

 بشی؟ چرا آروم -

 .چون دلم اینو میگه -

 .اش دهانم بسته شد و تنم لرزیداز پاسخ عصبی

ی صمیمی با او برقرار نکرده بودم که بخواهد برای من وقت رابطهخواست؟ من هیچاز من چی می

 .فداکاری کند

 !خوام دوستت باشم. کنارت باشمی تو و هاکان ندارم. من میمن کاری به رابطه -

 اش از کجا آمده بود؟این خیر خواهی

 :ام پاسخ دادمبرخالف میلی باطنی

 !به دوست نیاز ندارم -

 !آلما -

 !برو -

 هایمغموم و گرفته رو برگرداندم. دلم پر بود؛ پر از درد و رنج. دیگر نایی برای اهمیت دادن به حرف

 .او را نداشتم

 :ی سُرُم دوختم و ادامه دادمنگاهم را به لوله

 !روجا باز این -

های همیشه محکمش در سرم پیچید و سردردم را بیشتر کرد. صدای صدای نفس عمیق و سپس قدم

 .شد و تمام حواسم را به خود داده بودشدند، در سرم اکو میی بلند میقطرات سُرُم که وارد لوله

 به هوش اومدی مادر؟ -
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 :به آرامی به سمتش برگشتم و بالبخند پاسخ دادم

 بله. خوبی؟ -

 .ای کرد و جلوتر آمد و دستی به صورتم کشیدندهخ

 !دردت به جونم که همیشه حال من برات مهمه -

 .خدانکنه -

صورتم را نواش کرد که چشمانم به روی هم افتادند و صداهای اضافی و دردناکی که سردردم را 

. شنیده بودم شدآن ساکت شدند و تنها آرامش بود که به وجودم تزریق میکردند، یکدوچندان می

 .ماند، اما تا به امروز به این شدت احساس نکرده بودمچون مسکنی قوی میکه مادر برای فرزند هم

 .دکتر گفت فشارت خیلی پایین بوده -

 .چشمانم را باز کردم و به صورت نگرانش چشم دوختم

 کنی مادر؟کار میداری با خودت چه -

کردم. نگاهم را دزدیدم و با بغضی که تا زبان امان منتقل میهمه درد و رنجی که به مشرم کردم از آن

 :کوچکم باال آمده بود، گفتم

 .دونم کِی عاشقش شدمنمی -

 !کنهعشق که خبر نمی -

 !کردای کاش خبر می -

 :ام چکید که با انگشتش پاک کرد و پرسیدای اشک به روی گونهقطره

 هنوزم نمیگی چی شده؟ -

ام را به ام وجودم را گرفته بود آه کشیدم؛ آهی عمیق و غلیظ که س*ی*نهاز درد و رنجی که تم

 .سوزش انداخت

 .مناسب هم نبودیم -

 .اما عاشق بودی -

 .چی نیستعشق همه -
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 نخواستت؟ -

 :هایم را به روی هم فشردم و زمزمه کردمچشمانم تیر کشیدند و قلبم فریاد کشید. لــ*ب

 میشه درموردش حرف نزنیم؟ -

 !جوری نشی و دلم خون نشهکه تو دیگه اینیشه؛ درصورتیم -

 .بغضم را فرو خوردم و نگاهم را به سمتش سوق دادم

 .قول میدم دیگه حالم بد نشه -

 .ام را نوازش کرد و لبخند مهربانی زدگونه

 قول؟ -

 !قولِ قول -

ر کالبدم دمیده شد. ی سردم نشاند که جانی تازه دای گرم به روی گونهسرش را خم کرد و ب*وسه

ی پزشک، از اورژانس بیرون زدیم و به مدتی را در آرامش حضورش سپری کردم که بعد از معاینه

اش را از ماشین گرفت و صاف و صامت مان از ساختمان، دایان تکیهمحوطه قدم گذاشتیم. با خروج

 .ایستاد

جا اومد. )دَم خونه: مقابل اهم تا اینشون، نذاشت کسی بیاد و همروقتی حالت بد شد رفتم دَم خونه -

 (خونه

 :ی دایان بود، ادامه دادطوری که خیرهبه سمت مامان برگشتم. همان

 !خیلی آقاست؛ نذاشت از جام تکون بخورم -

 .نگاهی کوتاه به سمتم انداخت

تونی روش حساب باز کنی؛ اگه سرِ هاکان دودل بودم، سر دایان رک و رو راست میگم که می -

 .تونی عین آراز بهش تکیه کنیمی

داشتی و نه از روی هیچ چشممدت بینگاهم را برگرداندم و به قامت رشیدش دوختم که در این

 .کرداش را از من دریغ نمیجبران و یا حتی ترحم، بلکه مردانه در کنارم حضور داشت و مهربانی ذاتی
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 «آلما»

 

هایم، مانع بلند شدن صدایم شدم. هوای با گاز گرفتن لــ*ب دستم را به روی قلبم مشت کردم و

آورد. دستی به صورتم کشیدم و به سرعت از اتاق بیرون ام را به درد میخانه خفه بود و س*ی*نه

هقم را به راحتی سر دادم و زدم و خودم را درون حیاط انداختم. در کنار حوض نشستم و هق

شان مقاومت نکردم. نگاه خیسم را نداختم و در مقابل تکان خوردنهای دردناکم را به پایین اشانه

ی معروف دوختم، اما چند روزی بود که نه خبری از صاحبش بود و نه دیگر بلند کردم و به آن پنجره

 .چراغی که روشن شود

 !وفانگفت که مَردا بیعمه راست می -

 .گفتات راست نمیعمه -

هقم را در گلو خفه کردم. در کنارم جای گرفت و دستش زیدم و هقبا شنیدن صدای مامان، لــ*ب گ

 .ام گذاشتهای خمیدهرا به روی شانه

 !وفا نیستنی مردا بیهمه -

 .چشمانم باز هم سیاهی رفتند و بدنم به لرزه درآمد

 آلما! عزیزم؟ خوبی؟ -

از جای برخاست و به داخل  هایم به روی هم افتادند و شروع به لرزیدن کردن. ترسیده و نگراندندان

خانه رفت. دستان لرزانم را به دورم حلقه کردم و چشمانم را به روی هم انداختم. با شیرین شدن 

 :وار مامان، به سختی چشمانم را از هم باز کردم و زمزمه کردمدهانم و صدای پارازیت

 .خوابم میاد -

کردم. ای تار مشاهده میایش را با دیدههشدم و تنها حرکت لــ*بداد و من متوجه نمیپاسخ می

کرد و آغـ*وش گرمش را باسخاوتمندی برایم گشوده بود. چشمان لحظه هم رها نمیهوس خواب یک

کردم، اما شنیدم و حس میی تخت تکیه دادم. میسنگینم را به روی هم گذاشتم و سرم را به گوشه
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ای وتحلیل را نداشتم. لحظهد که قدرت تجزیهلرزیدم و خواب چشمانم را دربرگرفته بوآن قدر می

 ...هایم کَر شدندقدر سکوت شد که چشمانم سنگین و گوشآن

بار پیاپی باز و بسته کردم تا سفیدی مطلق از بین برود. چشمانم را به آرامی از هم باز کردم و چندین

جا، چشمانم گرد و قلبم به های ضخیم گذشتم که با دیدنش در آننگاهم را اطراف گرداندم و از پرده

 .درد آمد

 شنوی؟بهتری؟ آلما! صدامو می -

 :ام با صدایی گرفته پاسخ دادمام را از هم باز کردم و از میان گلوی خشکیدههای خشکیدهلــ*ب

 .خوبم -

 .تر شدهایش نشاند و نزدیکلبخند مهربانش را به روی لــ*ب

 .جا بمونمداد اینمامانت اجازه نمی -

 :وی تخت جای گرفت و ادامه دادر

 ...خواد همچیندونستم هاکان میاما من نتونستم. آلما! من نمی -

 :میان کالمش پریدم

 !خوام... اسمشو بشنومکافیه!... نمی -

 :ی خشکی کردم و ادامه دادمسرفه

 !برام اهمیتی نداره -

 :ابرو درهم کشید و سر به زیر انداخت که تشر زدم

 .ن دایان؟ من... یاد گرفتم... گناه کسی رو... به پای بقیه... ننویسمسرتو بلند ک -

 .به آرامی سر بلند کرد

 این چندروز... برای چی... همش کنار منی؟ -

 !تو به من نیاز داری! من باید کنارت باشم -

 :پوزخند عصبی زدم و پرسیدم

 که چی بشه؟ -
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 .که دردت کم بشه -

پسر همسایه بود و بس! پس چرا حاال  من و دایان در حد یک یگفت!؟ رابطهخدای من! چی می

 خواست درمان دردم بشود؟می

 چی به تو میرسه؟ -

 .آروم میشم -

 چرا آروم بشی؟ -

 .چون دلم اینو میگه -

 .اش دهانم بسته شد و تنم لرزیداز پاسخ عصبی

ودم که بخواهد برای من ی صمیمی با او برقرار نکرده بوقت رابطهخواست؟ من هیچاز من چی می

 .فداکاری کند

 !خوام دوستت باشم. کنارت باشمی تو و هاکان ندارم. من میمن کاری به رابطه -

 اش از کجا آمده بود؟این خیر خواهی

 :ام پاسخ دادمبرخالف میلی باطنی

 !به دوست نیاز ندارم -

 !آلما -

 !برو -

 هایز درد و رنج. دیگر نایی برای اهمیت دادن به حرفمغموم و گرفته رو برگرداندم. دلم پر بود؛ پر ا

 .او را نداشتم

 :ی سُرُم دوختم و ادامه دادمنگاهم را به لوله

 !جا برواز این -

های همیشه محکمش در سرم پیچید و سردردم را بیشتر کرد. صدای صدای نفس عمیق و سپس قدم

 .شد و تمام حواسم را به خود داده بودکو میشدند، در سرم ای بلند میقطرات سُرُم که وارد لوله

 به هوش اومدی مادر؟ -
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 :به آرامی به سمتش برگشتم و بالبخند پاسخ دادم

 بله. خوبی؟ -

 .ای کرد و جلوتر آمد و دستی به صورتم کشیدخنده

 !دردت به جونم که همیشه حال من برات مهمه -

 .خدانکنه -

م افتادند و صداهای اضافی و دردناکی که سردردم را صورتم را نواش کرد که چشمانم به روی ه

شد. شنیده بودم آن ساکت شدند و تنها آرامش بود که به وجودم تزریق میکردند، یکدوچندان می

 .ماند، اما تا به امروز به این شدت احساس نکرده بودمچون مسکنی قوی میکه مادر برای فرزند هم

 .هدکتر گفت فشارت خیلی پایین بود -

 .چشمانم را باز کردم و به صورت نگرانش چشم دوختم

 کنی مادر؟کار میداری با خودت چه -

کردم. نگاهم را دزدیدم و با بغضی که تا زبان همه درد و رنجی که به مامان منتقل میشرم کردم از آن

 :کوچکم باال آمده بود، گفتم

 .دونم کِی عاشقش شدمنمی -

 !کنهعشق که خبر نمی -

 !کردای کاش خبر می -

 :ام چکید که با انگشتش پاک کرد و پرسیدای اشک به روی گونهقطره

 هنوزم نمیگی چی شده؟ -

ام را به از درد و رنجی که تمام وجودم را گرفته بود آه کشیدم؛ آهی عمیق و غلیظ که س*ی*نه

 .سوزش انداخت

 .مناسب هم نبودیم -

 .اما عاشق بودی -

 .چی نیستعشق همه -
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 نخواستت؟ -

 :هایم را به روی هم فشردم و زمزمه کردمچشمانم تیر کشیدند و قلبم فریاد کشید. لــ*ب

 میشه درموردش حرف نزنیم؟ -

 !جوری نشی و دلم خون نشهکه تو دیگه اینمیشه؛ درصورتی -

 .بغضم را فرو خوردم و نگاهم را به سمتش سوق دادم

 .قول میدم دیگه حالم بد نشه -

 .م را نوازش کرد و لبخند مهربانی زداگونه

 قول؟ -

 !قولِ قول -

ی سردم نشاند که جانی تازه در کالبدم دمیده شد. ای گرم به روی گونهسرش را خم کرد و ب*وسه

ی پزشک، از اورژانس بیرون زدیم و به مدتی را در آرامش حضورش سپری کردم که بعد از معاینه

اش را از ماشین گرفت و صاف و صامت از ساختمان، دایان تکیه مانمحوطه قدم گذاشتیم. با خروج

 .ایستاد

جا اومد. )دَم خونه: مقابل شون، نذاشت کسی بیاد و همراهم تا اینوقتی حالت بد شد رفتم دَم خونه -

 (خونه

 :ی دایان بود، ادامه دادطوری که خیرهبه سمت مامان برگشتم. همان

 !کون بخورمخیلی آقاست؛ نذاشت از جام ت -

 .نگاهی کوتاه به سمتم انداخت

تونی روش حساب باز کنی؛ اگه سرِ هاکان دودل بودم، سر دایان رک و رو راست میگم که می -

 .تونی عین آراز بهش تکیه کنیمی

داشتی و نه از روی هیچ چشممدت بینگاهم را برگرداندم و به قامت رشیدش دوختم که در این

 .کرداش را از من دریغ نمی، بلکه مردانه در کنارم حضور داشت و مهربانی ذاتیجبران و یا حتی ترحم
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 .هاکان! پاکش کن دیگه! ببین چه زشت شدم -

 :ای سر داد و گوشی را باالتر گرفت که با حرص به باال پریدم و جیغ کشیدمخنده

 !خیلی لوسی -

 .مان چشم دوختکرد و به عکس دونفرههایم، سرش را بلند همه باال و پایین پریدنتوجه به آنبی

 !اتفاقاً خیلی هم ناز شدی -

 :دستم را دراز کردم و با صدایی که از شدت درمان دگی شباهت زیادی به ناله داشت، گفتم

 !زنیداری گولم می -

در همان حالت که قصد گرفتن گوشی از دستش را داشتم، لبخند بزرگی زد و به سمت مخالفم 

 :اش، ناباور به سمتش برگشتم و جیغ کشیدمدای فلش گوشیبرگشت. که با ص

 !هاکان -

 ...خندید؛ خندید و دلم را برد

ی تلخی کردم و نگاهم را از میان درختان گرفتم. خاطرات گذشته یکی پس از دیگری از جلوی خنده

انداخت. ام را به سوزش میشد و س*ی*نهشدند و قلبم بیش از پیش درهم تنیده میچشمانم رد می

هقم را درون گلو حبس کردم و به ام را مقابل دهانم گرفتم و صدایم را خفه کردم. هقدست یخ کرده

 .نگاه زن جوان پاسخی ندادم و رو گرفتم

 .دردِ نداشتن هاکان به جدا؛ درد آن روز کذایی جدا. درد من ترد شدنم بود؛ درد من شکستنم بود

انه های عاشقآخر به آن درختان نگاه انداختم. درختانی که شاهد نگاهام را باال کشیدم و برای بار بینی

روز قید آن احساس کودکانه را خندیدند. ای کاش همانام میام بودند و به ریش نداشتهو کودکانه

وفایی از مردی که همه حقارت و بیکردم تا نه بشنوم و نه ببینم آنزدم و سرم را به زیر برف میمی

 !دم مَردترین استکرفکر می

ی پر حرصی سر با به صدا در آمدن آن گوشی لعنتی، کالفه و باحرص مشتی به ران پام زدم و ناله

کردم  ایترین قسمت گلویم فرستادم و سرفههایم کشیدم و بغضم را به انتهاییدادم. دستی به گونه

 .ش خیره شدماتا صدایم باز شود. گوشی را از جیب مانتو بیرون آوردم و به صفحه
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 دایان؟ خدای من! باز هم؟

هایم را به چشمی چرخاندم و گوشی را روی حالت سکوت قرار دادم و درون جیبم انداختم. لــ*ب

 :هم فشردم و با حالت انزجار نالیدم

 خوایی؟کنم تنهام بذار دایان! چی از جونم میخواهش می -

ام چکید که به آرامی سر بلند کردم. بغضم را های آسمان به روی گونهقبل از باریدن چشمانم، اشک

 .خندی به آسمان تیره زدمپس زدم و نیش

 تو دیگه دردت چیه؟ -

ی تلخی سر دادم. سری به طرفین تکان دادم و از جا برخاستم که با ام را باال کشیدم و خندهبینی

ام را فرو دادم و همه ناتوانیرو شدم. دستی به زانوهایم کشیدم و بغض ناشی از آنلرزش زانوهایم روبه

رو را در پیش گرفتم. صدای فریاد آسمان که بلند شد، به آرامی قامت راست کردم و مسیر پیاده

نگاهم را بلند کردم و به ابرهای تیره دوختم؛ ابرهایی که همانند دل من تیره شده بودند و از غصه 

کرد که هیچ، بار سنگینی د و دلش را سبک نمیآزرفریاد میکردند، اما فریادشان تنها دیگران را می

اش انداختند. با شدت گرفتن ناگهانی باران، نگاهم را پایین انداختم و در باریدن یاریبه روی دلش می

 یکردم. باران را دوست داشتم؛ نه برای رمان تیک بودنش، بلکه برای پنهان کردن غرور شکسته

ها شده پنهان کردن قلبی که لگدمال احساسات دروغین انسانشان؛ برای ها و اشک.های دردناکآدم

 .ای احساس و عالقهچیز از او باقی نمانده، حتی ذرهبود و دیگر هیچ

 فهمیرحمی، با دل من و تو نمیبی - ♫♪

 میرمنه دیگه حال منو، می

 !بگی پیش کی خوبه حالت

 خیابونو، یاد تو زیر نم بارونویه

 نوکُشه منه داغوداره می

 ♪♫ تو که نیست عینه خیالت

دستم را روی قلبم گذاشتم و به تصویر مقابلم خیره شدم؛ تصویر اولین یادگاری داغی آغوشش که از 
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 .همه داغی و لذت آنی، قلبم درهم فشرده شد و فریاد کشیدآن

 زنم تو قلب این تنهاییتنهایی، می - ♪♫

 ♪♫ جایییه.کاری کن، بذار حس کنم هنوز این

ی گس و تلخی را به خود گرفت و چشمانم به التماس افتادند، اما در مقابل دردم به زانو در م مزهدهان

ی قبل را گرفت و به سرعت نور و با ی آخرین دیدارمان جای صحنهآمدند و به گریه نشستند. صحنه

پیچید و چشمان نمایی سه بعدی در جلوی چشمانم نقش بست. صدای بلند هاکان در سرم می

 .کردندبی.روحش مرا از هرچه رنگ آبی و یخی بیزار می

 دلم باورش نمیشه اون رفت، آخرش - ♪♫

 کردم، دارمشتَوَهم زدم که فکر می

 دلم باورش نمیشه اون رفت، آخرش

 ♪♫ کردم، دارمشتَوَهم زدم که فکر می

ی رساند که ام را به گوش خدایهای ماشینش، بغضم را شکستند و صدای نالهصدای جیغ الستیک

کرد. بزاق دهانم از تقالی زیادم خشک شد و گلویم را به گریست و دردم را نظاره میپای من میپابه

همه حقارت بود؛ تر و دردناک تر از آنشد، بسی سنگینسوزش انداخت. دردی که روحم متحمل می

م نداد و جان از هایدانم چه شد که دیگر بدنم پاسخی به تالشحقارت از خواسته نشدنم. نمی

هایم گرفته شد و به روی دو زانو نقش بر زمین شدم... زانوانم از درد فریاد کشیدند و اعتنایی قدم

نکردم؛ شکمم به سوزش افتاد و مالش رفت؛ چشمانم داغ کردند و باریدند؛ گلویم گرفت و نفسم 

و از عذابم کم، اما تالشم ام را آزاد کنم حبس شد. دستم را به گلویم رساندم تا فریاد خفه شده

صدا اشک ریختم و طور بیام همانصدا. برای تسکین دردگلو و س*ی*نهبی.فایده بود و فریادم بی

 .امفریاد کشیدم از تنهایی و کمر شکسته

 !گوله آتیشه دلمببین بعد تو، یه - ♪♫

 آخه مگه حالیشه نبودنت برام درده

 دیگه از خودمو از همه سیـره
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 گیرهمی همش بهونه

 خواد که برگردهفقط می

... 

 زنم تو قلب این تنهاییتنهایی، می

 ♪♫ جایییه کاری کن، بذار حس کنم هنوز این

هقم تمام عضالت گلویم را درهم کشید که دستانم را پایین آوردم و از درد به روی زمین مشت هق

 .کردم و درون گلو فریاد کشیدم

 !آلما -

ر جا لرزیدم و خشک شدم. قلبم ایستاد و نفس داغ و دردناکم به از صدای متعجب و گرمش، د

 .همه التهاب و داغی به لرزش در آمد و سرد شدباره آزاد گشت و تنم برعکس آنیک

توجه به زده و شوکه در جا ماندم و بیاز شنیدن صدایش و احساس گرمایش در کنارم، بهت

ای که تمام وزنش روی دو ساق پا بود و نشسته به گونههایم به مقابلم خیره شدم که در مقابلم هقهق

اش گرفتم و باال کشیدم. صورت مهربانش های پاییزهشد. نگاهم را از کفشمانع خیس شدنش می

شان ایجاد شده ای میاناش از شدت اخم درهم پیچیده شده و گرهدرهم شده بود و ابروهای مردانه

 .درهم شدبود که به طور غیرارادی صورت من هم 

 کنی دختر؟کار میداری با خودت چه -

هایش از باران هایم از بغض لرزیدند و از شدت غم و درد، خون به صورتم هجوم آورد. شانهلــ*ب

 :توجه، به توبیخ من ادامه دادخیس شده بودند و بی

 !همه ضعیف باشیبلند شو ببینم! از تو بعیده این -

مقابل بغضم خودداری کنم و به زیر گریه زدم که چشمانش را به زیر  نتوانستم؛ باز هم نتوانستم در

 .ام گذاشتمام را روی قلبم شکستهکشید و من با ضجه سر به زیر انداختم و دست مشت شده

 :ام را سر دادمحالت نالههقم را فروخوردم و در همانهق

 .دوسش داشتم -
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 :اش به گوشم رسیدصدای گرفته

 .دیگه تموم شده -

 .هق زدم و سر بلند کردم

 .بد تمومش کرد -

 .هایش روانه شدندبه آرامی سر بلند کرد. قطرات باران از روی پیشانی به روی پلک

 !باید کنار بیایی -

 همه ظلمدانم چرا آنانداخت و نمیکرد و بدنم را بیشتر به لرزه میام میخیسی صورت و بدنم کالفه

 .کردم در حق خودممی

 :چرا در مقابل آن آرامشش عصبی شدم و صدایم بلند شددانم نمی

ه گند جوری ببا چیش کنار بیام؟ با تحقیر شدنم؟ چرا؟ چرا پا توی زندگی نکبتی من گذاشت که این -

بکشدش؟ بهش گفتم تو دردی؛ اما برام درد شیرینی بود... اما االن نیست! دردم داره به استخون 

 فهمی؟رسه. میمی

د. هایش فریاد کشیروی پاهایش افتاده بودند، مشت شدند و فکش به زیر فشار دندان دستانش که به

 .پاسخی نداشت بدهد؛ او که مقصر نبود! او تنها رفیق مَرد من بود که مردی را در حقم تمام کرده بود

 .دستش را به سمتم آورد و در کنار بازویم نگه داشت

 .بلند شو! مریض میشی -

 :و فریاد کشیدم خودم را عقب کشیدم

 !برو -

 :وجدان پاسخ دادبه آرامی و با صدایی گرفته از عذاب

 .تونمنمی -

 :در صورتش غریدم

 !تنهام بذار -
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باره رنگ خون به خود گرفت، خود را جلو کشید هایش کشید و با صورتی که یکبازویم را میان پنجه

 :و غرید

چون برام عزیزی، احمق! چون مَرد نیستی که بفهمی  تونم تنهات بذارم،تونم! بفهم اینو! نمینمی -

 !اَدای دین و جبران به یه زن یعنی چی؟

اش شدم ی چشمان وحشیاز کالم دوپهلویش، اعضای صورتم از هم وا رفتند و ناباور و مبهوت خیره

را  چرمش جانم را بلند کرد. بارانیاش، تن نحیف و بیکه بازویم را کشید و با نیروی مردانه و ورزشی

از تن خارج کرد و به روی سر و تنم انداختم و طرف دیگر بارانی را به دست گرفت و مرا به سمت 

پناه و کتک خورده، خودم را به زیر چتر حمایتش کشیدم. خیابان هدایت کرد که همانند کودکان بی

 ر آغـ*وش کشیدم وگز انداخت و سردی تنم را کمتر کرد. دستانم را دگرمای لباسش پوستم را به گز

ام اش به سمتم برگشت و به صورت گرفتهبار با همان مهربانی ذاتینگاهی به صورتش انداختم که این

لبخندی زد و ایستاد. در را باز کرد و منتظر ماند تا بنشینم که نگاهم را در اجزای صورتش گرداندم، 

گفتند. قلبم لرزید از آن نگاه شد و چشمانش دروغ میهایش در صورتش پیدا نمیاما معنی حرف

گرم، اما به سرعت چشمانم را دزدیدم و به سمت صندلی چرم ماشین برگشتم و باتردید به سمتش 

 :برگشتم که لبخندی زد و پاسخ تردیدم را داد

 !مهم نیس! بشین دخترخوب -

م و م توجهی نکردامان قلبسری تکان دادم و با همان بارانی به روی صندلی جای گرفتم و به کوبش بی

در را بستم. سرم را به شیشه تکیه دادم و با چشمانی که از شدت گریه و ناله به سوختن افتاده بودند، 

داد. ماشین به سرعت به حرکت درآمد ی بارانی خیره شدم. صدای در نشان از نشستنش میبه جاده

ماشین خود را به شیشه های درشت باران همانند دشمنی خونین برای رسیدن به داخل و دانه

گرفتند. به سختی چشمانم را به روی لرزاندند و نفسم را میکوبیدند و با فریادشان درون دلم را میمی

 :هم گذاشتم و زمزمه کردم

 !بارونو دوست دارم؛، اما ترسناکه -

 :ردمهایم را به روی هم زدم و زمزمه کهای بارانی را به هم نزدیک کردم و از لرز، دندانلبه
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 .سرده -

 سردته؟ -

 .ی مثبت تکان دادم که دستش را به سمت سیستم گرمایشی برد و روشنش کردسری به نشانه

 .االن گرم میشه -

ام را باال کشیدم و خودم را بیشتر در آغـ*وش کشیدم و با صدایی که گرفته بود و گلویم را به بینی

 :آورد تشکر کردمدرد می

 .ممنونم -

 .مکنخواهش می -

 تعقیبم کردی؟ -

 .نفس گرفت و با سکوتش، به سوالم پاسخ مثبت داد

ای خشک سر دادم که از سوزشش چشمانم را به روی هم فشردم و برای رفع سوزش گلویم سرفه

 .صورتم درهم شد

 خوایی؟آب می -

 :سری به طرفین تکان دادم و پاسخ دادم

 .نه -

 خوبی؟ -

 .بهترم -

به پشتی صندلی تکیه دادم. مدتی در سکوت گذشت و با گرم شدن  نفس عمیقی کشیدم و سرم را

 .ی دلم را پیش او پهن کردمدانم چرا باز هم سفرهبدنم، یخ قلبم باز شد و نمی

 !همه وابسته بشمکردم به یه نفر اینوقت فکر نمیهیچ -

 :چشمانم را باز کردم و به خیابان دوختم و ادامه دادم

 ...همه وابستگی خیلییناصالً چندماه برای ا -

 :نفس عمیقی کشید و میان کالمم پرید
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 .انتخاب خودت بود -

 :به آرامی به سمتش برگشتم و باناله گفتم

 .انتخابم اشتباه بود -

 :نگاهی به سمت انداخت و صورتش را درهم کشید و با صدایی گرفته پرسیدنیم 

 بعد از اون با هاکان صحبت کردی؟ -

 .ن دادم و باز نگاهم را دزدیدم و پوزخند زدمسری به طرفین تکا

قدر زود بساطش رو جمع کرد و رفت که تا به خودم اومدم، دیدم نیست و نابود شده. حتی اون -

 .شو هم خاموش کردهشماره

 :رسید، ادامه دادمرفته به مغز استخوانم مینفس عمیقی به همراه آه کشیدم و با دردی که رفته

 .کردترین اشتباه زندگیش بودم که باید ازش فرار میمن بزرگخسته شده بود؛  -

 ...طور نیست آلما! هاکان آدماین -

که بخواهد از رفیقش دفاع کند و دیدم را تغییر بدهد، به سرعت ابرو درهم کشیدم و  از این

 :باعصبایت به سمتش برگشتم و غریدم

 !ه کنیجا پیاداگه بخوایی ازش دفاع کنی، منو باید همین -

 .که به سمتم برگردد، پوفی کشید و سری تکان دادبدون آن

 .اُکی -

 .زنان رو برگرداندمنفسم را به شدت بیرون فرستادم و نفس

 !هاکان برای من مُرد. تمام -

 .باال آوردم "تمام"ی و دستم را به نشانه

 !آلما -

 :ام غریدمهای کلید شدهدستم را تکان دادم و از میان دندان

 !که گفتم دایانهمین -

هایم را به روی هم فشردم. دردم زیاد بود، زنان و لرزان رو گرفتم و دنداندستم را پایین آوردم و نفس
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 .ماندکنم که آلما بدون او زنده میتحمل. من با نبودنش کنار خواهم آمد و به او ثابت میاما قابل

 خوایی حتی دالیلش رو بشنوی؟نمی -

 :دم و پرسیدمپوزخند عصبی ز

 مگه دلیلی قانع کننده هم داره برای این رفتارش؟ -

ام بیشتر. برای کاهش تر و لرزش عصبیهایم داغسکوت کرد که عصبانیتم بیشتر شد و نفس

 .پی کشیدمدرهای عمیقی پیعصبانیتم دستانم را در هم گره کردم و نفس

 !آلما -

به احترامش برنگردم و پاسخ ندهم. پس به سمتش  همه گیرا و گرم صدایم زد،نتوانستم وقتی آن

 :برگشتم و پاسخ دادم

 بله؟ -

 :نگاهی به سمتم انداخت و با لبخند شیطانی و زیبایی ابرویی باال انداخت و پرسید

 ی بستنی هستی؟پایه -

هایم شد. با ای تلخ، اما زیبا مهمان لــ*بهمه بغض و عصبانیت و درمان دگی، خندهدر میان آن

 .داشتخنده رو برگرداند و ماشین را نگه

 ای؟پس پایه -

 :لبخند مهربانی به صورتش زدم و پاسخ دادم

 .امچهارپایه -

لبخندزنان از ماشین پیاده شد و به سرعت خود را به مغازه رساند و داخل شد. نگاهم را به مسیر 

اش ها و مردانگیتمام مهربانیرفتنش دوختم. آه کشیدم و لبخندم را فرو خوردم و ذهنم را به سمت 

مدت کم، خوب برایم سنگ تمام گذاشته بود و همانند پدری دلسوز در مقابل کشاندم که در این

هایم سر به زیر انداخته بود و هیچ بر زبان نیاورد. چرا زودتر نیامدی دایان؟ ها و کنایهاحترامیبی

م. ای کاش زودتر آمده بودی و همانند زودتر از آمدن هاکان و جای خوش کردنش در ذهن و روح

همه مردانگی و کردی! گرم از آنسوزاندی و دلم را گرم میچنین دل میسال برایم اینرفیقی کهنه
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 !هایتهمیشگی بودن

 .بستنی به دست و با سرعتی نور به سمت ماشین هجوم آورد و خود را درون ماشین انداخت

 !عجب بارونی شد آ -

 :م و بستنی که به سمتم گرفته بود را گرفتم و گفتملبخندی کمرنگ زد

 اوه! چه خبره؟ -

 :مقداری از بستنی قیفی را خوردم و ادامه دادم

 !برج ساخته -

 :ای کرد و گفتخنده

 !دختر کوچولو تو ماشینم نشسته، سفارشی بزن حاجیگفتم یه -

 .اشلبخندم جان گرفت از مهربانی

 .ممنونم -

 :مزه کرد و پرسیدو مقداری از بستنی را مزهابرویی باال انداخت 

 برای؟ -

 :رو گرفتم و خودم را با بستنی سرگرم کردم و پاسخ دادم

 .بودنت -

 ...هیچ حرف دیگری به خوردن بستنی مشغول شدمو بی

*** 

 «فصل یازدهم»

 ...سال بعدقریب یک

 

 :عمو الیاس پدرانه لبخندی به صورتم زد و گفت

 ختر! مگه میشه دختر باهوش من قبول نشه؟همچین حرفی نزن د -

 :لــ*ب برچیدم و پاسخ دادم
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 .میشه عمو! آخه اصالً آمادگی درستی نداشتم -

هایم پیچیده شد و مرا به خود فشرد که با خنده خود را درون آغوشش جای دست بابا به دور شانه

 .دادم

 !حرف نباشه! منو عموت میگیم قبولی و توهم میگی چشم -

 :زیدم و نگاهم را به سمت دایان سوق دادم که چشمکی زد و با عصبانیت ساختگی لــ*ب زدلبم گ

 !بگو چشم -

 :ام را گرفتم و به آرامی گفتمجلوی خنده

 .چشم -

دنیا سینی به دست خودش را به پذیرایی رساند و بعد از تعارف چای، در کنار دایان جای گرفت و 

 :گفت

دونم شب تا صبح با دایان توی همین حیاط عین کی ندونه، من که می قدر خودتو لوس نکن! هراین -

 !خوندینچی می

 .خودم را عقب کشیدم و برای کَل انداختن پشت چشمی نازک کردم

 !تا چشمات در بیاد حسود خانوم -

 :متقابالً پشت چشمی نازک کرد و پرسید

 برو بابا! به چی شما دوتا حسادت کنم؟ -

ای که دنیا مان را خاتمه دادیم. بعد از صرف عصرانهجون دعوای ساختگیسانهبا ورود مامان و اف

نام به اتاقم رفتم و درِ کمد را باز کردم و نگاهم را برای تدارک دیده بود، برای آوردن مدارک ثبت

ی خالی شکالت، قلبم فرو ی مدارکم، میان محتوایش گرداندم. با برخورد نگاهم به جعبهیافتن جعبه

خت و تنم به لرزه در آمد از یادآوری صاحب آن هدیه. چشمان یخی مقابل چشمانم رنگ گرفتند و ری

صدای خونسرد و نابودگرش در سرم پیچید. بغضی که قصد باال آمدن داشت را به سختی پشت زبان 

 جانم را باال آوردم و جعبه را جلو کشیدم که شیء ظریفی ازکوچکم نگه داشتم و به سختی دست بی

 .روی جعبه به پایین و مقابل پاهایم افتاد که نگاهم به دنبالش به پایین کشیده شد
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 ...تونمتو نمیمن که بد تنگه دلم، انگار اصال بی -♪♫

 !دونمدونم، تو رو نمیولی تو رو نمی

 !خودت ببین چکار کردی تو با من

 .هات هنوز کنج اتاقنیادگاری

 .فکر تو هرشب داره میاد سراغم

 !ی خستم نذاررد! پا روی دل دیوونهبرگ

 !برگرد! واسه منه ساده، تو بازی در نیار

 برگرد؟

 ♪♫!مثل تو کی با دلم بد کرد؟

چشمانم سنگین شدند و باریدند. شیء ظریف از باران نگاهم خیس شد و تکان خفیفی خورد. دلم 

شدند و به روی زمین هایش. زانوهایم سست آتش گرفت از یادآوری نبودن خودش و بودن یادگاری

 .افتادند از حجم زیاد درد و خاطرات تلخ گذشته

 !دونم خودت کجایی؟فکر تو رد میشه از سرم، ولی نمی -♫♪

 !الاقل چیزی بگو! حرفی بزن! نشونی، عکسی، صدایی

 !خودت ببین چکار کردی تو با من

 .هات هنوز کنج اتاقنیادگاری

 .فکر تو هرشب داره میاد سراغم

 ♫♪"برگرد" "سینیعلی یا"

دستم را به سمت شیء بردم و به آرامی زنجیرش را میان انگشتانم کشیدم و باال آوردم. با باال آمدن 

های فرشته، زنجیر، پالک غلت خورد و مقابل چشمانم پایین افتاد و به ر*ق*ص در آمد. با دیدن بال

ظریفش را با سرانگشتانم لمس های سرد و ام حبس. بالصورتم از غم درهم شد و نفس در س*ی*نه

 .هایم رها شد و نقش بر زمین شدکردم که انگشتانم به گزگز افتادند و زنجیر از میان دست

زده، گردنبند را میان های محکمی که وارد اتاق شد، مرا به خود آورد که هولها و قدمصدای کفش
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 .مشتم کشیدم و پنهان کردم

 !فکر کردم خواب رفتی -

 .رتم کشیدم و با لبخندی ساختگی از جای برخاستم و به سمتش برگشتمدستی به صو

 .گردمدارم دنبال مدارکم می -

نگاهش میان کمد و چشمانم ردوبدل شد و حق به جانب دستانش را روی س*ی*نه جمع کرد و با 

 :ابروهایی درهم پرسید

 چی شده؟ -

ای شتم. برای باال آمدن صدایم سرفههایم کشیدم و به سمت کمد برگپشت دستانم را به روی گونه

 :کردم و پاسخ دادم

 .هیچی -

ی مدارک را پایین آوردم و گردنبند را درون کمد انداختم و در را بستم. بدون نگاه کردن به جعبه

 :چشمانش به سمت در رفتم و گفتم

 .بریم دیگه! االن سایت شلوغ میشه -

 !آلما -

ورد که در جا قفل کردم و ضربان قلبم شدت گرفت. بغضم را چنان محکم و عصبی نامم را به زبان آ

هایم تنی به سرشان زده بود را به روی هم قرار دادم و لــ*بفرو دادم و چشمانی که دوباره هوس آب

های محکم همیشگی به سمتم آمد و درست پشت سرم قرار گرفت را به روی هم فشردم. با همان قدم

 :رسیدو با صدایی آرام و خونسرد پ

 باز که چشمات خیس شدن. چرا دروغ میگی چیزی نشده؟ -

چشمانم را باز کردم و آب دهانم را به همراه بغض لعنتی فرو دادم و با صدایی که به لرزه افتاده بود و 

 :دانستم، پاسخ دادمدلیلش را نمی

 .اتفاق جدیدی نیوفتاده -

 .اما گذشته یادآوری شده -
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همه ضعف و رو کردم و جلوی فریادم را گرفتم؛ فریادی که حاصل از آندستانم را دور جعبه حلقه 

 .بودن دستم در مقابلش بود. به سرعت مرا دور زد و مقابلم قد علم کرد

 چی شده؟ -

بریده بیرون فرستادم و به آرامی ی مخملی فرو کردم و نفسم را بریدهانگشتانم را درون پوشش جعبه

 :پاسخ دادم

 ...هیچی... فقط -

 :ی درون گلویم را فرو دادم و با صدایی گرفته ادامه دادمهسته

 !خاطرات رو نمیشه فراموش کرد -

 :رنگ نگاهش به سرعت تغییر کرد و قدمی به جلو برداشت و بانگرانی پرسید

 از هاکان خبری شده؟ -

 .ی نفی به طرفین تکان دادمسری به نشانه

 !دونم چرا یادگاریاشو پس ندادم؟نه. نمی -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 یادگاری؟ -

چشمانم فریاد کشیدند و مشت محکمی به احساساتم زدند که از درد، خیس از اشک شدند و 

 :باریدند. نگاهی کوتاه به سمت کمد انداختم و پاسخ دادم

کان اونو ی تولد بخریم؛ من از اون هدیه خیلی خوشم اومد که بعدا هاروز رفتیم برای دنیا هدیهیه -

 ...برام خرید یا

 :ام را باال کشیدم و با بغض ادامه دادمبینی

گردنبندی که از تبریز برام اورد؛ گردنبند فرشته. ازم قول گرفت که هیچ.وقت از گردنم درش نیارم  -

 !و خیلیای دیگه

ی اتقدمی دیگر برداشت و با صدایی که دیگر عصبی نبود و صالبت و اقتدارش به همان مهربانی ذ

 :تبدیل شده بود، گفت
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 !بازم که رفتی توی گذشته -

 :جعبه را به یک دست گرفتم و با دست دیگر صورتم را پاک کردم و گفتم

ی بدی ها زود فراموش میشن... گذشتهکنن و خوبیها بهتر توی ذهن آدم جا خوش میهمیشه بدی -

 .داشتم دایان

 .سرش را کمی پایین کشید

 !زرگ بهش نگاه کنعنوان یه درس ببه -

 :صورتم را درهم کشیدم و صادقانه زمزمه کردم

 .دلم پر از کینه است -

 !کنهکینه آدمو سیاه می -

 .های الکی و مصنوعیهتر از رنگوقتا سیاهی قشنگگاهی -

ی کوتاهی سر دادم و به سمت بابا از کنارش گذشتم و از اتاق بیرون زدم. صورتم را پاک کردم و سرفه

ان مدر کنارش جای گرفتم و لپ.تاپ را روشن کردم. چندی بعد دایان به پذیرایی آمد و به جمع رفتم.

خندیدند. برای آن که از آن حال و هوای تاریک و تیره هایش نمیپیوست، اما دیگر مثل سابق لــ*ب

 :تاپ را به سمتش برگرداندم و گفتمبیرون بیاید، لپ

 !تو نگاه کن دایان -

ی مانم انداخت که شرمسار سر به زیر انداختم و خود را در میان مدارکم به دنبال برگهنگاهی به چش

نام مشغول کردم. برگه را بیرون کشیدم و در کنارش قرار دادم که وارد سایت شد و بعد از وارد ثبت

 ی نتایج باال آمد. نگاهم را دزدیدم و برای آرام کردن استرس وی ملی صفحهکردن کد و شماره

 .پی کشیدم و به زیرلب صلوات فرستادمدرهای عمیق و پیهیجانم، نفس

 :صدای بلند دنیا قلبم را به تب و تاب انداخت

 !وای آلما -

 :تاپ بردم و در همان حین پرسیدمآب دهانم را فرو دادم و نگاهم را به آرامی به سمت لپ

 گند زدم؟ -
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د کردم و به چشمانش دوختم. لبخندی مهربان زد و تاپ را عقب کشید که شوکه سرم را بلندایان لپ

 :گفت

 !تو تمام تالشت رو کردی -

 .ای که منفی بودهایم به هم فشرده شدند و قلبم فرو ریخت از نتیجهلــ*ب

 !ای اوردی تودختر عجب رتبه -

به سرعت به سمت دنیا برگشتم که باخوشحالی جیغی کشید و خودش را به من رساند و مقابلم 

 :ستاد. دستانم را در درست گرفت و گفتای

 !گل کاشتی دختر! گل کاشتی -

همه اشتیاق شدم که با صدای ی آنجهت و ناباور تکان دادم و متعجب خیرههای لرزانم را بیلــ*ب

 .امان قلبم بلنددایان دوباره بدنم گرم شد و صدای کوبش بی

 !تبریک میگم. قبول شدی آلما -

هوا بلند شد و از جای برخاستم. از فرط هیجان و خوشحالی زیاد ام بیه خندهچشمانم نم گرفتند ک

همه ذوق و پرداختیم. از آن "بپربپر"خودم را در آغـ*وش دنیا انداختم و همانند کودکان به بازی 

شان بلند شد، اما گوشی برای شنیدن نبود و اشتیاق ی همه به هوا خواست و صدایشوق ما، خنده

حد تصور بود. در آغـ*وش مهربان دنیا ماندم و او با لحنی تند و مملو از اشتیاق ابراز فراتر از 

جا بود که سیل دیگر جدا شدیم و آنام رفت. به سختی از یکخوشحالی کرد و خواهرانه قربان صدقه

مان به تبریکات زیبا و خاصی مثل دایان و خانواده به سمتم هجوم آوردند و ابراز خوشحالی و شادمانی

جون جدا کردم و به ام با خنده خودم را از آغـ*وش افسانهدرازا کشید. با به صدا در آمدن گوشی

با اشتیاق فلش سبز را لمس کردم و گوشی را کنار  "عمه جان"سمت گوشی هجوم بردم و با دیدن 

 .گوشم گذاشتم

 .سالم عمه جون -

 سالم عزیزدل. بگو ببینم چکار کردی؟ -

 :دادم و با صدایی بلند پاسخ دادمای سر خنده
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 !قبول شدم عمه! قبول شدم -

 .تر کردی عمه بلند شد که لبخندم را عمیقتکین و خندهصدای فریاد آی

 !ای عمه به قربونت! تبریک میگیم عزیزم. تبریک -

 .خدانکنه. ممنونم -

محو و  زبان آورد، لبخندم شان، با کالمی که بهنفس عمیقی کشیدم که بعد از تبریکات زیبا و دلنشین

 .صورتم گرفته شد

 قولت رو که فراموش نکردی، آلما؟ -

 :آب دهانم را به سخی فرو دادم و با آن که فراموش نکرده بودم، پرسیدم

 کدوم قول؟ -

 .ماه پیش ضبط کردمنگو که فراموش کردی! باید بیایی پیش ما و قولت رو سه -

 :متعجب نامش را به زبان آوردم

 ه ؟عم -

 :با صدایی محکم تشر زد

 .خورم بچه! حاال گوشیو بده به داداش تا قول و قرارمونو یادآوری کنممن گول نمی -

های زیبایش را حتی از پشت گوشی تجسم کنم، اما با وجود صالبت و اقتادارش، توانستم اخممی

 :سعی کردم مخالفت کنم

 ...آخه -

 :صدایش رنگ و بویی از عصبانیت گرفت

 !کنیو خاندان ما کسی قول رو زیرپا نذاشته! پس تو هم همچین کاری نمیت -

 :لــ*ب گزیدم و آب دهانم را فرو دادم و لــ*ب باز کردم تا کالمی به زبان بیاورم که گفت

 !نشنیدی چی گفتم؟ گوشیو بده بابات -

 :رفته و دلی آشوب زمزمه کردمبا صدایی تحلیل

 .از من خدافظ -
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 .اش بازگشتهربانیباز هم همان م

 .خدافظ عزیزم -

هایم فاصله دادم و به سمت بابا برگشتم که سری به طرفین تکان داد و گوشی را به سختی از گوش

 :پرسید

 چی شده باباجان؟ کیه؟ -

 .کرد و گویی آرامش من قرار به بازگشت نبودنفسم در س*ی*نه سنگینی می

 .عمه -

 :های صورتش ازهم باز شد و گفتروزنه

 !بیا بده به من اون گوشیو -

به سمتش رفتم و گوشی را به دستانش سپردم و مغموم و گرفته خودم را به مامان رساندم. نگاهی به 

 "چیه؟"ی که جلب توجه کند، چشمانش را ریز کرد و سری به نشانهسراپایم انداخت و بدون آن

 :تکان داد که آهی عمیق کشیدم و زمزمه کردم

 .م تبریزعمه میگه بر -

 :به پشتی مبل تکیه داد و ابروهایش را درهم گره زد و گفت

 !خودت قول دادی -

ام از سوزش بیافتند و آرام بگیرد. دستی به صورتم کشیدم و نفس عمیق دیگری کشیدم تا س*ی*نه

کرد و در یک سردرگم بودم و مضطرب؛ مضطرب از رفتن به شهری که هاکان در آن زندگی می

ای بود که به سختی و با کمک کشید. شهری که یادآور گذشتهآن شهر بزرگ نفس میای از گوشه

ترین مردهای زندگی ام، دایان، پشت سر گذاشته بودم و برایم تنها درد و رنج باقی یکی از بزرگ

 !مانده بود و بس

 چیه آلما؟ دوست نداری بری تبریز؟ -

ها و من و ی دوستانه و صمیمی خانوادهدوختم. رابطهام را بلند کردم و به دایان نگاه خسته و گرفته

دیگر را دایان این اجازه را به ما داده بود که در حضورشان هم همانند دوستانی مهربان و دلسوز یک
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 .مشاوره بدهیم و حتی گفتگویی مخفی برقرار کنیم

 :فتم و پاسخ دادمنگاهی کوتاه به مامان و بقیه انداختم و از بابا که در حال صحبت بود رو گر

هوات عوض بشه بیا این وکه حالکردم، بهم گفت برای اینماه پیش که داشتم با عمه صحبت میسه -

 !جا

 :ی دایان، ادامه دادملــ*ب گزیدم و برای گول زدن خانواده

 .ها همش درگیر خوندن و ترم آخر و فالن بودمآخه اون موقع -

 .آرامی آب دهانم را فرو دادمامان قلبم، به برای کاهش کوبش بی

 .منم سر سری گفتم میام؛ به زور ازم قول گرفت و بابا هم راضی شد -

 :سری تکان داد و ابرویی باال انداخت و پرسید

 ات مشکل داری؟خب؟ سخته بیایی تبریز؟ با عمه -

 :به سرعت ابرو باال انداختم و مخالفت کردم

 ...اما خب... مامان و بابا تنهان ونه اصال! من خیلی عمه رو دوست دارم، -

 :نگاهی معنادار به سمتش انداختم که ابرو درهم کشید و زمزمه کرد

 .متوجهم -

 :با صدای مامان به اجبار به سمتش برگشتم که گفت

 .نگران منو بابات نباش! تو نیاز به این تحول داری و نظر من اینه که بری -

 ...آخه -

فرسته بری. اینو هم که که چون از خواهرش مطمئنه مطمئناً تو رو میمن نظرم رو گفتم. پدرتم  -

 .دونی؟ بابات قول داده عزیزممی

 :ی تایید سری تکان دادم و زمزمه کردمبه نشانه

 .بله. هرچی شما بگی -

مان بود و نظر مامان هم موافق بود... راهی برای مخالفت نداشتم. عمه را دوست داشتم؛ قول پدر میان

 .دیگر برخورد نکردمان به یکای ترین قسمت آن شهر بود و هیچگاه نگاهد هاکان در گوشهشای
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 آلما؟ -

 :به سمت دنیا برگشتم که با لبخند بزرگ گفت

 .ریم دانشگاهبیا تبریز! ما هم که هستیم و دیگه تنها نیستی. باهم می -

انی زدم که با همان صدای زیبا همه احساس تمنا و خواهشی که در کالمش بود، لبخند مهرببه آن

 :ادامه داد

 .گذرهریم بیرون و گردش و بهت خیلی خوش میتازه! هاکانم هست... بازم باهم می -

مان را که شرمنده و گرفته به سرعت ی فرو ریختهاش، به سرعت به یادآورد رابطهبا اتمام جمله

خندم به سرعت رنگ باخت و قلبم فرو لب "هاکان"لــ*ب گزید و سر به زیر انداخت. با آمدن نام

شان کردم و با مشت کردن ریخت و به لرزه در آمد. چشمانم به سوزش افتادند که به سختی کنترل

دستانم، تمام احساسات منفی و دردم را درون دستانم ریختم که صدای فریادشان بلند شد و به 

 .شانای مهربانی کردن در حقالتماس افتادند برای لحظه

 زنی؟دنیا جان! خواهرم؟ مگه بچه گول می -

 :ای کامالً مصلحتی ادامه دادام را به سمت دایان برگرداندم که با خندهنگاه داغ کرده

 !دی؟ خدایا شفا بدهقول گردش و خوراکی بهش می -

 :صدای همه بلند شد و دایان به سمتم برگشت و باجدیت گفتی بیخنده

 و به آرزوت برسی، پس ببین شرایطش رو داری یا نه؟ جا درس بخونیتو میری اون -

 :به منظور فهمیدن سری کوتاه تکان دادم و با صدایی که به سختی باال می آمد گفتم

 .خوام... یه تنوع... تو زندگیم باشهمیام. می -

 :لبخند کمرنگی زد و گفت

 .ما کنارتیم -

جا نامش بود؟ چرا از نتوانستم. چرا همه عضالت صورتم ِکش آمدند برای لبخندی بزرگ، اما نشد و

 رفت؟رفت و یادش از روح و ذهنم نمیام بیرون نمیزندگی

 :های دایان تکان خوردند که به سختی لــ*ب خوانی کردملــ*ب



www.taakroman.ir  

 

  

 
326 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 !ذارم ببینیش. نگران نباشنمی -

ا برخاستم و با هایم لرزیدند و قصد آبروریزی من را کردند که با پاهای لرزان از جچشمان و لــ*ب

عذرخواهی، خودم را به اتاقم رساندم. دستم را روی قلبم گذاشتم و به تمنای چشمانم پاسخ دادم که 

 .شانبه سرعت باریدند و باز رسوا شدم در مقابل

**** 

ا برای صدام را شکستم و بیی هواپیما برگرداندم. بغض کهنهنگاهم را از دنیا گرفتم و به سمت پنجره

بی اشک ریختم. برای نگاهی که در همان لحظات اول برایشان تنگ شده بود ر مامان، بابا و بینگاه آخ

و احساس تنهایی و درمان دگی تمام وجودم را در برگرفته بود. دل کندن سخت بود، اما دایان مرا 

ز ام را اتر حضور مرد منحوس زندگیکند و راحتتر میمطمئن کرد که رفتن به تبریز مرا قوی

طور شاد و سرزنده، اما پشیمانی از گردد. همانام به حالت اول باز میکنم و زندگیخاطراتم پاک می

ی اول به سراغم آمد. درست زمانی که بابا ترک کرده بود و صورتش گل انداخته بود؛ رفتن همان وهله

کرده بود؛ زمانی که هایش جا خوش وگذار با نوادگانش بود و لبخند روی لــ*ببی مدام در گشتبی

ی و بها نبود. دلم برای حافظ، مامان، بابا، بیمامان تنها بود، اصال زمان مناسبی برای ترک شیراز و آن

کردم و شد؛ دایانی که مدتی باید بدون او، تبریز خوفناک را تحمل میحتی دایان تنگ می

اش ماند و من تنهاتر کارهای تجاریگذراندم. من به امید او چمدان بستم و خود برای مرتب کردن می

 !از هر زمانی شدم؛ تنها و تنها

 گریه برای چیه؟ -

های روی صورتم را ام را به سمت دنیا برگرداندم. رد اشکدستی به صورتم کشیدم و نگاه تار شده

 :دنبال کرد و با صورتی گرفته پرسید

 دوست نداشتی بیایی؟ -

 :گرفته پاسخ دادمام را باال کشیدم و با صدایی بینی

 .نه! دلم تنگ میشه -

هایش نشاند و دستش را روی بازویم قرار رنگ نگاهش از نگرانی تغییر کرد و لبخندی به روی لــ*ب
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 .داد

 !کنی. مطمئن باشالهی قربونت بشم! خیلی زود عادت می -

 .مسری تکان دادم و بغضم را فرو دادم و در مقابل درد تنهایی و دلتنگی، لبخند زد

 !درسته. عادت کردن آسونه؛ این ترک عادته که سخته -

 :بازویم را فشرد و پرسید

 ترک چی برات سخته؟ -

 :نفس عمیقی به همراه آه کشیدم و صادقانه زمزمه کردم

 .خانواده و دایان -

ی اشک، ابرو درهم کشید و به سمتم هیچ حرفی در چشمانم خیره شد که با ریختن قطرهمدتی را بی

هیچ حرفی مدتی را در آغـ*وش مهربان د و آغوشش را برایم گشود. کمرم را نوازش کرد و بیخم ش

 .و گرمش ماندم که باالخره عقب کشید و روی صندلی مرتب نشست

 :ی مقابلش را برداشت و مقابل چشمانم گرفت و با جدیت و ابروهای درهم گفتآبمیوه

خوایی نگه داری؟ بفرست بره پایین! هر کسی و هر یه مقدار بخور! اون بغض کهنه رو تا کی می -

 !چیزی که مانع رسیدنت به خوشبختی میشه رو راحت کنار بذار؛ درست عین این بغض کوفتی

و آبمیوه را به جلو هل داد که با دستانی لرزان و یخ کرده، پوشش سرد آبمیوه را در میان انگشتانم 

 :جمالت زیبایش را هضم کنم و به ذهنم بسپارمکشیدم و با نگاه کردن به چشمانش سعی کردم 

 .هرچیزی که مانع رسیدنت به خوشبختی میشه -

 توجهنگاهم را برگرداندم و جمله را زیرلب زمزمه کردم و از پنجره به پیست فرودگاه خیره شدم. بی

از به پرو بار تکرار کردم و در خاطرات تلخ گذشتههای مهماندار و کاپیتان، جمله را چندینبه صحبت

 برایم حضورش که کسی. من ناجی ترینبزرگ "دایان" و بود من مانع ترینبزرگ ″هاکان"درآمدم. 

 که مردی نبود؛ دایان جز کسی کردم،نمی تنهایی و ناراحتی احساس کنارش در هیچگاه و بود الزامی

احساسی که با  شد.ای از ذهنم پاک نمیب جای خودش را در ذهنم باز کرده بود و برای لحظهخو

سال بودن با آمد، حسی فراتر از برادری دلسوز بود. نزدیک به یکبودن در کنارش به سراغم می
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ه به گاسوخت و هیچمعرفتم همانند من میکرد و در فراغ یار بیپایم دلدادگی میمردی غریبه که پابه

اس کشانده بود؛ احساسی گفت و خیلی خصوصیاتی دیگر، مرا به آن احسناحق از هاکان سخنی نمی

 !دانستم چه بگذارم؟پاک و خالص که نامش را نمی

با تکان شدیدی که به هواپیما وارد شد، به سرعت چشمانم را به روی هم فشردم و دستانم را به روی 

امان قلبم آرام بگیرد. صدای کشیده کمربندم محکم کردم تا از اضطرابم کاسته شود و کوبش بی

هایم سوت کشیدند و هایم سیلی زد که از شدت سیلی گوشو فن هواپیما به گوشها شدن الستیک

هایم آسوده شدند و جا را سکوت فرا گرفت که گوشام شکست. چندی بعد همهنفس در س*ی*نه

قلبم آرام گرفت. نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را باز کردم و به سمت دنیا برگشتم که با لبخند 

دستش را به سمتم آورد. کمربندم را باز کردم و دست سردم را درون دستش  نگاهم را پاسخ داد و

گذاشتم که بلند شد و من را به دنبال خود کشاند. قامت راست کردم و بعد از برداشتن وسایل 

ها، به همراه افسانه جون، دنیا و عمودانیال موردنیاز از هواپیما بیرون رفتیم و بعد از تحویل چمدان

 .شان حرکت کردیمیم و به سمت خانهتاکسی گرفت

رسیدم! له تبریز رسیدم و وقتش رسیده بود؛ وقت آزمودن خود و پیشرفت. وقت درس پس دادن به 

کردم و دمیر، به زندگی جدیدم سالم میدادم. من آلما تاشدایان و مامان. باید خودم را نشان می

 تر ازگذارم. دنیای جدید آلما رنگینر میام را برای پیشرفت در آینده، پشت ساحساسات کودکانه

 .اش رویی جدید از او خواهند دیدهای ناالیق زندگیشود و آدمسابق می

یک در ذهنم به یادآوردم. مِن بعد آلما بهنگاه خسته اما بی تفاوتم را به پنجره دوختم و اهدافم را یک

 .سازی کردی گوش کرد و زندگی را پاکهخورد. باید حرف دنیا را آویزدیگر ساده نبود و فریب نمی

ام را به گرمای عشق و محبت اطرافیانم سپردم و لبخند نفسی عمیق بیرون فرستادم و قلبم یخی

 .هایم نشاندمهرچند کمرنگی را به روی لــ*ب

 ...زندگی زیباست

 

*** 

 !قدر دروغگو شدی دایانچه -
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 .اش در گوشی پیچیدی زیبا و مردانهصدای خنده

 دروغ کدومه آخه؟ -

 !من اگه تو رو نبینم -

 :ای کرد و با صدایی که به قول خودش ناراحت و غمگین بود، پرسیدسرفه

 خوایی منو ببینی؟یعنی دلت برام تنگ نشده که نمی -

 :چشمانم را ریز کردم و به نگاه زیبای افسانه جون لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .شدیمعرفت خب معلومه که شده! تو بی -

 معرفتی؟کدوم بی -

 .قرار بود زود بیایی -

 .گفتم تا دانشگاهت شروع بشه میام -

 :قراری گفتمای کشیدم و با بیپوف کالفه

 !خب چند وقت دیگه شروع میشه -

 .منم قول میدم که خودمو برسونم -

 :لبخند عمیقی زدم و با خوشحالی فراوان پرسیدم

 قول؟ -

 !قولِ قول -

 :دم و از اشتیاق زیاد باال آوردم و فریاد کشیدمدستم را مشت کر

 !خیلی خوبی دایانی -

 .اش باز به هوا خواستخنده

 .دونممی -

 :لبم را گزیدم و اشتیاق و ذوق دیدنش را در صدایم ریختم

 !پس زودی بیا -

 !میام؛ زودِ زود -
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 :نفسی از روی آسودگی کشیدم و زمزمه کردم

 .جا برام جهنمهتنهایی این -

اش را توانستم حتی از پشت گوشی گرما و کالفگیصدای نفس عمیقش به گوشم رسید؛ نفسی که می

 .احساس کنم

 !برای خودت جهنم نساز -

 .زدن پرداختمام، آب دهانم را فرو دادم و به قدمبرای کاهش درد و کالفگی

 .جا خودش جهنمهمن جهنم رو نساختم! این -

 چرا؟ -

 .کشیدم و مانع صداقتم شدم، اما با صدا زدنم مقاومتم شکستهایم را به روی دندان

 آلما؟ -

 !چون تو نیستی دایان... تو -

 .زده و نامفهوممسکوت کردم. سخت بود؛ سخت بود کنار آمدن با احساسات تازه جوانه

 .فکر کنم حالت خوب نیست -

ب گزیدم و صادقانه پاسخ دانم چرا از صدای عصبی و سردش قلبم فشرده شد و دستانم یخ! لــ*نمی

 :دادم

 !کنم دایان. یه چیز از وجودم گم شدهدرسته... خوب نیستم، چون حالمو درک نمی -

تیرخالصش را به سمتم پرتاب کرد که از صراحت و واقعیت کالمش، پتکی سنگین بر سرم کوبیده 

 .شد

 !اون گم شده من نیستم. خودتو گول نزن -

کردم و زیرچشمی نگاهی به افسانه جون انداختم که حواسش به  انگشتانم را به دور گوشی سفت

 .ام را در جهت مخالفش حرکت دادم و به سمت حیاط رفتمهای سنگین شدهسریالش بود. قدم

 .زنممن خودمو گول نمی -

 خوایی بگی آلما؟چی می -
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 .های تراس سپردمام را به نردهنفسم را بریده فوت کردم و تکیه

 .دایان حالم خرابه -

 چی شده؟ -

نگاهم را به سمت درختان سر به فلک کشیده کشاندم و همانند همیشه که در صحبت با او صداقت 

 :در اولویت بود، پاسخ دادم

 !وقتی حالم خراب بود، تو بودی و مامان... االن دیگه کسی نیست دایان. من تنهام و از همه فراری -

 فرار از کی؟ -

 .ای تلخخندیدم؛ خنده

 .آفرین. بازم فهمیدی -

 کنی؟تا کی ازش فرار می -

هایم جا اش، لبخند تمسخرآمیزی به روی لــ*باز یادآوری آن مرد و جذابیت و مردانگی ساختگی

 .خوش کرد

ترسم وقتی دیدمش نتونم جلوی خودم رو بگیرم و انتقام تمام ترسم برم بیرون و ببینمش، میمی-

 .جا ازش بگیرمتدت رو یکاین

 :سکوت کرد؛ سکوتی نسبتاً طوالنی و سنگین. نفس سنگینی کشید و با صدایی گرفته پرسید

 انتقام؟ -

هایم را به روی هم ساییدم و سوالش را بدون جواب گذاشتم. گذشته باید از یادآوری گذشته، دندان

الن زمان مناسبی ماند، اما درد و زجر باقی مانده از گذشته هنوز هم پا برجا بود، اما ادر گذشته می

 .ی منحوس نبود. زمان، زمانِ بروز دلتنگی بود؛ زمانِ نگه داشتن او برای همیشهبرای یادآوری گذشته

برای آرامش روح و روانم چشمانم را مدتی به روی هم گذاشتم و لبخندهای مامان و بابا را به یاد 

ه آرامی باز کردم و بدون حاشیه و ام. چشمانم را بی اعضای کمپ و خانوادهآوردم. لبخند آخر همه

تعارف احساسات ناب و جدیدی که در وجودم به ر*ق*ص در آمده بودند را بر زبان لرزانم جاری 

 :کردم
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 .احساسم بهت نه عادته نه وابستگی -

 :اضطراب شیرینی که از گفتنش به سراغم آمده بود را کنار زدم و با لحنی محکم ادامه دادم

 تری. دایان؟رادر هم خواستنیتو... برام از ب -

 :نفس عمیق و سنگینی کشید و با صدایی بسیار ضعیف نامم را زمزمه کرد

 !آلما -

من اعتقاد دارم هرکسی توی زندگی یه عشق داره و یه اسطوره. عشق ممکنه دوباره به سراغت  -

 .تونه یکی باشه و تکرار نمیشهگاهت تنها میبیاد، اما اسطوره و تکیه

 :ها کشیدم و ادامه دادمم را گرفتم و دست آزادم را روی نردهاتکیه

تونستم بفهمم چه حسی بهت کرد. نمیتو برای من تکرار نمیشی دایان. احساس سردرگمی ولم نمی -

گاه همیشه موندنیه و این عشقه که دارم، اما یاد یکی از کتابایی که خوندم افتادم. اسطوره و تکیه

 .میره تر از دستخیلی راحت

 :صدای ناباورش بلند شد

 آلما؟ -

خوام و به کی نیاز دارم. برام باارزشی؛ فراتر از یه دونم چی میسردرگمی خیلی بده دایان. االن می -

 .برادر که گاهی هست و گاهی نیست. هاکان اولین عشق من بود و هست

 .انگشتانم را به دور گلدان شمعدانی کشیدم و نگاهم را بلند کردم

 ...تونم به چشم یه برادر بهت نگاه کنم، اماگفت میمامان می -

 .لبخند زدم؛ عمیق و از ته دل تا که اوهم از پشت تلفن احساس کند

 .گاه باقی بمونیوقت برادرم نبودی و نیستی. تو باید برای همیشه همون تکیهتو هیچ -

گفتن حقایق و برمال شدن چشمانم درخشیدند و وجودم گرم شد. قلبم احساس بهتری داشت از 

 ..گذاشتند، اما منشان میاحساساتی که معنای عشق برای

 دایان؟ -

 جانم؟ -
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خالصانه گفت و من برای بار هزارم به این باور رسیدم که دایان همان کوهی خواهد بود که من 

ار داشت. از برمال ام نیز قرتوانستم بعد از خانواده به او تکیه کنم؛ چه بسا در رده و شأن خانوادهمی

ی سنگین درون گلویم قلبم آرام شد، سنگینی پاهایم شدن احساسات و از بین رفتن آن هسته

 .گرفته شد و دستانم قوت گرفتند

یه حسی بیشتر از عشق بهت دارم. اگه بقیه میگن عشق، من میگم اسطوره، تکیه گاه، دوست و  -

 فهمی؟یساله... منظورم رو م30تر از یه رفیق حتی مهم

گونه سخت و سنگین هایش را آنلرزیدند. تا به حال صدای نفسهایش کشید که نفسنفس عمیقی 

خاطر کرده بود و برخالف میلش سخنی بر زبان هایم او را رنجیدهکه صحبتنشنیده بودم. از تصور این

افتاد. نگرانی تمام هایم ماسید و استرس عجیبی به جانم آورده بودم، لبخندم در جا به روی لــ*ب

 :تنم را دربرگرفت و صدایم از آن تکاپو افتاد. دستم را مشت کردم و بانگرانی پرسیدم

 چیزی شده دایان؟ -

 .خشی از پشت گوشی بلند شد و صدای نفس عمیقشصدای خشی

 .نه -

با  هاش را جویا شوم کسنگین گفت و من بیشتر دل نگران شدم. لــ*ب باز کردم تا که علت دلخوری

 :همان لحن سنگین و گرفته گفت

 .باید برم. فعال -

های ممتد بار و بدون خداحافظی گوشی را به رویم قطع کرد و من ماندم و صدای بوقو برای اولین

آزاردهنده... صدای آیفون بلند شد که غیرارادی به سمت در ساختمان برگشتم و گوشی را از گوشم 

 :اشتم که صدای افسانه جون آمدفاصله دادم. قدمی به سمت در برد

 !مهمون داریم آلما -

صورتم بیشتر درهم شد. اشتیاق و هیجان برگرفته از صحبت طوالنی با دایان به غم و دل نگرانی 

ام باره فروکش کرده بودند و از دل و دماغ افتاده بودم. تکیهتبدیل شده بود و احواالت خوشم به یک

 :ن صدای گرفته پاسخ دادمها سپردم و با همارا به نرده
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 .خوش اومدن -

 :خودش را به در رساند و میان چهارچوب ایستاد. لبخندی زد و پرسید

 خوشحال نشدی؟ -

گوشی را میان دستم فشردم و دستانم را در هم قفل کردم و خودم را در آغـ*وش کشیدم. نفس 

 :عمیقی کشیدم و نگاهم را به چشمان درخشانش دوختم و پرسیدم

 ه کیه؟مگ -

تر و شوک و هیجان تواَم را صدایی از پشت سر افسانه جون را خطاب قرار داد که لبخند او را عمیق

 .در وجود من انداخت

 !حتما براش فرقی نداره مادره من -

باز به قامت رشیدش خیره شدم. به سرعت به سمت صدا برگشتم و با چشمانی گرد و دهانی نیمه

ه هایم بو بسته کردم تا که مطمئن شوم خیال نیست و خودش است. لــ*ببار باز چشمانم را چندین

شدند. دستانم از فرط شوک شدند و بدون کالمی بسته میقصد حرف زدن همانند ماهی از هم باز می

تر شد. چمدانش را جان در کنارم رها شدند و نفسم بریده و با خنده بیرون آمد که لبخندش عمیقبی

اش وصل کرد. دستانش اش را از روی چشمانش برداشت و به یقعهو عینک آفتابی درکنارش رها کرد

 گرفته دوچندان رمقی که پاهایی و هیجان و خنده با که داد تکان ″شده چی″را باال آورد و به معنای 

نفس و هیجان ایستادم. نگاهم زدم و به سمتش پرواز کردم و در مقابلش با نفس دور را هانرده بودند،

 :ام را از هم باز کردم و زمزمه کردمهای خشکیدهرا بلند کردم و لــ*ب

 خودتی؟ -

 :تر آورد و پاسخ دادای سر داد و سرش را کمی پایینخنده

 .آره. خودمم -

 .تر شد و چشمانم به سوزش افتادندلبخندم عمیق

 دایان؟ -

 :چشمکی زد و پاسخ داد
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 جانم؟ -

 .شاندم و چشمانم را ریز کردم تا مانع ریختن اشک خوشحالی شومهایم را به اسارت دندان کلــ*ب

 .خیلی خوبه که اومدی -

 :آب دهانم را به سختی فرو دادم و ادامه دادم

 !ترکیدم از تنهاییداشتم می -

تر از قبل شد. دستش را پیش آورد و شالم را لبخند مهربانش بر قوت باقی ماند و نگاهش روشن

 :دهنده زمزمه کردیی مطمئن و آرامشجلوتر کشید و با صدا

 .دیگه تنها نیستی -

 ...عضالت صورتم از شدت خوشحالی کش آمدند و کوبش قلبم به هوا خواست

 

**** 

 «فصل دوازدهم

 

 :چمدان را در کنارم گذاشتم و گفتم

 .رسیدم دایان -

 .گوشی را میان شانه و گوشم قرار دادم و زنگ را فشردم

 !شتی بهم بگوآلما؟ چیزی نیاز دا -

 .لبخندی زدم و گوشی را با دست گرفتم

 .حتما -

 :ای کردم و گفتمتکین خندهی آیبا روشن شدن چراغ آیفون و آمدن صدای ذوق زده

 .فعال باید برم -

 .خدافظ -

 .خدافظ -

 :تکین تکان دادم که جیغی کشید و گفتگوشی را درون جیبم گذاشتم و دستی برای آی
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 !خودشه مامان -

ای سر دادم و چمدان به دست وارد شدم. در را پشت سرم بستم و به دای باز شدن در آمد که خندهص

ی عمه همیشه مرا به یاد باغ پدربزگ ی نسبتاً بزرگ و سرسبز خانهسمت ساختمان برگشتم. محوطه

کرد. میریخت و شکوه و ناله ها برایش اشک میانداخت که بعد از مرگش فروخته شد و مامان سالمی

نگاهم را میان درختان گرداندم و مسیر سنگی را در پیش گرفتم. دل از درختان سر به فلک کشیده 

های گل، چمدان از دستم رها شد و به سرعت به سمت کندم و به سمت دیگر برگشتم. با دیدن بوته

ان انگشتانم شان روی دو زانو نشستم و گل سرخی را میها کشیده شدم. با شوق و ذوق مقابلبوته

م نی روح و روانها تا نیهایش نزدیک کردم و بو کشیدم. بوی خوش گلام را به گلبرگگرفتم و بینی

 .تر از قبل کردرسوخ کرد و اعصاب آرامم را آرام

 جانم! اومدی؟ -

به سرعت عقب کشیدم و نگاهم را به سمت ساختمان کشاندم که او را مشتاق و گریان در مقابل 

 .اهده کردم. به آرامی قامت راست کردم و قدمی به سمتش برداشتمچشمانم مش

 !عمه جون -

هایش سرعت بخشید و مقابلم ایستاد. با نگاهش تمام اندامم را از نظر گذراند و دستانش را به به قدم

 :بازوهایم رساند و با چشمانی خیس گفت

 !جانم به قربانت -

اش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم تا را به روی شانه مان را به هیچ رساندم و سرمی میانفاصله

 .هایم رفع شوددلتنگی

 !خدانکنه -

دستانش کمرم را دربرگرفت و مرا بیشتر در آغوشش فشرد. چشمانم را به روی هم گذاشتم و عطر 

 :تنش را با تمام وجود بلعیدم و زمزمه کردم

 دلتنگ بودم -

 .از آغوشش جدا کردهایم را نوازش کرد و به آرامی مرا شانه
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 .من بیشتر، جانم -

 :دستانش را به سمت صورتم هدایت کرد و صورتم را قاب گرفت. لبخند بزرگی زد و گفت

 !تر شدی عمه جان! قرص ماه که میگن، توییقدر خوشگلماشاهلل! توی این یکی دو سال چه -

 :ردم و گفتمهای خیسش را پاک کای سر دادم و با سرانگشت گونهاز تعاریفش خنده

رفت، مامانش گفت: قربون دست و پای بلوریت برم. البته سوسکه که روی دیوار داشت راه می -

 !بالنسبت شما

اش را محکم اش به هوا خواست که دلم برایش ضعف رفت و به سمت صورتش هجوم بردم. گونهخنده

 :اش رفتمب*وسیدم و قربان صدقه

 !های شما برم منقربان خنده -

 .هایش گل انداختبخند مهربانش کنار چشمانش چین خورد و گونهاز ل

 !خدانکنه -

 :ای کوتاه به هوا خواستتکین در فاصلهآمیز آیصدای اعتراض

 .خوادبابا دل بکنید از هم! منم دلم بـ*غـل می -

دمی تکین را قاب گرفت. قی آیی زیبا و برازندهعمه با خنده خودش را عقب کشید که نگاهم چهره

به سمتش برداشتم و دستانم را از هم باز کردم که خودش را در آغوشم رها کرد و خواهرانه زمزمه 

 :کرد

 .خوش اومدی عزیز خواهر. خوش اومدی -

 .ای بر روی صورتش نشاندماز آغوشش جدا شدم و ب*وسه

 .ممنونم -

 .لبخند بزرگی زد و دستانم را در دست گرفت

 .ان شنید تو اومدی رنگ و روش باز شددونی وقتی مامتو که نمی -

 .هایش گل انداختنگاهی کوتاه به سمت عمه انداختم که باز کنار چشمانش چین خورد و گونه

 چرا خبر ندادی؟ اصالً کِی و چطور اومدی؟ -
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 :لــ*ب باز کردم تا پاسخ بدهم که صدای عمه مانع شد

 .خیلی خب حاال! بریم داخل. وقت برای صحبت زیاده -

 .مدانم را به دست گرفت که به سرعت به سمتش رفتم و دستم را روی دستگیره گذاشتمچ

 .خودم میارم عمه -

 :دستش را عقب کشید و تشر زد

 .قدر پیر نشدمخیلی خب حاال! هنوز اون -

دیگر لبخندی به ابروهای درهمش زدم. با قدم برداشتن عمه به سمت ساختمان، به اجبار از یک

و  های راحتیهایم با صندلو دست در دست وارد ساختمان شدیم. بعد از تعویض کفشفاصله گرفتیم 

گذشتن از راهروی طویل، به سمت سالن رفتیم. درست در چند قدمی سالن از حرکت ایستادم و 

 :متعجب به سمت آی.تکین برگشتم که با لبخند به سمتم برگشت و پرسید

 چرا وایستادی؟ -

 :دی سالن انداختم و پرسیدمنگاهی کوتاه به سمت ورو

 مهمون دارین؟ -

 :دستش را روی کمرم قرار داد و به سمت سالن هدایتم کرد

 .مهمون که نه؛ صاحب خونه هستن خودشون -

 .پاهایم را محکم به زمین چسباندم و کامل به سمتش برگشتم

 کیه؟ -

 .پدربزرگم و عمو و عمه -

 .ند از آن خبر ناگهانیهایم به زیرافتادته دلم فرو ریخت و لــ*ب

 چیه؟ چی شد؟ -

 :دستانم را درهم قالب کردم و با شرمندگی پاسخ دادم

 ...موقعببخشید تورو خدا! بی -

 :با ابروهای درهم و صدایی عصبی مانع ادامه دادنم شد
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ماه و شایدم سال کنار هم زندگی کنیم. اون وقت تو این حرفو خجالت بکش آلما! ما قراره چندین -

 زنی؟می

 :نگاهی به سمت سالن انداخت و تشر زد

 !نشنوم اینا رو به مامان گفتی آ -

 .لــ*ب گزیدم و از شدت شرمندگی سر به زیر انداختم

 .ببخشید تو رو خدا -

 .جوری نکن دیگه آلما! به خدا ناراحت میشماین -

ای یا حتی لحظه تکین از من دلخور بشود ووقت دوست نداشتم آیبه سرعت سر بلند کردم. هیچ

هایم نشاندم و دستانش را دلش را بشکنم. برای همین لبخند کمرنگی از شرمساری به روی لــ*ب

 .میان دستانم قفل کردم

 .تکین! من هنوز عادت نکردم برای همین یکم معذبمناراحت نشو آی -

 :و گفت اش برگشت و بامهربانی خود را جلوتر کشیدلبخند زیبایش به سرعت به جای اصلی

 کنی. اگه معذبی یه راست بریم اتاقت رو نشونت بدم؟کم عادت میعیبی نداره عزیزم. کم -

 :به سرعت سری به طرفین تکان دادم و مانع شدم

 .ادبی میشهجوری خیلی بینه اصال! این -

 پس میایی؟ -

ی عمه دهنفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به سمت سالن برگرداندم. حضورم همیشه برای خانوا

وقت با خاندان قزلباش برخورد صمیمی نداشتم و دوست نداشتم در خوشحال کننده بود، اما هیچ

همان برخورد اول و روز اول کسی را برنجانم یا دلم بگیرد از نامهربانی کسی، اما احترام شوهرعمه و 

کنار آمدم و افکار خوب و زیبا تر بود. پس یا احتماالت منفی ذهنم عمه برایم از هر احتمالی با ارزش

 .را درون ذهنم جای دادم

 :تکین برگشتم و پاسخ دادمبه سمت آی

 .حتما -
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دستانش را رها کردم که به سمت سالن قدم بر داشت و با صدایی نسبتا بلند مرا به داخل سالن 

 :دعوت کرد

 .دمیربفرمایید خانم تاش -

م نشست و با یک نفس عمیق وارد سالن شدم. به هایاش لبخند بزرگی روی لــ*باز لحن رسمی

سرعت نور صداها خوابید و سرهای نسبتا زیادی به سمتم برگشت. برای آرامش کوبش قلبم و دور 

هایشان، دستانم را در کنارم مشت کردم و قدمی به سمت مبلمان کردن افکار منفی در مورد نگاه

ه، چه بزرگ و چه کوچک از جای برخاستند. برداشتم که طبق آداب و رسوم خاندان قزلباش، هم

 :شان ایستادم و در سالم دادن پیشی گرفتممقابل

 .سالم -

ها هم پاسخی گرم به سمتم روانه کردند. با زن ی پاسخ سر تکان دادند و بعضیها به نشانهبعضی

تکین )آقا اش ) سودابه خانم( روبوسی کردم و مقابل عموی آیتکین )مهال خانم( و عمهعموی آی

سهیل( ایستادم که احوال پدر و مادر را جویا شد و من بامهربانی پاسخش را دادم. بعد از رد شدن از 

تکین رسیدم که روی صندلی تک پسرعمه، شوهرعمه، دخترعمو و پسرعمویش، به پدربزرگ آی

 .وداش نشسته بود و دستان فرتوت، اما نیرومندش را روی عصای سنگینش قالب کرده بنفره

 !سالم آقای قزلباش -

 .صورتش عادی و خونسرد بود، اما صدایش برعکس صدایش گرم بود

 .سالم دخترم. خیلی خوش اومدی -

 .سری کوتاه خم کردم و نگاهم را به چشمانش دوختم

 .خیلی ممنونم -

های زنهزدم، رفتم. تمام روصدا می "دایی"گفتم و به سمت شوهرعمه که او را از کودکی  "ایبااجازه"

 .صورتش از هم باز شد و مقابلم قدعلم کرد

 !خوش اومدی نور دیده -

کشاند که ای میهمه مهربانی به شوق کودکانهکرد و مرا از آنخطاب می "نور دیده"همیشه مرا 
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 .زداشک درون چشمانم حلقه می

 .سالم دایی جان. دلم خیلی براتون تنگ شده بود -

قدر خوشحال مون باورت نمیشه که چهیاس گفت قراره تو بیایی پیشمنم نور دیده، منم. وقتی  -

 .شدم

 :جون کنار دایی قرار گرفت و دستش را به بازویش زد و گفتعمه

 .خواست بیادآلما که نمی -

قدر حساس است و دانستم او چهلبخندم به سرعت پرکشید و نگران به سمت دایی برگشتم. می

 .شد فهمیداش میی درهم رفتهزودرنج که این را از ابروها

 چرا آلما؟ -

 .ی لبم را به بازی گرفتم و نگاهی شرمنده به عمه انداختمگوشه

 ...گفتم دیگه مزاحم شما نشم. آخه -

 :میان کالمم پرید و با عصبانیت گفت

تکین چه فرقی کنه. تو مگه با آیی ما رو خیلی ناراحت میخجالت بکش دختر! این حرفات همه -

 ی؟دار

 .تر از قبل شدندابرویی باال انداختم که چشمانم درشت

شید با جا هنوز غریبم و خب شما هم اذیت مینه. موضوع این نبود. به هر حال منم با شرایط این -

 .این شرایط من

 کنار میایی جانم. دیگه بهونه هم کافیه! تو که نمی خوایی با هم شاخ به شاخ بشیم؟ -

 .ای سر دادم و دستم را روی س*ی*نه قرار دادمسوال باال انداخت که خنده یو ابرویی به نشانه

 .من مخلص شمام هستم -

 .اش زدخندید و سرانگشتانش را به شقیقه

 .چاکرخواتیم -

تکین و قزلباشِ بزرگ جای گرفتم. ای سر دادم و به تعارف عمه روی تنها صندلی خالی میان آیخنده
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 :ردم و لــ*ب زدمنگاهم را به سمت عمه کج ک

 چمدونم؟ -

ها مرتب و منظم در یک ی سالن اشاره کرد که به همان سمت برگشتم. چمدانبا چشم و ابرو به گوشه

 :گوشه قرار داشتند. نگاهم را برگرداندم که با نگاه قزلباش بزرگ برخورد کردم. مجال نداد و پرسید

 خونی دخترم؟چی می -

 :ها و ابهت آن مرد بود، پاسخ دادمابی که ناشی از اخمدستی به شالم کشیدم و با اضطر

 .روانشناسی -

 :سری تکان داد و پرسید

 جا؟چرا این-

 :از سوال نامفهومش ابرو درهم کشیدم و به ذهنم فشار آوردم و به آرامی زمزمه کردم

 .متوجه نشدم -

 :تر کرد و سوالش را تصحیح کرددستانش را به دور عصا محکم

 .ی تحصیلجا رو انتخاب کردی برای ادامهچرا این -

 :لــ*ب باز کردم تا پاسخ بدهم که عمه به جای من پاسخ داد

 .من ازش خواستم پدرجون -

 .اش ماندبه سمت عمه برگشت و منتظر ادامه

تونست دانشگاه تهران قبول بشه و اگه ی زیادی به آلما داریم. آلما میدونید که ما عالقهشما می -

شد,، اما خب... قبل از امتحانش من بهش زنگ زدم و رو داشت حتما بورسیه هم می شرایطش

 .خواستم بیاد

 :نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و با لحنی غمگین ادامه داد

 .شاید به هوای آلما هم یاشار برگرده -

 .لبخند کمرنگی زدم و به سمت قزلباش بزرگ برگشتم

 پس گروکشی راه انداختی دخترم؟ -
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 .ی همه به هوا بلند شدندهخ

 نه دختر جان؟ -

 :لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .طوره آقای قزلباشحتما همین -

 .دادهایش نشان از لبخندش میچین خوردگی کنار چشمانش ایجاد شد که برعکس لــ*ب

 .تونی منو پدربزرگ صدا کنی. خوشحال میشممی -

من  ها کسی ازه زبان نیاورده بودم. این که بعد از سالپدربزرگ؟ خیلی سال بود که این صفت زیبا را ب

کرد او را پدربزرگ صدا بزنم، قلبم را به تب و تاب انداخت که با اشتیاق پاسخ درخواست می

 :اش را دادممهربانی

 .حتما پدربزرگ -

 ندوباره کنار چشمانش چین خورد و من سرمست شدم از پیدا کردن پدربزرگی جدید و مقتدر که زبا

ام، نگاهم را از آن کوه گرفتم و گوشی را بیرون ی گوشیدمیر بود. با ویبرهی قزلباش و تاشزد طایفه

 :آوردم. پیام دریافتی از دایان را باز کردم

 همه چی مرتبه خل جان؟ -

هایم جا خوش کرد که تنها دلیلش وجود همیشگی او بود. انگشتان لبخند پررنگی روی لــ*ب

 :ختیار روی کیبورد لغزیدند و تایپ کردنداام بیکشیده

 !شدهمه چی خوبه. اگه تو بودی عالی می -

 :و ارسال شد. چندی بعد پاسخ داد

 !ی لوس! برو حوصله تو ندارمخب بچهخیلی -

 :صدایی کردم و تایپ کردمی بیخنده

 .چه بابای بدی دارم من! اصال قهرم -

 {اهی کن!}شکلک عصبیقهر؟ نداشتیم از این چیزا. زود عذرخو -

 .ام بلند نشودلبم را گزیدم تا که صدای خنده
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 .خب بداخالق! آشتیخیلی -

 .آفرین -

 .فعال -

 !مراقب خودت باش -

 .تو هم -

 .فعال -

 .تکین با سینی حاوی شربت مقابلم خم شدگوشی را درون جیبم گذاشتم و سر بلند کردم که آی

 .بفرمایید عزیزم -

 .یبایش زدم و لیوان را برداشتملبخندی به صورت ز

 .ممنونم -

 .نوش جونت -

شان توجه به جمعی که به گفتگوهای سابقسینی را روی میز گذاشت و به سمتم برگشت و بی

 :خندیدند، خودش را به من نزدیک کرد و پرسیدپرداخته بودند و می

 خب؟ چه خبر؟ -

 :مقداری از آبمیوه نوشیدم و پاسخ دادم

 .خبر سالمتی -

 خداروشکر. بگو ببینم شیراز چه خبر؟ -

 !تابستونه و گرم. میگم که -

 :لیوان را روی میز گذاشتم و ادامه دادم

 .جا خیلی بهتراز شیرازههوای این -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 چطور مگه؟ -

 .جا خیلی گرمه بابااون -
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 .ی مثبت تکان دادسری به نشانه

 !تابستونی اومدیم شیراز و یادم نمیره وقت اونراست میگی. هیچ -

 :هایم نشست و زمزمه کردماز یادآوری آن سال شیرین لبخند بزرگی روی لــ*ب

 !یادش بخیر -

 .نفس عمیقی کشید و در خیاالتش فرو رفت

موقع هنوز آیدا ازدواج نکرده بود. یادمه توی همون قدر خوش گذشت. اونآره یادش بخیر. چه -

 .بازی کردیمبی حوریه چقدر آببیحوض وسط خونه 

ی نفرمان ، خندهاز یادآوری آن روز با ورود آراز به خانه و درهم کشیدن ابروهایش و فرار کردن سه

 :های او را بیان کردمی صحبتصدایی سر دادم و با شوق و ذوق ادامهبی

ان و یکم خجالت قهرو چند طبوای یادته آراز اومد دعوامون کرد؟ گفت که ساختمونای روبه -

 بکشید؟

 .ای سر داد و خودش را جلوتر کشیدخنده

 .مونوای! آره. کم مونده بود یه مشت بکوبونه تو دهـ*ن -

 !اشولی آیدا خوب کرد تو پاچه -

 .های آیداهردو خندیدیم از حاضرجوابی

 :چشمکی زد و پرسید

 االنم جرأت داره؟ -

 :خندیدم و پاسخ دادم

 .کنه، شیر شده بوددونست آراز جلوی تو دعواش نمیاشت، اما چون تو بودی و میموقع هم نداون -

 !ای آیدای ناقال -

 .رفته کنار رفت و در خاطرات کودکی و نوجوانی فرو رفتملبخندم رفته

 !تکینآی -

 :با صدایی ضعیف پاسخ داد
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 جان؟ -

 یادته چقدر میومدید شیراز؟ -

 .آره -

 قدر کم شد؟چرا این -

 .ترا بودناید دلیلش بزرگش -

 .به سمتش برگشتم که نگاهش را به چشمانم دوخت

تون ذاره، ناراحت شد. گفت داییجا نمیوقتی مامان دید هرچی میاد شیراز و دایی اصال پاشو این -

گرده و کاری از دست منم ساخته نیست. تصمیم گرفت دوری کنه تا شاید دایی به جا برنمیدیگه این

 .د و یادش بیاد یه خواهر هم دارهخودش بیا

 .ابروهایم را درهم کشیدم

 !جا نذارهدونی که بابابزرگ گفته بود دیگه پاشو اونتکین! خودت میبابا مقصر نبود آی -

 :چشمی چرخاند و کالفه گفت

گذره و شما به کل یادتون رفته که اون مال موقعی بود که بابابزرگ زنده بود. االن خیلی سال می -

 .جاستاصالت شما این

 :اش را دادمنفس عمیقی کشیدم و پاسخ کالفگی

 .وقت بهمون اجازه نداد در موردش اظهارنظر کنیمدونم واال! بابا هیچنمی -

 .پشت چشمی نازک کرد

 .ای هستنشون آدمای کینهدمیر همهی تاشگرده. خونوادهقبول کن دایی دیگه برنمی -

 .ای کردمخنده

 .خوره به ما آهات میه یکی از ریشهمثل این ک -

 :ایشی کرد و رو گرفت و زیرلب زمزمه کرد

 .ی هموناییتو هم لنگه -

 درهم شینمای حالت به را ابروهایم. برگشت سمتم به بلندی "آیی″نیشگونی از بازویش گرفتم که با 
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 :پرسیدم و کشیدم

 مگه ما چطوریم؟ ها؟ -

 :کرد پاسخ دادطوری که جای نیشگون را نوازش میهمانبازویش را با دست دیگر دربرگرفت و 

 !ای و الکی خوشحالای، افادهیه مشت کینه -

 :ای سر دادم و با بدجنسی گفتمخنده

 !اینا که خصوصیات توئه. گفتم از ما بگو -

 :هایش را به روی هم فشرد و گفتی کالمم زدم که با حرص لــ*بو چشمکی به دنباله

 !زنیدبه همون عمه جانت رفتی. با هم مو نمیهر کارت کنن  -

 .هایم به هم مانعش شدمام باز بلند شد که با دوختن لــ*باز حرص کالمش خنده

 !رو آب بخندی -

هایش را به روی هم کشید و نیشگون محکمی از ای دیگر سر دادم که از حرص زیاد، دندانخنده

 :د و صورتم درهم شد که ابرویی باال انداخت و گفتبازویم گرفت. تمام دستم از درد به سوزش افتا

 .آیی! دلم حال اومد -

 :دستم را روی بازویم کشیدم و با درد گفتم

 !خیر نبینی -

 .حساب شدیمبی -

 !آخ -

بار پیاپی دستم را روی بازویم بازویم را سفت چسبیدم و سعی بر آرام کردن سوزشش کردم. چندین

 :ز کردنش کم شد، دستم را به پایین سوق دادم و گفتمکه از شدت گزگکشیدم و همین

 .ی غریب گیر اوردی؟ ما هم خدایی داریمبچه -

 :حالت چندشی به خود گرفت و گفت

 !قدرم تو غریبیآخی! چه -

 .آهی نمایشی کشیدم که نوچی کرد و دستم را در دستش گرفت
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 !خب دخترِ لوس. ناز نکن برای منخیلی -

 .اش را مورد لطف و عشق قرار دادمایش زدم و گونهلبخندی به صورت زیب

 آلما جان؟ -

 .تکین جدا شدم و به سمت عمه برگشتماز آی

 جونم؟ -

اش را روی میز قرار داد و پای راستش را روی پای دیگر انداخت و دستانش را روی فنجان خالی قهوه

 .زانویش در هم قفل کرد

 نام کنی؟کِی باید برای دانشگاه ثبت -

 :با یک حساب سرانگشتی پاسخ دادم

 !حدوداً دو سه هفته دیگه -

های هردو نمایان شد. به سمتم چشمانش درخشیدند و به سمت دایی برگشت که لبخند روی لــ*ب

 :برگشت و با حالت استیصال گفت

 تونی همراه بیایی؟پس می -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 کجا؟ -

 :شید و پاسخ داداش کدستی به شال ابریشمی

 .باغ آقاجونمیریم خونه -

ها و به پدربزرگ اشاره کرد که لبخندی به صورتش زدم و به سمت عمه برگشتم. از همان اول، مهمانی

زدگی را نداشتم. قرار بود وگذار و خجالتهمه گشتی آنو مجالس شروع شده بود و من حوصله

شان باشم. اگر قرار بود همه بروند و من ر روی دوشجا درس بخوانم، نه که باری بمدتی را در آن

گشتم پیش افسانه جون و مدت را برمیبخشیدم. نهایتا اینشان بودم که هرگز خودم را نمیمانع

 .دادمنام را انجام میکارهای ثبت

 .هایم ناراحت نشودهایم سعی کردم که با حرفبا نشاندن لبخندی کمرنگ به روی لــ*ب
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 .ونم عمه جونتمن نمی -

 .هایش به پایین افتادند و ابروهایش در هم شدحدسم درست بود؛ به سرعت لــ*ب

 یعنی چی آلما؟ -

هایش همانند بابا بود و روی من تاثیر قابل توجهی داشت. آب دهانم را فرو صدایش، حتی اخم کردن

 :دادم و با همان لبخند مضحک پاسخ دادم

 .مدت رو استراحت کنمخوام اینیعنی شما راحت باشید! من می -

 :صدای مهربان دایی مرا خطاب قرار داد

 .جا، نور دیدهما هم برای استراحت میریم اون -

 :به سمت دایی برگشتم و با شرمندگی گفتم

 ...دوست ندارم مزاحم بشم. شما با خیال راحت برید به -

 .ام پشیمان کردآوردن جملهچشمانش را برایم درآورد و با صدایی بم شده مرا از به زبان 

 !این حرفا چیه دختر؟ من بهت میگم میایی و تو میگی چشم -

همه دیکتاتوری و ابهت دهانم باز ماند و چشمانم تا آخرین حد ممکن باز شدند. نگاهی متعجب از آن

تکین انداختم که لبخند مصلحتی زد و نگاهی ترسیده به سمت دایی انداخت و به سمت به آی

 :و به آرامی لــ*ب زد برگشت

 !بگو چشم -

چنان ابروهایش درهم بودند. دستانم را در هم گره سری تکان دادم و به سمت دایی برگشتم که هم

 .رفته در مقابل اقتدارش کوتاه آمدمکردم و با صدایی تحلیل

 .هرچی شما بگی -

های صورتش از هم باز نفس عمیقی کشید و با نگاهی پیروزمندانه به سمت عمه برگشت که روزنه

 .شدند

 !قربونت برم عمه جون -

 .قلبم مچاله شد
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 !خدانکنه عمه -

ی آن خانواده هرچه بگویم کم دریغ پاسخ دادم. از عشق و عالقهبا عشق در چشمانم غرق شد که بی

 .نددکری خود را به من ابراز میتکین گرفته تا دایی و عمه، هرکدام به روشی عالقهگفته بودم. از آی

 .آخ جون! پس با ما میایی -

 :اش لبخندی زدم و پاسخ دادمتکین برگشتم و به ذوق کودکانهبه سمت آی

 .بله -

 :سرش را به زیر گوشم کشید و در گوشم زمزمه کرد

 .رفتام سر میجا تنهایی حوصلهاون -

 :سرم را کمی به سمتش برگرداندم و با صدایی آرام گفتم

 .ی قزلباش فالن و بهماننایفهتو که همیشه میگی ط -

 !سازمجا خوب و بد هست. مثال من با دخترعمو اصال نمیخب، آره. خوبن، اما همه -

 :نگاهی به سمت مرجان انداختم که در حال صحبت در گوشی با مادرش بود و پرسیدم

 چرا؟ -

 .تکین هم نگاهی کوتاه به همان سمت انداخت و دوباره حالت قبل را حفظ کردآی

 .خاطر این که حسود و خیلی از خود متشکرهبه -

 .هایم آمدلبخندی روی لــ*ب

 !خب همه یه اخالق بد دارن -

 .ی اخالقاش بدهولی اون متأسفانه همه -

 :ی ریزی سر دادم و پرسیدمخنده

 کنیم؟حواست هست داریم غیبت می -

 .سرش را عقب کشید و صورتش را درهم کرد

 .ذارمفقط دارم دید شخصیم رو با تو در میون می وا! کجاش غیبته؟ من -

 .چشمانم را ریز کردم
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 .اسرائیلی نیار! غیبت غیبتههای بنیبهونه -

 .پشت چشمی نازک کرد

 !اوف تواَم... واسه ما پیغمبرزاده نشو -

 .خندیدم

 .ایجرأت داری اینا رو جلوی مامان من بگو! کشته -

 .خندید

 .ن غیبت کردناستخداروشکر مامان من اهل ای -

ای سر دادیم. با احساس سنگینی نگاهی به آرامی نگاهم را برگرداندم که با نگاه مملو از هردو خنده

هایم ماسید و من در آن نگاه به اخم و چندش مرجان روبه.رو شدم. لبخندم به سرعت روی لــ*ب

 .هایش گشتم و چیزی نیافتمدنبال علت اخم

 دلیل ازشود که بینیای فانی هر قدر هم خوب باشی باز هم یکی پیدا میطبق استدالل من، در این د

شان داری باید در ها اهمیت داد. در اصل کسانی که دوستتو متنفر باشد. پس نباید به این آدم

 .های انحرافی امتحان تو هستندالویتت قرار بگیرند. مابقی فقط نکته

تکین دوختم که سراسر آرامش و مهربانی گرفتم و به آیاحساس به آرامی نگاهم را از آن چشمان بی

 .بود

**** 

از ساختمان بیرون زدم و خودم را به باغ میوه رساندم. نگاهم را میان درختان تنومند گرداندم که 

ی کم در حال به زمین گذاشتن بار سنگین تابستان بودند. از آن حجم سنگین روزهای اولیهکم

یقی شدند. نفس عمکم به سمت نارنجی و زرد کشیده میها کمو سبزی برگ تابستان، کاسته شده بود

میان آن حجم از اکسیژن خالص کشیدم و خودم را به سمت یکی از درختان کشاندم. سرانگشتانم را 

ی جوان جدا کردم. سرم را جلو جانش را از تنههای بیی زبر درخت کشیدم و پوستهبه روی تنه

های عمیق، سنگینی رخت چسباندم. چشمانم را به روی هم قرار دادم و با نفسی دکشیدم و به تنه

روحم را به باد گرم تابستانی سپردم و وجودم را از آرامش مطلق پر کردم. آرامشی که هیچ چیز 
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 .سال سختی و درد، به سختی به دست آمده بودزد و بعد از یکبرهمش نمی

درخت فاصله گرفتم و چشمانم را باز کردم و به عقب برگشتم.  با بلند شدن بوق ماشینی، به آرامی از

نگاهم را به سمت پارکینگ سرپوشیده برگرداندم که ماشین خاموش شد و دختر و پسری با فریاد و 

همه خنده از ماشین بیرون پریدند و به دنبال هم به داخل ساختمان هجوم بردند. لبخندی به آن

همه زیبایی های تابستانی انداختم. به سختی از آنت درختان و گلهیجان زدم و نگاهی دیگر به سم

دل کندم و آهسته و با آرامش خودم را به ساختمان رساندم و وارد شدم. دستانم را در هم گره کردم 

و به سمت سالن رفتم و وارد شدم. با برداشتن اولین قدم، شیء سنگینی به سمتم پرتاب شد که 

شیدم و خودم را کنار کشیدم. با صدای برخورد شیء به دیوار، قلبم از جای ناخودآگاه جیغ خفیفی ک

امان قلبم آرام بگیرد و لرزش بدنم کنده شد و به زیر افتاد. دستم را روی قلبم گذاشتم تا کوبش بی

کم شود. به آرامی به سمت مخالف برگشتم که با دیدن توپ بیسبالی که در حال باال و پایین پریدن 

های عمیقی کشیدم و با برگشتن ام را بیرون فرستادم. نفسی درون س*ی*نهس حبس شدهبود، نف

ام را به دختر و پسر جوانی که حالت نرمال بدنم، به سمت دیگر برگشتم و نگاه طلبکار و عصبانی

 .حرکت در مقابلم ایستاده بودند، دوختمبی

 :سر جوان را نشان داد و گفتدختر جوان با صورتی نگران و مضطرب به سرعت با انگشت پ

 !به خدا تقصیر داداش بود -

م و هایم نشاندپوفی کشیدم و به سمت مبل رفتم و در کنارش ایستادم. لبخند کمرنگی روی لــ*ب

 :شان، گفتمتوجه به حرکت زشتبی

 .تون خوشحالمسالم. از دیدن -

 :ای کرد و گفتخنده

 !فکر نکنم خوشحال شده باشی آ -

 .صدایی کردمیی بخنده

 !طور نیستنه. این -

 .ام را از روی میز برداشتمروی مبل جای گرفتم و کتاب مورد عالقه
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 .متأسفم -

روحش را از چشمانم گرفت که متأثر به آرامی به سمت صدا برگشتم که پسر جوان نگاه سنگین و بی

 :ادمرفته پاسخ دهمه سنگینی نگاه و صدایش، با صدایی بسیار تحلیلاز آن

 .مشکلی نیست -

ی موردنظر را باز کردم و مشغول خواندن موضوع به سمت مبل رفت که نگاهم را گرفتم و صفحه

 ...ام شدمدوست داشتنی

 !وای! مادری -

د را تکین خوتکین، به سرعت به سمت صدا برگشتم که آیزده و بلند آیبا بلند شدن صدای هیجان

رتش را مورد لطف و رحمت خود قرار داد که زن هم متقابالً او را در آغـ*وش زنی زیبا رها کرد و صو

 .در آغـ*وش کشید و صورتش را بوسید

 !الهی قربونت برم -

 .تکین خود را کنار کشیدآی

 .ذره شده بودخدانکنه مادری! دلم برات یه -

، نگاه زن و مندیگر فاصله گرفتند. با برخورد تکین را بوسید و به سختی از یکی آیباز هم گونه

کتاب را کنار گذاشتم و به رسم ادب و به تبعیت از بقیه از جای برخاستم و قدمی به سمتش برداشتم 

که خود را به من رساند و دستش را به سمتم دراز کرد. دستم را در دستش گذاشتم و ابراز 

 :وقتی کردمخوش

 .وقتمتون خوشسالم. از دیدن -

 .لبخند زیبایی زد

 اید آلما باشی درسته؟سالم. ب -

 .درسته -

 :ام را بوسید وگفتگونه

 .کنهتکین مدام از تو صحبت میخوشحال شدم دیدمت. آی -
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 .تکین انداختمنگاهی به سمت آی

 !تکین که لطف دارهآی -

 :تکین در کنار زن قرار گرفت و گفتآی

ر شیطونی که باهاشون بد آلما! ایشون مادری من هستن. همسر پدربزرگ و مادر اون دختر و پس -

 .رو شدیروبه

هایم به سرعت رنگ باخت و متعجب به سمت دختر و ای کوتاه سر داد. لبخند روی لــ*بو خنده

 .پسر جوان برگشتم و دوباره به سمت مادری چرخیدم

 !امکان نداره -

 :مادری متعجب پرسید

 چرا؟ -

 :منگاهم را سراسر صورت بدون عملش چرخاندم و زمزمه کرد

 !ی به این بزرگیشما خیلی جوونید برای مادر دوتا بچه -

 .ای سر دادخنده

 .لطف داری عزیزم -

زده نشود، حالت عادی به خود گرفتم و که بیش از آن از نگاه متعجب و دهـ*ان بازم، خجالتبرای آن

 :گفتم

 !تکینخوشبحال آی -

 .باز هم زیبا و دلنشین خندید

 .عزیزمی -

ه آرامی میان دو انگشت گرفت و از کنارم گذشت و خود را به بقیه رساند. نگاه متعجب و ام را بگونه

ام او را زیرنظر گرفته بود و قدرت تحلیل را از ذهنم گرفته بود. به سختی روی مبل صورت بهت زده

 .جای گرفتم و نگاهم را از اندام و زیبایی زن گرفتم

ساله و دختری بالغ باشد؟ مامان من با ری حدوداً سیزنی به آن جوانی چطور ممکن بود مادر پس
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های ریزی دور چشمانش بود و چندین موی سفید هم همه رسیدگی به پوست خود باز هم چروکآن

تکین اصال پیر نبود، یعنی من تصورم از شد، اما مادربزرگ آیاش پیدا میدر میان موهای مِش کرده

 اش با اواش اختیار کرده، سنی مسن بود که اختالف سنیگفتند بزرگ خاندان قزلبهمسری که می

سال بود، اما او تمام معادالتم را برهم زده بود. وقتی که من به دنیا آمدم، قزلباشِ بزرگ نهایتاً پنج

ام او را ندیده بودیم و مسلما باید آن.همه همسر دومی اختیار کرده بود و خب، نه من و نه خانواده

بابا از زمانی که پدربزرگ او را به دلیل انتخاب مامان طرد کرده بود، دیگر به  شدم.زده میشگفت

اش ها شرکت نکرده بود؛ به عبارتی دیگر با تبریز و خانوادهگاه در مراسمات آنتبریز نرفته بود و هیچ

امده ی شوهرعمه صحبتی به میان نیها و حتی خانوادهگاه هم درمورد آنقطع ارتباط کرده بود. هیچ

 .بود

 !جان ایشونم عموی مهربون و عزیز من خب، خب... دختر دایی -

تکین تلنگری خوردم و از تفکراتم به بیرون پرت شدم. نفس عمیقی کشیدم و باز هم با صدای آی

 .هایم نشاندم و به آرامی از جای برخاستملبخند محجوبی روی لــ*ب

خاطر آورد، اما بهبرد و کفرم را در میم را سر میاها تمامی نداشت و داشت حوصلهاین بلند شدن

 .دایی و عمه لبخند مضحکم را حفظ کردم و به سمت مخالف برگشتم

روح، بار سنگینی بر روی قلبم افتاد و لبخندم به آرامی از با برخورد نگاهم به آن چشمان خنثی و بی

ام سالهلرزید و زندگی جهنمی یکهمه سنگینی و درد هایم پر کشید. تنم از حجم آن روی لــ*ب

همانند نواری فیلم در جلوی چشمانم نقش بست. یکی پس از دیگری؛ از آمدنش گرفته تا... رفتنش... 

 .رفتنش

هایم لرزیدند. قلبم مچاله شد و چشمانم به سوزش افتادند. روزهای پلک راستم باال پرید و لــ*ب

نشستم و گریه ها میان باغچه میکه همانند دیوانه هاییرفتم و شبتلخی که با درد به خواب می

کردم، جلوی چشمانم به ر*ق*ص در آمدند. چشمانم برای گریستن فریاد کشیدند، اما مقاومت می

های دایان بود. وقت نشاندن قدرتم بود، اما بدنم سِر شده بود و زبانم قفل. کردم. وقت پس دادن درس

انه بیش نبود و جای هیچ نگرانی نبود، اما نه! هرچه پلک زدم و شاید تصویر مقابلم یک رویای احمق
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م ی دق مقابلم قدعلنفس عمیق کشیدم، آن تصویر کذایی از جلوی چشمانم کنار نرفت و همانند آینه

 .کرده بود

های بلندم را در گوشت دستم فرو کردم و از درد، لــ*ب گزیدم. دستانم را مشت کردم و ناخن

گرفت، اما من قصد ام را در بر میشد و درد، تمام س*ی*نهبه لحظه کمتر می کوبش قلبم لحظه

ها ریختم و دستانم را هایم را به روی هم فشردم و دردم را درون آننشینی نداشتم. دندانعقب

قدر به هم ام را آنهای لرزانم را به زمین چسباندم و چشمان گُر گرفتهبیشتر مشت کردم. قدم

 .درد فریاد کشیدند. آب دهانم را فرو دادم و چشمانم را باز کردم فشردم که از

اش قلبم را زمان خوبی را برای بر هم زدن آرامشم انتخاب کرده بود، اما دایان و صدای امیدوارکننده

 .ام را از هم بازهای خشکیدهکرد و لــ*بتر میگرم و گرم

 .سالم خانم دمیر -

دلم نیامد پاسخش را بدهم، دلم سوخت برای « خانم دمیر»رد: کجوری صدا میهمیشه مرا این

 .هایم، دلم گرفت برای دردهایمگریه

شان را داشتم، گرفتم و با صدایی که نگاهم را به سختی از آن چشمانی که روزی آرزوی دوباره دیدن

 :دمسوزاند، پاسخ داام را میهای خشکیدهآمد و لــ*ببه سختی از انتهای گلو باال می

 .سالم آقای بکتاش -

 .شان بودم و جای هیچ انکاری نبودنگاهم را باز به چشمانش دوختم. دلتنگ

 :آب دهانم را فرو دادم و با هر جان کندنی که بود ادامه دادم

 !هاکان بکتاش -

هایم نشاندم و نگاهم را از او دریغ کردم و برگشتم. و لبخند تمسخرآمیز و دردناکی به روی لــ*ب

های خیره و گنگ، به سمت توجه به بعضی نگاهجواب گذاشتم و بیتکین را بیی آیاه بهت زدهنگ

 .مبل رفتم و کتابم را برداشتم

وقت رفتن نبود، اما دلی برای ماندن هم نبود؛ دلی پرخون و تیکه پاره شده که جای عاشقی برایش 

 .نمانده بود
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ها کشیدم و به سختی از آن عطر همیشه روی پارکتهایی که قصد ماندن داشتند را باعصبانیت قدم

هایم برگشت و کوبش خوشبو دل کندم و از سالن شلوغ بیرون زدم. با خروجم از سالن، هوا به ریه

جان، در کنارم هایم باز شدند و دستانم بیتر شد. بغض تا زبان کوچکم باال آمد و مشتقلبم آرام

 .م را به سختی فرو دادمهایم را گزیدم و بغضافتادند. لــ*ب

قدر سرگرم شدند که ضعف و نگاه از طرفی خوشحال بودم؛ خوشحال از این که با ورود مادری آن

گاه ،اما ن« ای برایمان باز نکردندصفحه» بی حوریه:ی ما دونفر را به معنا نگرفتند و به قول بیخیره

چنان در پنهان داد آنی که نشان میهایها داشتند؛ حرفتکین، حرفخواهر و برادر هاکان و آی

 .کردن حال خرابم موفق نبودم

 !آلما -

 :بدون آن که به عقب برگردم، با صدایی که از شدت سنگینی بغض، بم شده بود، نالیدم

 !تکینخوام تنها باشم آیمی -

رساندم. در را مان ها دویدم و خودم را به اتاقِ مشترکی صحبت را به او ندادم و به سمت پلهو اجازه

ی سردم رها کرد ی اشک، لجوجانه خود را به روی گونهام را به آن سپردم که اولین قطرهبستم و تکیه

ی هایم را به روهایم به گزگز افتادند و نفسم برید. لــ*بو از تضاد گرمایش با سردی پوستم، گونه

زد را مورد لعن و نفرین مم پوزخند میهم فشردم و مرد نامهربانی که در مقابل چشمانم به حال نامعلو

قرار و ی دلِ بیقرار دادم و بغض دردناکم را به راحتی سر دادم. دستم را مقابل دهانم گذاشتم و ضجه

ام را بدون ترس رها کردم. پاهای لرزانم را رها کردم و خود را دو زانو به روی زمین قلب شکسته

همه ی قلبم را شنیدم. آن نگاه و آنصدای شکستن دوباره انداختم که همزمان با برخوردم به زمین،

 .داد و دردش بیشتر از هزاران توهین بودخونسردی نشان از فقدان هر گونه پشیمانی می

کنان دستم را پایین آوردم و نگاه خیسم را پایین هقام بلند شد که هقی گوشیصدای ویبره

را از درون جیبم بیرون آوردم. اسم دایان روی صفحه  امام را باال کشیدم و گوشیانداختم. بینی

هقم را خوردم. نفس عمیقی کشیدم و صدای بریده ام را باال کشیدم و هقکرد. بینیخودنمایی می

ای کوتاه صاف کردم و فلش سبز را لمس کردم. گوشی را کنار گوشم گذاشتم و ام را با سرفهشده
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 :اسخش را بدهمسعی کردم همانند همیشه با مهربانی پ

 .سالم -

 :صدای سرزنده و شادش از آن سوی خط آمد

 سالم دخترخوب! خوب منو از یاد بردی آ؛ -

 :ای غمگین و پر اشک سر دادم و گفتمخنده

 .من که دیروز باهات حرف زدم -

 .خندید

 .دیروز، دیروز بود -

 :ام را باال کشیدم و با بغض صدایش زدمبینی

 دایان؟ -

 :ی طوالنی. نفس عمیقی کشید و با صدایی گرفته پرسیدمکث کرد؛ مکث

 دیدیش؟ -

 :هق کردم و نالیدمهق

 ام میشه؟ آره؟دونستی که اون برادرشوهر عمهچرا بهم نگفتی؟ تو می -

 :داد زدم

 چرا؟-

 :اما او با آرامش پاسخ داد

تو دیدم، عکسی دونستم! دیروز فهمیدم؛ وقتی گوشی هاکان زنگ خورد و من عکس دخترعمهنمی -

که تو بهم نشون دادی، خیلی شبیهش بود و من شک کردم، اما وقتی اسمش رو شنیدم، مطمئن 

هاش رو ندیده بودم! یعنی هاکان دوست وقت بچهشناسم، ولی هیچشدم... من قزلباش بزرگ رو می

 .شون بشمدیدم که وارد محفلنداشت زیاد به جمع اونا بره و منم لزومی نمی

هق و از هم برید و قلبم تیرکشید. دستم را مشت کردم و روی قلبم قرار دادم. از شدت هقنفسم ب

 .هایم به شماره افتادنددرد، سرم به زیر افتاد و نفس
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 !آلما -

توجه به شنیدن نامم از زبان اسطوره و عزیزترینم، تماس را قطع کردم و گوشی را پایین آوردم و بی

 .مگوشی را روی کفپوش رها کرد

اش پشیمان نبود و وقیحانه کردم؛ برای شکستن همان یک درصد امید و غرورم. او از کردهگریه می

همه وقاحت و کشیدم از آنکرد. درد میاش افتخار میشد و به عمل نابخشودنیدر چشمانم خیره می

 !پررویی. حتی در نگاهش حس هم دردی هم نبود. سراسر غرور بود و بس

 !لعنت بهت -

 .هایم را به روی هم فشردمـ*بلـ

 !لعنت بهت هاکان -

**** 

 «هاکان« »دانای کل»

 

ها ی قدیمی و خانوادگی قزلباشی خانهها بود که روی درختان سر به فلک کشیدهاش مدتنگاه خیره

ی سرتاسری ایستاده بود و دستانش را در جیب ها بود که در کنار آن پنجرهکرد. مدتسنگینی می

اندیشید. اگر گفته بود که دلش باز هم نلرزیده فرو برده بود و عمیقا به آن نگاه دردناک میشلوارش 

قدر مقاومت کرده بود و پا روی دلش بود، دروغ گفته بود. اگر گفته بود که برای آن نگاه خونسرد چه

 !تر از سابقگذاشته بود، دروغ نگفته بود. دلش هنوز هم خواهان او بود؛چه بسا بیش از پیش و عمیق

کرد و پا روی تمام توجهی میامان قلبش بیکشید و به کوبش بیدرپی میهای عمیق و پینفس

کشید، ای که به تنهایی به دوش میسالهها و زجر یکی آن خوددرگیریگذاشت. همهاحساساتش می

 .ستاییدخاطر آلما بود. دختری که عاشقش بود و گاهی او را میتنها به

 ش؟دادا -

ها داشت؛ درست از اش را از دیوار گرفت و به سمت آتاش برگشت. نگاه برادرش حرفی شانهتکیه

رویی برادرش با عشق سابقی ای که دخترک ریزنقش را دید، دلش لرزید و ترسید از روبههمان لحظه

 .که در اوج احساسات خاموش شده بود
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 خوبی؟ -

کرد را به سختی فرو داد و با صدایی بم شده پاسخ میی سنگینی که در میان گلویش سنگینی هسته

 :داد

 .خوبم -

ی بیرون کرد. نگاهش را از چشمان آتاش گرفت و باز به محوطهنگاه آتاش به رویش سنگینی می

ها و جغد سیاه به هوا بلند شده بود. دلش از تاریکی دوخت. هوا تاریک شده بود و صدای جیرجیرک

 .دوست داشتشب گرفت؛ روز را بیشتر 

 .بفرمایید شام -

شنید، اما پاهایش توان حرکت نداشتند و دلش قصد رفتن هایش صدای تعارف مادرش را می گوش

 :نداشت. بازویش توسط آتاش فشرده شد و نامش به زبان آمد

 !هاکان -

 .گرد کرد. خود را به میز رساندند و پشت میز جای گرفتندنفس سنگینش را بیرون فرستاد و عقب

 .هیچ حرفی در سمت راست قزلباشِ بزرگ جای گرفت و سرش را به زیر انداختبی

 آلما کجاست؟ -

 .دلش لرزید و قاشق در دستش سنگینی کرد. نگاهش را باال کشید

 :تکین پاسخ دادآی

 .خواد تنها باشهگفت می -

 .ابروهای قزلباش بزرگ درهم شد

 پس شام چی؟ -

 .ای باال انداختتکین شانهآی

 .تون نمیشم. سیرمگفت مزاحم جمع خانوادگیمی -

 :نگاهش سنگین قزلباش بزرگ به سمت هاکان کشیده شد و گفت

 .ی ماستاونم از خونواده -
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 :ابرویی باال انداخت و ادامه داد

 طور نیست هاکان؟این -

عجب انگشتانش به دور قاشق سفت شد. نگاه متعجب همه به سمت هاکان کشیده شد و مهراوه مت

 :همسرش را خطاب قرار داد

 منظورت چیه آقا؟ -

 :قزلباش بزرگ نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 ...دونستماون دختر، دختر یاشاره و من از جوونیاش یاشار رو عین پسرم می -

 :به سمت مهراوه برگشت و ادامه داد

 .ی منهپس اونم نوه -

 .ها خفته بوداما در پس آن کنایه، حرف

 !الش پسرمبرو دنب -

 :و به سمت هاکان بازگشت. ابروهای هاکان درهم شد و با همان صدای سنگین و بم پرسید

 من؟ -

 .آره-

 :آتاش برای رهایی هاکان از آن وضعیت زجرآور،از جای برخاست و گفت

 .من میرم-

 :اما هاکان ممانعت کرد

 !نه-

ها برداشت. از یش را به سمت پلههااز جای برخاست و بدون نگاه کردن به آن جمع درمان ده، قدم

اش را باال آورد و مقابل تکین رساند. دست مشت شدهها باال رفت و خود را به اتاق همیشگی آیپله

در قرار داد. مشتش را به آرامی باز کرد و سرانگشتانش را به روی در کشید و با نفسی عمیق در آن 

 .اش فرو رفتکالبد یخی

 آلما؟ -
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 .دای به در زتقه

 .خوام بیام داخلمی -

های بعدی را دستگیره را کشید و در را به داخل هول داد. قدم اول را به سختی داخل برد و قدم

اش هیچ حرف و کالمی مقابلش ایستاده بود و چشمان دریدهتر از قبل. مقابلش ایستاد. آلما بیمحکم

 .تعارف، معطوف قامت رشید او کرده بودرا بی

 بفرمایید؟ -

 .آن نفرتی که در چشمانش به ر*ق*ص درآمده بودند، از آلمای مهربانش بعید بود

 .وقت شامه -

 .پوزخند

 نگران شام خوردنمی؟ -

 :رحمانه پاسخ داددستانش را در کنارش مشت کرد و بی

 .پدر گفت بیایی برای شام -

 .های آلما کِش آمدند و دلش سوخت، لرزید و فریاد کشیدلــ*ب

 !برو، میام -

 .دستانش را به روی س*ی*نه جمع کرد

 .با هم میریم -

ی کافی آرامشش را بر هم زده خواست؟ به اندازههایش را به روی هم سایید. چه از جانش میدندان

 خواست؟بود. دیگر چه از جانش می

 !گفتم برو -

 .ابرو درهم کشید

 .منتظرم -

 :یش درآورد و غریداش را براقدمی به سمت هاکان برداشت و چشمان دریده

 !گورت رو گم کن آقای بکتاش -
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 :دار شد. متقابال قدمی به سمتش برداشت و غریداش جریحهغرور مردانه

 !درست صحبت کن خانوم دمیر-

تفاوت به آن نگاه طغیانگر هاکان، زد. بیکشید و روانش را برهم میپوزخند آلما روی اعصابش تیغ می

 :ه در ذهنش به تصویر کشیده بود، زد و پرسیدپوزخندی به مردانگی ظاهری ک

 االن داری اَدای آدمای خوب رو در میاری؟ -

 :دستاش را به روی س*ی*نه در هم قفل کرد و ادامه داد

 اومدی یه دختر غریبه رو از تنهایی در بیاری؟ -

 .اش ایجاد شدی بزرگی میان پیشانیابروهایش بیشتر درهم شدند و گره

 !ست، چون دست شما واسه من رو شدهاما نیازی نی -

قلب هاکان از آن نگاه وحشی مچاله شد و غرورش به زیر پاهایش افتاد. برای آن که آرامش 

اش را حفظ کند، دستانش را مشت کرد و به موازات پاهایش نگه داشت و تمام حرص و ساختگی

هایش وارد که به دندانهایش جمع کرد. فکش از شدت فشاری اش را در دستان و دندانعصبانیت

هایش تحت فشار قرار شد و رگاش بیش از پیش کشیده میشد، سفت شده بود و گردن کشیدهمی

 .گرفته بودند

احترامی پشت چشمی نازک کرد و دهـ*ان باز کرد تا پاسخ آن همه نفرت را بدهد که آلما در کمال بی

ایش را به روی هم فشرد و زیر لــ*ب زمزمه هبه سرعت از کنارش گذشت و از اتاق بیرون زد. لــ*ب

 :کرد

 !لعنت به دنیای سیاه من -

دار به لرزش درآمده بود. باز هم سرگیجه و کوبش های نیشتنش از آن همه عصبانیت و حرف

ی عصبی، او را از پا درآورد. فرسای قلبش بود که به سراغش آمده بود و هر آن ممکن بود حملهطاقت

هایش را از جیبش بیرون آورد و سرپوش را جدا کرد. بعد از باز کرد و قوطی قرصمشت لرزانش را 

ای که روی برداشتن قرصش، قوطی را درون جیبش قرار داد و به سمت بطری آب معدنی باز نکرده

هایش نزدیک کرد و پاتختی بود، رفت و قرص را درون دهـ*ان انداخت. به دنبالش بطری را به لــ*ب
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هایش را با محکم شید. بطری را روی میز انداخت و از اتاق بیرون زد. لرزش بدن و دستالجرعه سرک

ها هاش را به صورتش زد. از پلتفاوتیداشتن عضالتش کنترل کرد و نفس عمیقی کشید و نقاب بینگه

 هپایین رفت و خود را به میز شام رساند. با همان قدم اول، نگاه سرکشش به سمت آلما کشیده شد ک

سر به زیر و با اخم پشت میز نشسته بود و درست درکنارش صندلی او قرار داشت که در حقیقت تنها 

 اشصندلی خالی که برای آلما مانده بود، کنار او قرار داشت. لبخند کمرنگی زد و به سمت صندلی

ز درد ارفت و نشست. با نشستنش، دستان ظریف آلما به روی میز مشت شد و قاشق میان انگشتانش 

فریاد کشید. چشمان طغیانگرش را از دستان آلما گرفت و به بشقاب مقابلش دوخت. احساس خفگی 

چی برای کرد، اما همهتر از همیشه میکرد. هوای آن جا برایش خفه کننده بود و جَو را سنگینمی

های میان برنج زدند. قاشق راخوردند و ریزریز حرف میشان را میبقیه عادی بود و با آرامش شام

آرام در حال فروکشی بود، نگاهش را ای که آرامسفید و قد کشیده به حرکت درآورد و با سرگیجه

بلند کرد و به آرامی به سمت آلما برگشت، اما به جای چشمان درشت و موشی دخترک، با ابروهای 

سری به طرفین تکان "ه؟چی"رو شد. چشمانش را ریز کرد و به معنایی آتاش روبهدرهم و نگاه دریده

ای رفت و رو گرفت. همیشه روی رفتارهای هاکان حساس بود و همانند داد که آتاش چشم غره

کرد. از نظر او رفتارهای تر به خاطر رفتار معقول و گاهی مهربانش او را توبیخ میبرادری بزرگ

داد و و دخالتی را می رفت و به مخاطب جرأت هر فکری هاکان گاهی فراتر از حدش میآقامنشانه

اش را دوست نداشت. همه توقع از هاکان و حمایت همیشگیآتاش این را دوست نداشت. آن

 .کردکند و حقیقتاً که درست فکر میها را پُر توقع میدانست که حمایت بیش از حد، انسانمی

بود و ابروهای درهم  نگاهش را از سو گرفت و به حالت اول برگشت. میلش را برای غذا از بین رفته

تر از قبل کرده بود. قاشق را با یک نفس عمیق درون بشقاب قرار ی آتاش نیز حالش را خرابتنیده

داد و تن خسته و سنگینش را با عذرخواهی کوتاهی بلند کرد و میز را با آن هوای سنگینش ترک 

جا نداشت. با ای جزء ترک آندانست که چارهاش رفتار کرده بود و میکرد. برخالف اخالق همیشگی

رسیدنش به سالن دیگر، نفس سنگین و دردناکش را به سرعت بیرون فرستاد و تن دردناکش را به 

 .روی مبل رها کرد
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ها ی کافی برایش دردناک بودکه با یادآوری آنسال جنگیدن با تمام افکار و احساساتش به اندازهیک

ها و را مردی مقتدر نشان داده بود و هیچگاه از سختیماند. همیشه خود دیگر جانی برایش نمی

دردهایش با کسی صحبتی به میان نیاورده بود. درست از همان کودکی یاد گرفت که دنیا 

ترین مرد دهد. درست از همان زمانی که پدرش، بزرگتر از آن است که نشان میناجوانمردانه

شد، شد. درست از زمانی که پدرش چه نباید میاش، به احساسات پاک مادرش لطمه زد و آنزندگی

از شدت شرمندگی و عذاب وجدان قلبش ایستاد. درست از زمانی که مادر جوانش با دوست پدرش و 

تر بود ازدواج کرد و آتاش از خانه فراری شد. برادر کم سن و سالش از خانه مردی که از پدرش بزرگ

جان در یکی از به دنبالش گشت تا که او را مریض و بیکوچه را بهماه تمام کوچهفرار کرد و یک

اش را به خاک های پایین شهر پیدا کرد. درست از زمانی که بچگی نکرد و رویاهای کودکانهپارک

هایش جنگیده بود تا بشود هاکان بکتاش. تا بشود یکی از ها را با خواستنسپرد. او تمام آن سال

قدر برایش گذاشته و کتک را به جان خریده بود. با آن که پدرش آن ها کارگریافراد به نام. او سال

بود که حتی تا نوادگانش را هم تحت پوشش قرار بدهد، اما او مرد روزهای سخت بود و درست به 

های از ته دل بود، اما ها پایان یافته بود و زمان دلدادگی و خندهی سختیزمانی رسیده بود که همه

ها؛ به آلما و دلش... برای پشیمانی دیر بود و او قصدی برای بازگشت هم م آنپشت پا زد به تما

داد که نداشت. در حقیقت روی پلی ایستاده بود که هنوز نیمی از آن سالم بود، اما غرورش اجازه نمی

 .هایش به عقب بازنگشته بود و بسگاه برای خواستهبه عقب بازگردد. هیچ

 چی شدی؟ -

ی تلویزیون خاموش و خاطرات دردناکش گرفت و به سمت آتاش برگشت. از صفحه اش رانگاه خیره

 :تفاوتی و خونسردی پوشاند و پاسخ دادای از بینگاه دردناکش را با الیه

 .هیچی -

ها و ی سرش را به آنکنارش روی مبل جای گرفت و دستانش را پشت سرش در هم قالب کرد و تکیه

 .پشتی مبل سپرد

 مطمئنی؟ -
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 :اش را باز کرد و پاسخ دادی اول پیراهن مردانهدکمه

 .مطمئنم -

 :وجوگرش را به هاکان دوخت و گفتی چشم، نگاه جستاز گوشه

 !تو هم که راست میگی -

دار شده بود و آتاش هم به آن عصبانیت ی کافی، اعصابش خدشهابروهای هاکان در هم شد. به اندازه

زد. با سوزاند و تند و تند بیرون میهایش را میاش، پشت لــ*ببیهای داغ و عصزد. نفسدامن می

 :آمد، غریدصدایی که بم شده بود و از انتهای گلو بیرون می

ی ی آخرت باشه، ببینم که واسهکنی. دفعهببین آتاش! من موکل تو نیستم که هِی منو کنترل می -

 !بازی در اوردیمن وکیل

آورد که آتاش به خود آمد و به سرعت دستانش را پایین آورد و مرتب و چشمان سرخش را برایش در 

ی مصلحتی کرد و با نشاندن اخم به روی ابروهایش، سعی در و مؤدب مقابل هاکان نشست. سرفه

 .اش کردداشتن اقتدار همیشگینگه

 .خیلی خب! من که چیزی نگفتم -

 :و زمزمه کردنگاه برادر بزرگ را باز به چشمان مغرور آتاش انداخت 

 !مِن بعد هم نگو -

عصبی و کالفه رو گرفت و سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشمانش را به روی هم فشرد؛ به 

هایش لرزیدند. با به صدا در آمدن گوشی ای که سفیدی چشمانش به سوزش افتادند و پلکگونه

 .آتاش، آتاش از جای برخاست و او را تنها گذاشت

 .گوشی انداخت و تماس را وصل کرد ینگاهی به صفحه

 الو عشقم؟ -

 .ی مخاطب به هوا خواستخنده

 !بازی رو بذار کنار آتاشمسخره -

 .اش را به ستون کنارش سپردهایش را جمع کرد و تکیهلــ*ب
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 .اُکی عشقم -

 .ی زن جوان به هوا خواستباز هم خنده

 .بهت نیاز دارم پسر -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .متاسفم! من مرخصی گرفتم -

 ...اما آتاش -

 .روز خوش -

 :اش زنگ خورد که با خنده پاسخ دادتماس را خاتمه داد و لبخندی به عکس زن زد. دوباره گوشی

 عشقم؟ -

 !آتاش -

 !ای بابا! عجب آدمی هستی شما -

 .کار خیلی ضروریه -

 :با شنیدن صدای جدی زن، لبخندش را فرو داد و پرسید

 ه؟چی شد -

 .ی مرادیپرونده -

 خب؟ -

 .شاکی، وکیل جدید گرفته و خیلی هم کارکشته است -

 :پوزخندی زد و پرسید

 از من مطمئن نیستی؟ -

 .شناسماین حرف رو نزن پسر! از تو مطمئنم، ولی اونم می -

 مگه کیه؟ -

 .کسی که قبال جای تو بود -

 :زد و گفت ی آن مرد اخمالو و متکبر، پوزخندیبا یادآوری قیافه
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 .جای شکی توی کار من نیست! وقتی بهت گفتم این پرونده مال منه، پس یعنی مال منه و تموم -

 !آتاش -

 .همین که گفتم. بسپرش به من -

 !اُکی.... در ضمن! دیگه تلفن رو روی رئیست قطع نکن -

 :هوفی کشید و خداحافظی کرد

 خدافظ -

 .خدافظ -

رو شد. نگاهی مغرور به سرتاپای دخترک بلند کرد که با نگاه آلما روبه تماس را خاتمه داد و با اخم سر

های فجیع، از او رو گرفت و به سالن بازگشت. مدتی نگذشت که همه، میز شام انداخت و با همان اخم

تکین جای گرفته را ترک کردند و به سالن هجوم بردند و آرامش هاکان را بر هم زدند. آلما در کنار آی

کرد که احساساتش را با قفل کردن انگشتانش درهم و به زیر انداختن نگاهش، تالش می بود و

وگوهای مردانه و صدای سنگین هاکان سرکوب کند و جای نفرت را در قلبش باز کند. صدای گفت

شد و شد، اما صدای دایان و دنیا مدام در سرش اکو میچون میخی بر روی اعصابش کشیده میهم

 .بان مادرش مقابلش به ر*ق*ص در آمده بودی مهرچهره

اش. نگاه دردناکش را به سختی باال کشید و آب دهانش وقت آزمودن بود و نشان دادن قدرت دخترانه

ای آب تقال کرد. نگاهش، هاکان را شکار را فرو داد که گلویش از خشکی به فریاد افتاد و برای جرعه

کرد. ابروهایش را درهم خته بود و نگاهش را از او دریغ میتفاوت و مغرور به صحبت پرداکرد که بی

 .روح دوخت که گویی عملی انجام نداده و دلی نشکستهاش را به آن صورت بیکشید و نگاه عصبی

 .به سمت آلما برگشت و نگاهش را به چشمان درشت و عصبی دختر دوخت

 آلما جان! نظر تو چیه؟ -

 .رد و به سمت مهراوه برگشتاش را از هاکان دریغ کنگاه عصبی

 جانم؟ -

 :ها نبوده، تکرار کردمهراوه لبخندی زد و از آن جایی که فهمید حواس آلما در میان آن
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 خواستم ببینم باید بستری بشه یا نه؟در مورد یکی از آشناهام پرسیدم. می -

 :سخ مهراوه را دادلــ*ب باز کرد تا در مورد احوال آن فرد بپرسد که هاکان با بدجنسی تمام پا

 .ها فعالیت کننها و تیمارستانتونن توی بیمارستانمامان جان! آلما خانم یه دانشجوئه. هنوز نمی -

ابروهایش درهم شد و با همان عصبانیتی که بیش از پیش شده بود، به سمت هاکان برگشت. هاکان 

 :پوزخندی زد و پرسید

 درست نمیگم عزیزم؟ -

هایش را به هم فشرد گرفت. لــ*بگرفت و تنش رعشه میدنش هم عقش می! حتی با شنی"عزیزم"

 :اش را بیرون فرستاد و رک و حاضر جواب پرسیدو نفس عصبی

 گید عزیزم؟شما به همه می -

های هاکان به پایین کِش آمدند و و ابرویی باال انداخت و با حقارت به هاکان خیره شد که لــ*ب

 .دستانش مشت شدند

 :گویی پاسخ دادبه دفاع از برادرش در آمد و با همان لحن رکآتاش 

 !هاکان، عادت داره به این که به همه بهای الکی بده... شده تیکه کالمش -

ی آلما زد. آب دهانش را فرو داد و نگاهی به سرتاپای آتاش و پوزخندی به چشمان به خون نشسته

 :انداخت و با بدجنسی پرسید

 مه میگی عشقم؟عین شما که به ه -

با بلند شدن دود از سر آتاش و به خون نشستن چشمان زیبایش، لبخندی از سر پیروزی زد و 

اش را به مبل سپرد. ابرویی باال انداخت و پای راستش را روی پای دیگر انداخت و سرش را به تکیه

و را برای همیشه با روی شانه مایل کرد. آتاش دهـ*ان باز کرد تا پاسخ گستاخی دخترک را بدهد و ا

خاک یکسان کند که با نشستن دست هاکان به روی دستش و فشرده شدنش، حرف، درون دهانش 

ماسید و با چشمانی خونی به سمت هاکان برگشت که با قرار گرفتن چشمان هاکان به روی هم و به 

 .ای کشید و رو گرفتپوف کالفه "آرام باش"معنای

عصبی آتاش و سکوت هاکان، چشمان همه را گرد و لبخند زیبایی را ی آلما و چشمان پاسخ وقیحانه
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دانستند که این آغاز راه است و دخترک قصد کدام نمیهای پدربزرگ نشاند. هیچبه روی لــ*ب

 .پروراندویرانی مردان مقابلش را در سر می

***** 

 «آلما»

 

 *!آتش باشدغش باشد/ ای بسا خرقه که مستوجب نقد صوفی نه همه صافی بی -

 *گاهش نگران باش که سرخوش باشدصوفی ما که ز ورد سحری مـسـ*ت شدی/ شام

 *خوش بود گر محک تجربه آید به میان/ تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

 *!گونه زند نقش بر آب/ ای بسا رخ که به خونابه منقش باشدخط ساقی گر از این

 *شقی شیوه رندان بالکش باشدناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست/ عا

 *غم دنیای دنی چند خوری باده بخور/ حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

 *وش باشددلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش/ گر شرابش ز کف ساقی مه

 *غش باشد/ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی

 «حافظ_حضرت»

 

شود که صاف و صادق ی اقشار، کسی پیدا میباشد؛ حتی در میان همهانسان جایزالخطا می /1)

 .نباشد و حتی در میان صوفیان هم ریا و تزویر وجود دارد

کند، ممکن است در طبع صوفی تحول پذیر است. هرچند در هنگام سحر با خدا راز و نیاز می /2

 .موقعیت دیگر از او خطایی سر بزند

جربه و آزمون پیش آید تا افراد خوب از بد شناخته شوند، وگرنه با حرف برای شناخت مردم باید ت /3

 .و ادعا نیست با عمل و آزمایش است

ها به اشک خونین منقش گونه در آب نقش ببند چه بسیار چهرهی ساقی بدیناگر خط چهره /4

 .گردد

تواند ادعای ی میتواند به محبوب خود دست یابد. کسکسی که در ناز و نعمت بزرگ شده، نمی /5
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 .عاشقی کند که تحمل سختی و رنج داشته باشد

خوری از باده ذکر الهی بخور و حیف است که آدم دانا برای چه غم این دنیای پست و دنی را می /6

 .پریشان و مضطرب باشد

قرار اگر باده فروش به دست آن زیبارو شــ*راب به حافظ بدهد، حافظ چنان مجذوب و بی /7

ی ی خود را در بهای آن خواهر داد. )شــ*راب: کنایه از محبت و جذبهشد که خرقه و سجادهخواهد 

 ((.حق است

ام را به درختان سر به فلک کشیده و تنومند نفس عمیقی کشیدم و کتاب را بستم و نگاه خسته

م. نسیم ام را به سختی فرو دادم و دیوان حافظ را در آغوشم فشردی چند روزهدوختم. بغض کهنه

ای نشاند و خندان پا به ام را ب*وسهخنکی از انتهای باغ به صورتم برخورد و صورت دمغ و گرفته

هایش نه دلم را خوش کرد و نه احوالم را مطلوب. نگاهم را به انتهای باغ فرار گذاشت، اما شیطنت

زیبای مامان،  هایی بلند بابا، اخمدوختم.سرسبز و بزرگ، اما... یک چیزی کم داشت؛ خنده

شان را بی حوریه، بهرام و آیدا، آراز و شیراز را کم داشت. دلم هوای همهها و غرولندهای بینصحیت

های بزرگ و زیبا. تبریز زیبا کرده بود. هوای شیراز و خانواده را. شیراز! شهر عشق و نارنج و خانه باغ

 .فهمید. دلم پیش حافظ و شیراز مانده بودها را نمیمیل من، اما دل، که این حرفبود؛ مدرن و باب

های دیگر ی ملتهبم را به گزگز انداخت. قطرهام غلتید و گونهای اشک، لجوجانه به روی گونهقطره

ر باال دیگهایم به روی هم انباشته شده بودند و همانند کودکانی بازیگوش از سر و کول یکپشت پلک

ر شدن را دادم. با فریاد از سرسره پایین پریدند و به روی ی سرازیها اجازهرفتند که به آنمی

ام را از درختان غریب و کهنه گرفتم و به سرانگشتانم هایم روانه شدند. چشمان تاره شدهگونه

دوختم. دیوان را کنار درخت گذاشتم و زانوهایم را در آغـ*وش کشیدم و دستانم را به دور پاهایم 

 .ساعد دستانم گذاشتم حلقه کردم و سرم را به روی

 ...رود آریهوای کوی از سر نمی -

هق کردم. قلبم های لرزانم را به روی هم فشردم وهقی بیت، در میان بغضم گم شد که لــ*بادامه

 .کرد. تنها بودم؛تنهاتر از همیشه و من با تنهایی ناسازگار بودمدرد می
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 .های بلند شدوی هم فشردم که فریاد پلکتر به رام را باال کشیدم و چشمانم را محکمبینی

 دلتنگی؟ -

هایم را به دندان کشیدم و ام بیشتر به درد آمد و قلبم فریاد نفرت سرکشید. لــ*بس*ی*نه

 .هایم را کَر گرفتمگوش

 !آلما -

اش، مقابلم قد علم کرده بود. نگاهم را از قروچه کردم و عصبی سر بلند کردم که قامت کشیدهدندان

 :هایش باال کشیدم و در چشمانش براق شدمپا

 !اسم منو به زبونت نیار -

 :کشید، در چشمانم خیره شد و گفتام تیغ میاش که به روی اعصاب نداشتهبا همان خونسردی ذاتی

 !ای نبودیکینه -

 :رو گرفتم و نگاهم را به سمت ساختمان کشاندم. صورتم را با دست پاک کردم و گفتم

 !ی وقته عین سابق احمق نیستمشدم... خیل -

 !احمق نبودی -

هایم را بیشتر به رویشان فشردم و ام خالی کردم و دندانهای خشکیدهعصبانیتم را بر سر لــ*ب

 :غریدم

 !بودم -

 !نبودی آلما -

زنان در چشمان آرامَش خیره شدم. دستانم را مشت کردم و با عصبانیت مقابلش قدعلم کردم و نفس

هایم را به روی انداخت. دندانکشاند وعطش و گرما را در درونم می، جانم را به آتش میاشخونسردی

 :ام بود، در صورتش توپیدمهم فشردم و با یادآوری او که حماقت بزرگ زندگی

 !احمق بودم که تو رو مَرد حساب کردم -

ه مرا بیشتر از قبل تنها تغییری که در صورتش ایجاد شد، همان ابروهای در هم شده بود و بس ک

 .عصبی کرد
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 !احمق بودم که پِی به ذات پلیدت نبردم. خر بودم... خر -

ا ام رقدمی به سمتم برداشت که تنم لرزید از آن نزدیکی، اما در جا صامت ماندم و دستان مشت کرده

با همان چشمان ی هیچ توهینی ندهد. در کنار پاهایم قرار دادم و سرم را باالتر گرفتم تا به خود اجازه

هایش نشاند و سرش را دریده و عصبی به چشمان سردش خیره شدم که لبخند کمرنگی روی لــ*ب

 :ها و عصبانیت گفتکمی به پایین مایل کرد و در جواب تمام آن توهین

 !تر میشنعصبی که میشی، چشمات قشنگ -

ی میان ابروهایم از باز شدند و گرههایم در کسری از زمان، پلکم پرید و قلبم از کوبیدن افتاد، مشت

 .هم باز شدند، چشمانم به سوزش افتادند و نفس کشیدن از یادم رفت

 :اش را کمتر و زمزمه کردلبخندش جان گرفت و فاصله

 !تر از سابقحتی خوشگل -

ی ترک ام دمیده شد. لحظهبار کوبش قلبم بلند شد و نفس در س*ی*نهباز هم پلکم لرزید و این

هایم را به روی هم فشردم و نفرت وسفید مقابل چشمانم رد شد که لــ*بم همانند فیلمی سیاهشدن

ر های شبانه و دبه سرعت جای خود را به عشق کودکانه داد و ابروهایم باز به حالت قبل برگشت. گریه

وی هم فشردم و هایم را به رغیاب بابا، به خوبی به یادم آمد و صورتم درهم شد. از حرص زیاد، دندان

 :روحش غریدمای کم از صورت بیسرم را باالتر گرفتم و در فاصله

 !خورهحالم ازت بهم می -

ای عقب کشیدم و به سرعت به سمت ویال دویدم و خودم را درون ساختمان هیچ حرف اضافهو بی

کوبید و قصد میامان ام را به در سپردم و دست لرزانم را روی قلبم گذاشتم که بیانداختم. تکیه

بیرون آمدن از پیراهنم را داشت. چشمانم را محکم به روی هم فشردم و با نفس عمیق، مانع ریختن 

 .اشک و ناله زدن شدم

 خوبی؟ -

اهم ام شده بود. نگبه سرعت چشمانم را باز کردم و به سمت مرجان برگشتم که با حالتی طلبکار خیره

 :ام را از در گرفتم و پاسخ دادماش، گرفتم و تکیهرا از دستان به روی س*ی*نه گره کرده
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 .ممنون -

 :ی باال قدم برداشتم که صدایش مانع رفتنم شدتوجه به حضورش، به سمت طبقهو بی

 .تون توی باغدیدم -

 .به زمین چسبیدم و تنم لرزید از فکری که ممکن بود به سراغش آمده باشد

 با هم رابطه دارید؟ -

 .رحمی در حقم تمام شدمدت و دردناک که با نهایت بیی کوتاهاداشتیم! رابطه

آب دهانم را فرو دادم و نفسم را به آرامی بیرون فرستادم و به سمتش برگشتم. سعی کردم با آرامش 

 .پاسخش را بدهم تا کالمم اعتبار بیشتری به خود بگیرد

 .وضیح بدمبینم به تو تزندگی شخصی هرکسی به خودش مربوطه و لزومی نمی -

 .پوزخند زد و جلوتر آمد و نگاهی به سرتاپایم انداخت

 !درسته... هرکسی هم حدی داره که بهتره پاش رو از اون حدش فراتر نذاره -

 .هیچ کالم دیگری مرا تنها گذاشترو گرفت و بی

ختران را شود و دراه میخدای من! هاکان فراتر از حد من بود؟ درسته... مردِ نامردی که رفیق نیمه

 .دهد، فراتر از حد پلیدی بودی خود قرار میبازیچه

رو شدم. اخمی به صورتش با باز شدن در ساختمان، نگاهم را برگرداندم که با همان پادشاه عذاب روبه

وار در خودش تکین آرام و جنینها باال رفتم و خودم را به اتاق رساندم. آیکردم و به سرعت از پله

ی نازک را به رویش به خواب عمیقی فرو رفته بود. به آرامی به سمتش رفتم و ملحفهپیچیده بود و 

ی چهارچوب گرفتم و خودم را انداختم و مقابل پنجره ایستادم. پنجره را باز کردم و انگشتانم را به لبه

 .کردجلوتر کشیدم و نگاهم را به آسمان کشیدم که غروب آفتاب را در مقابل چشمانم نقاشی می

هایم خارج شد که قلب خودم را به درد آورد و دلم برای آن آهی غلیظ و غیرارادی از میان لــ*ب

 .پناه عجیب سوختقلب بی

 "دایان"ام را بیرون کشیدم. با دیدن اسم با لرزیدن جیب شلوارم، به سرعت دست بردم و گوشی

که با او قهرکرده بودم، ابروهایم باز  هایم جا خوش کرد، اما با یادآوری اینجانی روی لــ*بلبخند بی
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 .ای مصلحتی کردم و تماس را وصل کردمدر هم شد. سرفه

 بله؟ -

 کنی، تو؟آلما! خوبی دختر؟ چرا با من این کار رو می -

 :لــ*ب گزیدم و پرسیدم

 کار کردم؟مگه چی -

 با من قهر کردی؟ -

 .نهایت دلگیر و زیبایشلبخند زدم از آن لحن بی

 .حت بودمنارا -

 از من؟ -

 .آره -

 برای چی؟ -

 !برای این که ازم پنهون کردی -

 .شدیرو میگفتم آلما؟ باالخره باید باهاش روبهچی بهت می -

 .گیرهبینمش، قلبم درد میوقتی می -

 خوایی بیام دنبالت و بیارمت خونه خودمون؟می -

 .نفس عمیقی کشیدم

رفت. بدون آن که حتی عذرخواهی کند. همین که زنگ می ام از او از بینبه همان سرعت دلخوری

 .بخشیدشد و او را میزد، دلم گرم میمی

 .خوام فرار کنمنه. نمی -

 خوایی بجنگی؟پس می -

 .کشاندندگرفتند و آسمان را به سیاهی میکم مقابل خورشید قرار میابرهای تیره، کم

 .کنمل دردسر نگرده، منم کاری نمیمِیلم برای جنگیدن مُرده... اگه خودش دنبا -

 .ی دایان بلند شدخنده
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 «!کِرم از خود درخته» ها:به قول قدیمی -

 .ای واقعیبار بعد از چند روز، خندیدم؛ خندهبرای اولین

 .درسته -

 :نفس عمیقی کشید و صدایم زد

 !آلما -

 بله؟ -

 !منو ببخش که زودتر بهت خبر ندادم تا شوکه نشی -

 .آه کشیدم

 .گذشت -

 .متأسفم -

 .لبخند زدم

 !نباش -

 .خیلی خوبی -

 .خندیدم

 .دونممی -

 !اوهم خندید؛ با دل و جان

 .هروقت که خواستی، بگو که بیام دنبالت تا نجاتت بدم -

 :عقب کشیدم و پنجره را بستم و با لبخند گفتم

 .جا چیزی نیست که آزارم بدهاین -

 ..وس هاکـ -

 :میان کالمش پریدم

 .کنها وقتی گذشته رو فراموش کنم، بودنش، اذیتم نمیت -

 !اما گذشته که فراموش نشده -
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 .تکین برگشتمنفس سنگینم را بیرون فرستادم و به سمت آی

 .شاید بشه باهاش کنار اومد -

 !شاید -

 .تکین قدم برداشتم و در کنارش جای گرفتمبه سمت آی

 .باید برم -

 !باهام در تماس باش -

 .به دنیا و بقیه سالم برسون حتما! -

 !به روی چشم -

 .بالچشمت بی -

 .خدانگهدار -

 .خدانگهدار -

تکین قرار دادم و به آرامی گوشی را پایین آوردم و درون جیبم گذاشتم. دستم را به روی بازوی آی

 :صدایش زدم

 !تکینپاشو خوابالو! آی -

 .و تکانش دادم لرزش خفیفی کرد و به سمت مخالف چرخید. لبخندی زدم

 .تکین! بیدار شو دیگه! شب شدآی -

 :نوچی کرد و کالفه یکی از چشمانش را باز کرد و با صدایی دورگه از خواب پرسید

 !چی میگی آلما؟ بذار بخوابم بابا -

 :چشمی چرخاندم و گفتم

 .صد رحمت به خرس! بلندشو دیگه! ماه اومد تو آسمون -

 :چشمان زیبایش کشید و پرسیدای کشید و دستش را روی خمیازه

 خیلی خوابیدم؟ -

 .از خیلی بیشتر -
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 .به آرامی به روی تخت نشست و کِش و قوسی به بدنش داد

 .خودت دیدی که چند شب خواب نداشتم -

 .بلند شدم و به سمت دستشویی قدم برداشتم

 .خوابیدمدیدم، عین چی میمنم بودم هَمَش فیلم می -

ی به دست و صورتم زدم که چشمانم از سردی آب باز شدند و گونه.های وارد دستشویی شدم و آب

 .ملتهبم آرام گرفتند

 .کشه تا به جای جدید عادت کنمخب چکار کنم؟ چندروز طول می -

 .با حوله، دست و صورتم را خشک کردم و از کنارش گذشتم که وارد دستشویی شد و در را بست

 !اسرائیلی نیارهای بنیبهانه -

ام کشیدم و شالم را روی ی مردانهسمت آینه رفتم و مقابلش ایستادم. دستی به تونیک چهارخانهبه 

 .سر مرتب کردم. با کمی لوازم آرایشی دستی به صورتم کشیدم و به سمت دستشویی برگشتم

 تکین؟خوابیدی آی -

 :باز پاسخ داداز دستشویی بیرون زد و با چشمان نیمه

 !بیدارم... بیدارم -

 .ای کردم و به سمت در رفتمدوباره خود را به روی تخت انداخت که خنده و

 .نبینم دوباره بخوابی آ! بیا پایین دیگه! منم تنهام -

 :دستش را باال آورد و با صدایی خفه گفت

 !حله -

لبخندی زدم و از اتاق بیرون زدم. نفس عمیقی کشیدم و حال خوب را از طبیعت اطراف به وجودم 

اور هایم را بهایم نشاندم. باید حرفکردم. نفس عمیق دیگری کشیدم و لبخند به روی لــ*بسرازیر 

تر کرد. احساس تنهایی کردم. تماس دایان هرچند که باری از دوشم کم نکرد، اما حال دلم را آراممی

 .ام را آرام کردرا از بین برد و به همان سادگی تالطم درونی

 .ا صدایش در جا ماندمها رفتم که ببه سمت پله
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 !این رو جا گذاشت -

 .آرام باش و تمرکز کن! باید با گذشته کنار آمد! همین

نفسم را به آرامی بیرون فرستادم و به سمتش برگشتم. نگاهش را باال کشید که عکس او نگاهم را به 

 .سمت دستانش سوق دادم

 .ودمدیوان حافظ؟ به کل از یاد بردم که او را در باغ گذاشته ب

 .ها سرازیر شدمهیچ حرفی دیوان را در آغـ*وش کشیدم و از پلهدستم را پیش بردم و بی

 !جا دختر جانبیا این -

ی راه از حرکت ایستادم و به سمت سالن برگشتم. لبخندی به صورت پدربزرگ زدم و به جمع میانه

 :شان پیوستم. در کنارش جای گرفتم و پرسیدمبزرگانه

 ن؟خوب خوابیدی -

 :اش کشید و پاسخ داد"چنگیزی"های به قول خودمان نفس عمیقی کشید و دستش را به زیر سبیل

 .خواب خیلی وقته که از ما گریزونه -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 چرا؟ -

 .های مبل قرار دادعصایش را به مبل تکیه داد و دستانش را روی دسته

وقته لت هم بیشتر میشه... درد و مرضاتم بیشتر میشن. اونهر چی سنت بیشتر میشه، فکر و خیا -

 .که خواب هم به چشمونت نمیاد

 :لبخندی به اقتدارش زدم و گفتم

 کنید؟شما که ماشااهلل سرپایی. ناشکری می -

نگاهش را از مقابل گرفت و به چشمانم خیره شد. چشمانش برق داشتند؛ برقی که ناخودآگاه مخاطب 

 .کردرا خلع سالح می

 !درد و مرض که فقط سراغ جسم آدم نمیاد دختر جان -

 :در نگاهش غرق شدم و زمزمه کردم
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 .گیددرست می -

 :نگاهش را به پایین کشید و پرسید

 خوندی؟حافظ می -

 :نگاهم را به دیوان دوختم و پاسخ دادم

 .کنهوقتایی که دلتنگ میشم، آرومم می -

 دلت تنگ چی میشه؟ -

 :پاسخ دادم سر بلند کردم و

کنه و حتی چی. از شیراز گرفته تا بوی بهارنارنجی که توی فصل بهار تمام شهر رو پر میهمه -

 .شب روی اعصاب آدم راه میرن ۱2های محله که تابستونا تا ساعتسروصدای بچه

 :لبخند زد و سری کوتاه تکان داد و او ادامه داد

کنه و هوای شیراز ناخودآگاه آدم رو افسارگسیخه میجَوون که بودم خیلی رفتم شیراز... حال و  -

 !میشی یه آدم احساسی که تا به حال به خودت ندیدی

 .صدایی کردمی بیخنده

کنه و وقتی برگشت به کار میگفت وقتی مادرمو دیده، نفهمیده داره چهگفت. میبابامم همینو می -

 !اشتهشهرش دید که اِی دل غافل! دِله رو توی شیراز جا گذ

 .تر شدلبخندش عمیق

 ...همه تعجب کردیم. یاشار اهل دل دادن نبود که! اونم با اون شرایط و -

 شرایط! چه شرایطی؟

ی صحبت را نگرفتم و نفس هایش را بیشتر کرد که به اجبار، ادامهبه سرعت کالمش را برید و اخم

 .عمیقی کشیدم

داره! همه باالخره یه روزی دل میدن، اما یکی کس از قسمت خودش خبر نبی حوریه میگه هیچبی -

 !به اهلش و یکی... به نااهلش

 .هایم پر کشید و نگاهم را از چشمان براقش گرفتمبا یادآوری نااهلی خودم، لبخند از روی لــ*ب
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 بی حوریه؟بی -

 :آب دهانم را فرو دادم و ذهنم را خالی از افکار منفی کردم و پاسخ دادم

 .ون. ما خیلی دوسش داریممصاحب خونه -

 !طورکه این -

انگیزش، وارد سالن شد. در همان ابتدا، نگاهش به چشمانم هایش آمد و به همراه عطر دلصدای قدم

ی قلبم و دردهای گذشته، رو گرفتم. مادری لبخندی به صورتم توجه به ضربان آزار دهندهافتاد که بی

 :زد و درخواست کرد

 نی؟خوبرامون حافظ می -

 :جانی که جانش از حضور هاکان گرفته شده بود، زدم و پاسخ دادملبخند بی

 !البته -

 .ای خواندم و دیوان را گشودمسرم را پایین انداختم و برای روح مبارک حضرت حافظ فاتحه

 *!غش باشد/ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی -

 !روز؟ امکان نداشتهمان صفحه در یک چشمانم گرد شد. همان شعر و

 :ی شعر را به زبان آوردمانگشتانم را به دور دیوان محکم کردم و با تعجب ادامه

 *گاهش نگران باش که سرخوش باشدصوفی ما که ز ورد سحری مـسـ*ت شدی/ شام -

 *خوش بود گر محک تجربه آید به میان/ تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

 *!گر از این گونه زند نقش بر آب/ ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد خط ساقی

 *ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست/ عاشقی شیوه رندان بالکش باشد

 *غم دنیای دنی چند خوری باده بخور!/ حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

 *وش باشددلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش/گر شرابش ز کف ساقی مه

 *!غش باشد/ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی

هایی که شب و روز به دستان ی معنی را باز کردم. برگهنفس سنگینم را به آرامی فوت کردم و برگه

خودم در حافظیه پر شدند. بعد از آن که معنی را برای بار دوم از عصر تا آن لحظه خواندم، دلم لرزید 
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شدم. کامال غیرارادی، در خودم فرو رفتم و غمی عجیب به روی دلم نشست؛ غمی که منشأ  و ساکت

 .آن برایم گنگ بود

 .خیلی قشنگ بود. ممنونم عزیزم -

 .جانی به آن صورت مهتابی زدمسر بلند کردم. لبخند بی

 .کنمخواهش می -

 .خوندممنم جوونیام شعر می -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 دوم شاعر رو؟ک -

 !موالنا، حافظ، سعدی و... همه رو -

 االن چی؟ -

 :اش داد و پاسخ دادچینی به بینی

 .شو ندارمحوصله -

اش در لــ*ب بازکردم تا او را به کتاب خواندن تشویق کنم که آتاش وارد سالن شد. نگاه خمصانه

ای اش شدم. چشم غرهوقاحت خیرهی اول، مرا شکار کرد که چینی به ابروهایم دادم و باهمان مرحله

توجه به حضور بقیه، او را مخاطب خود قرار داد. نگاهم را از آن رفت و در کنار هاکان جای گرفت و بی

وپسر ی درو شدم. با افسوس، خیرهاش روبهدونفر گرفتم و به سمت مادری برگشتم که با نگاه گرفته

هایم از هم باز شدند آمده بودند. ناخودآگاه لــ*بهایش رو به پایین کش جوانش شده بود و لــ*ب

 :و او را خطاب قرار دادم

 !تونید داشته باشید، حسرت نخوریدبرای چیزی که می -

 :متعجب به سمتم برگشت که ادامه دادم

 .براش تالش کنید -

 .شان را ترک کردملبخندی زدم و با عذرخواهی کوتاهی از جای برخاستم و جمع

 ؟بریم بازی -
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 :تکین برگشتم و با خنده پرسیدمبه سمت آی

 بازی خوبه؟چه بازی؟ خاله -

 .ام زدی بلندی سر داد و دستی به شانهاز کالمم خنده

 !اتفاقاً خیلی هم خوبه -

 .ام دادمچینی به بینی

 !برو بابا -

 :دستم را به دنبال خود کشید و گفت

 .خواییم بازی هر ساله رو انجام بدیممی -

 .را محکم در آغـ*وش کشیدم و تلوتلوخوران به دنبالش به حیاط پشتی رفتمکتاب 

 تکین! کجا میری؟آی -

 :میان آالچیق ایستاد و گفت

 .جا بمون تا بقیه رو بیارمهمین -

و به سرعت دستم را رها کرد و به داخل ساختمان برگشت. نگاهم را سراسر آالچیق گرداندم که در 

بنا شده بود. روی تشک نرمی که پهن شده بود، جای گرفتم و کتاب را در میان انبوهی از درختان 

کنارم گذاشتم و به محتویات روی میز پایه کوتاه مقابلم خیره شدم. انواع خوراکی، نوشیدنی، کاغذ و 

ای تمام میز را پر کرده بودند. با تعجب به کاغذهای سفید خیره شدم ی شیشهخودکار، بطری و جعبه

 :و گفتم

 نکنه جرأت حقیقته؟ -

 .ابروهایم را درهم کشیدم

 !من از این بازی متنفرم -

 .این بازی فرق داره -

تکین خیره شدم که در کنارم جای گرفت. هاکان، آتاش، مهرآنا، مرجان، سر بلند کردم و به آی

م را از اتکین( دور تا دور میز جای گرفتند. نگاه خیرهی آیمهرداد)برادرمرجان( و امیر)پسرعمه
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 :تکین زمزمه کردمهاکان گرفتم و به زیر گوش آی

 !خوام بازی کنممن نمی-

 :به سمتم برگشت و به آرامی پرسید

 چرا؟ -

 .حوصله ندارم -

 .اخم کرد

 !شیم آآتاش رو به زور راضی کردم بازی کنه. اگه تو بری که ما ناقص می -

 ...آخه -

 !همین که گفتم -

 :ای کشیدم و به اجبار قبول کردم. به سمت جمع برگشتم و پرسیدمو رو گرفت که پوف کالفه

 این چه بازیه؟ -

 :امیر پاسخ داد

 .های دونفره انتخاب میشن. بعد، بازی با این بطری شروع میشهاول که گروه -

 :و به بطری اشاره کرد که سری تکان دادم و او ادامه داد

بطری طرف هر کسی بود، باید از توی جعبه یه کاغذ  چرخونیم و وقتی که ایستاد، سرِبطری رو می -

 .اش بگهی هم گروهیبیرون بیاره و جواب رو با توجه به سلیقه

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !چه باحال -

 .لبخند زد که لبخند خجلی زدم و دستی به شالم کشیدم

 ها چطوری انتخاب میشن؟خب هم گروهی -

 .فهمیتکین: االن میآی

ها را بهم ریخت و ها کشید و تا کرد. سپس برگهذ و خودکار را جلو کشید و اشکالی را روی برگهکاغ

مانده را ی باقیچندبار زیر و رو کرد. هر نفر یک برگه برداشت که من هم گیج و مبهوت تنها برگه
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 !برداشتم و بازش کردم. عالمت لبخند

 .یشنتکین: خب؟ حاال اونایی عین همن، هم گروهی مآی

 .مرجان: ن دایره

طور از مرجان جلوتر آمدیم که نوبت به من امیر دستش را باال گرفت. پس این یک گروه... همان

 .رسید

 .لبخند -

 :تکین برگه اش را نگاه کرد و گفتآی

 .غمگین -

 .آتاش دست بلند کرد

 .غمگین -

 تنها فرد باقی مانده... نه خدای من! هاکان؟ هم گروهی من؟

 :عجبم را به سمتش برگرداندم که لبخند کمرنگی زد و گفتنگاه مت

 !لبخند -

تکین روی زانویم ابروهایم را درهم کشیدم و دست و پایم را جمع کردم تا بلند شوم که دست آی

 :نشست و با اخم به سمتم برگشت و به آرامی گفت

 !بشین آلما! بازی رو به هم نزن -

م ای رفتب نشستم و در جواب لبخند منظوردار هاکان، چشم غرهای کشیدم و به اجبار مرتپوف کالفه

 .و رو گرفتم

 :تکین به زیر گوشم بلند شدباز هم صدای آی

 !قهر نداریم آلما -

 :متعجب به سمتش برگشتم که لبخندی زد و گفت

 گفت تیزو؟یادته آراز به من می -

 .چشمانم گرد شد و دهانم باز ماند
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 تکین؟آی -

 .ه میز اشاره کردچشمکی زد و ب

 .پس بازی کن تا بعداً با هم حرف بزنیم -

هایی آویزان و ابروهایی در هم، به سمت میز برگشتم. با چرخش بطری، بازی رو گرفت که با لــ*ب

 .آغاز شد. نگاهم را به بطری دوختم که از شانس طالیی بنده، مقابل من ایستاد

 !یه کارت بردار -

 :خیره شدم که ادامه دادسر بلند کردم و به امیر 

 .ی هاکان جواب بدهو با توجه به سلیقه -

 .نگاهم را به سمت هاکان برگرداندم

 !متنفر بودم از آن لبخند حق به جانب

ها بردم و یکی را بیرون کشیدم. نگاهی به ی کارتنفسم را کالفه پوف کردم و دستم را به سمت جعبه

هایم را به روی هم فشردم و آشکارا گرفتم. لبخند زد که دندانسمت هاکان انداختم و برگه را مقابلم 

 :تکین برگه را گرفت و خوانددر چشمانش خیره شدم. آی

 کسی که بیشتر از همه دوست داره؟ -

 :تکین برگرداندم که گفتدر چشمانش پوزخند زدم. نگاهم را به آرامی به سمت آی

 .ی که مقابلشه، بنویسهاباید صبر کنی تا هاکان جواب رو روی برگه -

ی فهمیدن تکان دادم و به سمت هاکان برگشتم. برگه را به دست امیر داد که امیر سری به نشانه

 :خطاب به من گفت

 .تونی بگی آلمامی -

 :نگاهم را مستقیماً به چشمانش دوختم و پاسخ دادم

 .برادرش -

امیر برگشتم که امیر نگاهی به برگه  هایش ماسید و ابرو درهم کشید. به سمتلبخند به روی لــ*ب

 :انداخت و با خنده گفت
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 .ایول! درسته -

 :لبخندی از روی رضایت زدم و با غرور به سمت هاکان برگشتم و گفتم

 !چرا ناراحت شدی هم گروهی؟ یه امتیاز به نفع ما -

 :مهرآنا خندید و به جای هاکان پاسخ داد

 .رو بخونه آخه هیشکی تاحاال نتونسته ذهن هاکان -

 :مرجان پوزخندی زد و گفت

 .تونه اینا رو راحت بفهمهاین ناعادالنه است! آلما روانشناسه و مسلماً می -

 .اخم کردم

ائل ی مسکنی! فقط به همهبین و رَمال نیستم. توی روانشناسی کسی رو پیش بینی نمیمن طالع -

 .شیکنی و ساده و راحت از هر چیزی رد نمیدقت می

 .چشمی نازک کردپشت 

 !خورهخیلی خب حاال! چه بهشم برمی -

 :امیر به جای من پاسخ داد

 !ای زدی مرجانچون حرف مسخره -

مرجان ابرو درهم کشید و هیچ حرف دیگری به زبان نیاورد. بطری توسط من گردانده شد و دوباره 

 :دتکین رسید. برگه را برداشت و خوانبازی آغاز شد. این بار نوبت به آی

 .تر از همه دوست دارهغذایی که بیش -

 "اومی"تکین تکین باال انداخت و آیآتاش روی برگه نوشت و به دست امیر داد. ابرویی برای آی

 :گفت و پاسخ داد

 !سبزی هستنخب، بیشتر مردا عاشق قورمه -

 :نوچی کرد و گفتامیر برگه را باال آورد و نوچ

 .ساشتباه گفتی عزیزم! خورشت کرف -

 .گفت "ایشی"تکین ابرو درهم کشید و آی
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 !قدر بد غذایی عموچه -

 ...ی همه بلند شد. بازی با حرکت بطری روی روال افتادخنده

 ی آلما؟کتاب مورد عالقه -

 :ام را بلند کردم و به هاکان دوختم که پاسخ دادنگاه پیروزمندانه

 .رمان عاشقانه -

 .امیر: درسته

 .مورد صحبت نکرده بودمگاه با او در اینوهایم در هم شد. هیچلبخندم کش آمد و ابر

ای را بیرون ای کشیدم و بطری را دوباره گرداندم که درست مقابل من قرار گرفت. برگهپوف کالفه

 :کشیدم و خواندم

 تا حاال عاشق شده؟ -

 :پوزخند صدا داری زدم و گفتم

 !این که واضحه -

ال سامیر داد. ابروهای امیر باال پرید و به سمت من برگشت. تمام یکهاکان نوشت و برگه را به دست 

ها گذشته در نظرم آمد و قلبم تیر کشید از آن لبخندهایی که روزی مال من بود، اما عشقی در آن

 .وجود نداشت

 !امیر: جواب؟ آلما

ی ازی نداشتم. سوالی بنگاهم را برگرداندم و به سمت امیر برگشتم. دیگر شوق و اشتیاقی برای ادامه

 .که گذشته را برایم تداعی کرد و دلم را خون

 !آلما -

ابرویی باال انداخت و منتظر ماند که نفسم را کالفه بیرون فرستادم و با صدایی که از انتهای گلو بیرون 

 :آمد باقاطعیت پاسخ دادممی

 .نه -

 :دوخت و پاسخ داد امیر برگه را درون مشتش مچاله کرد و نگاه نافذش را به چشمانم
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 .اشتباه گفتی -

 .و برگه را روی میز انداخت

؟ همان دو کلمه قلبم را به در آورد و سطلی از آب یخ را روی سرم خالی کرد که تنم "اشتباه گفتی"

لرزید و نگاهم به زیر افتاد. دستانم روی زانوهایم مشت شدند و بغض، درون گلویم جا خوش کرد. 

 !شقش نبود. آلما یک زنگ تفریح بود و بسعشقی بود، اما آلما ع

 :صدای ناباور مهرآنا بلند شد

 .داداش! نگفته بودی -

هایم گرم کردم و به آرامی سر بلند کردم. نگاه بغضم را با تمام توان فرو دادم و قلبم را به یاد داشته

 .ام را داغ کرد و در مقابل چشمانش سوزانداش تن یخ کردهخیره

 .وقت نشد -

 ...زنی داداش! بگو ببینم، کی هست؟ کجاچه حرفا می -

 :ی چشمانم بود، میان کالم مهرآنا پریدطوری که خیرههمان

 !مال گذشته است -

پس دختری که عاشقش بود هم یکی  "ترین اشتباه زندگی من بودیتو، بزرگ"به یاد حرفش افتادم:

من! من که قربانی شدم و درد کشیدم.  شد. حیف از آن دختر! نه!حیف ازاز اشتباهاتش محسوب می

 .خوشا به حال آن دختر که عشق را با او تجربه نکرد

ی من بود که در اصل از زبان خودم گفتم بار قلب تیکه پاره شدههایش دوباره باز شدند، اما اینلــ*ب

 :و منظوری به هاکان نداشت

 .اش نمیگه مهرآناهای گذشتهآدم که از حماقت -

حکش کنار رفت. دلم آرام گرفت و تنم از لرزش افتاد. نگاه براقم را به سمت مهرآنا کشیدم لبخند مض

 :که لبخندی زد و گفت

 !درست میگی. بهتره کشش ندم -

اشت ای بردتکین ایستاد که برگهدستش را به سمت بطری برد و بطری را حرکت داد. بطری مقابل آی
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 :و خواند

 فیلم مورد عالقه؟ -

 :تکین پاسخ دادبرگه نوشت و آیآتاش روی 

 .معلومه دیگه! جنایی -

 امیر: درسته

 :ی امتیازها را جلو کشید و گفتامیر، برگه

 ...گروه بعدی _خب... آخرین گروه: مهرآنا و مهرداد -

 :تکین و این که نفر سوم شدند، صدای آتاش بلند شدبا رسیدن به اسم آتاش و آی

 !نتکیقد بدم میاد ازت آیاین -

 :تکین اخمی کرد و گفتآی

 !شون تکمیلهبه من چه! اینا خیلی اطالعات -

جانی زدم و کمی خودم را عقب کشیدم و به سمت مرجان و نگاه عصبی به من انداخت که لبخند بی

 :ای کرد و گفترفتم. امیر خنده

 .شینتر میبچه رو نترسونین! االن اگه بگم کی برنده شده که دیوونه -

 .ی امتیاز را باال آوردسرعت به سمتش برگشتیم که برگه همه به

طبق قانون، نفر اول گروهیه که یکی از اعضاش بیشترین امتیاز رو اورده باشه و نفر دوم هم  -

 .ترطور، اما با امتیاز کمهمین

 :نگاهی به جمع انداخت و گفت

 !جاست که نفر اول و دوم از یه گروهنجالب این -

ی تکین و آتاش مرا شکار کرد. خندهه من نگاه کرد که دوباره نگاه عصبی آیبا این حرفش ب

 :ای کردم و گفتمترسیده

 چیه بابا؟ مگه تقصیر منه؟ -

 :زمان پاسخ دادندتکین همآتاش و آی
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 صددرصد -

 .ای کشیدمپوف کالفه

 همه عصبی شدین؟ی نقدی داره که اینای بابا! مگه جایزه -

 .آی تکین: نخیرم

 .میر: آلما! تو و هاکان االن رقیب هستین و باید بازی رو ادامه بدینا

 :سری تکان دادم و گفتم

 خب؟ باید چکار کنیم؟ -

 .لبخندی زد و نگاهی کوتاه به سمت هاکان انداخت

 .نفر اول هرچی گفت، نفر دوم باید انجام بده -

 :تقریباً داد زدم

 چی؟ -

 .ای باال انداختشانه

 .همین دیگه -

 :گاهی کوتاه به هاکان انداختم و پرسیدمن

 نفر اول کیه؟ -

امیر با خنده، هاکان را نشانه گرفت که رنگ از رخم پرید. به سمت هاکان برگشتم که با چشمان 

 :ام شد و پرسیدبراقش خیره

 جرأت یا حقیقت؟ -

ها نشان چشم شد! حقیقت؟ امکان نداشت که حقیقت را انتخاب کنم. آنخدای من! بدتر از این نمی

 «به فنا بروم» تکین: ی اوج شرارت بود و من حاضر بودم که جرأت را انتخاب کنم و به قول آیدهنده

 .، اما حقیقتی از زبان من شنیده نشود

 :هایم را به روی هم فشردم و با عصبانیت پاسخ دادملــ*ب

 .جرأت -
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 .هایش نشاندلبخند مخصوصش را روی لــ*ب

 گو چی تو ذهنته؟تکین: عمو! بآی

 .لبخندش را فروخورد و به سمت جمع برگشت

 .بعدا به خودش میگم -

 :مرجان به سرعت جبهه گرفت

 !قبول نیست عمو -

 :ابرو درهم کشید و پاسخ داد

 .همین که گفتم! قبالً توی قانون بازی نبود که همه باید بدونن -

 :مهرداد به دفاع از هاکان گفت

 .اول هم همچین اتفاقی افتاد. پس قبوله راست میگه! یادمه روز -

شان ها خیره شدم. نگاهم را از جمع خندانهمه به اجبار قبول کردند و من مات و مبهوت به آن

 پروا بهگرفتم که در حال غارت محتویات میز بودند. به سمت هاکان برگشتم که چشمکی زد و بی

در کنار مهرداد و امیر، از جای برخاست و در صورتم خیره شد. با بلند شدن مرجان و قرار گرفتنش 

تر تکین کشاندم و او هم نزدیککنارم جای گرفت. ابروهایم را درهم کشیدم و خودم را به سمت آی

اش ی تسلیم باال آورد و فاصلهشد که عصبی و با چشم غره به سمتش برگشتم. دستانش را به نشانه

 .را بیشتر کرد

 جرأت؟ -

مخاطبش من. برای این که بهتر بشنوم به سمتش برگشتم و کمی سرم را پیش  صدایش آرام بود و

 .کشیدم

 چی؟ -

 .پای راستش را خم کرد و ساعدش را به روی دستش قرار داد و به سمتم برگشت

 گفتی جرأت؟ -

 :اخم کردم و باجسارت پاسخ دادم
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 .بله -

 !پس با من قرار بذار -

بار کالمش را تکرار کردم و در م وجودم را در بر گرفت. چندینچشمانم گرد شدند و بهت و ناباوری تما

 :آخر با بهت پرسیدم

 کار کنم؟چه -

 :سرش را جلوتر کشید و وقیحانه تکرار کرد

 !با من قرار بذار -

هایم را به روی هم فشردم و در صورتش با ی ترد شدنم مقابل چشمانم شعله کشید که دندانصحنه

 :صدایی آرام توپیدم

 !خفه شو! عمراً دوباره خام توی احمق بشم -

 .اش را برایم در آوردابروهایش را درهم کشید و چشمان به خون نشسته

 !ذاری آلماداری پات رو بیشتر از حدت می -

 :زنان غریدمدستانم را مشت کردم و نفس

 این تویی که پات رو بیشتر از گلیمت دراز کردی. من رو چی فرض کردی؟ ها؟ -

لند شدن کردم که آستین لباسم به سرعت کشیده شد و محکم به پشتی چسبیدم. عصبی و قصد ب

 :ای رفت و گفتزنان به سمتش برگشتم که چشم غرهنفس

 !خوام باهات حرف بزنبچه نشو! فقط می -

 .دستم را به ضرب عقب کشیدم که دستش از آستینم جدا شد و در کنارم افتاد

 .من حرفی با تو ندارم -

 !ای نباشهمه کینهلی من دارم. اینو -

 .پوزخند عصبی زدم و دندان ساییدم

 .ای شدم. یاد گرفتم دیگه روی تو حساب باز نکنمکینه -

 :نفس عمیق و عصبی کشید. سرش را جلوتر کشید و غرید
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 !حداقل بذار دلیلش رو بگم -

 .اینددستانم را مشت کردم و در کنارم سفت نگه داشتم تا در صورتش فرود نی

سال یادت افتاده؟ دیگه دنبال چی هستی؟ دلیل و منطق و مدرک برام مهم نیست؛ بعداز یک -

 !دارش کردیتر از هر چیزی، غروریه که تو جریحهمهم

 .اش نبض گرفتندهای شقیقههای قرمز اطراف چشمش بیشتر شدند و رگرگه

برخاستم و بدون پاسخ دادن به دلم آرام گرفت و خنک شد. دوزخندی به صورتش زدم و از جای 

های متعجب، به سرعت کتابم را برداشتم و به ساختمان پناه بردم. خودم را درون ساختمان نگاه

های کم سو را روشن کردم و در انداختم و به سمت سالن همیشه خالی و خاموش رفتم. یکی از المپ

به دیوار سپردم و زانوهایم را در ام را ترین قسمت سالن، روی زمین جای گرفتم. تکیهایگوشه

 .آغـ*وش کشیدم

کنم. هاکان، ام را جهنم نمیقرار دوباره؟ امکان نداشت! من دوباره فریب نخواهم خورد! دوباره زندگی

 کنم و دوبارهبار بیشتر با او بازی میکنم و اینبا خودش چه فکری کرده بود؟ که دوباره او را خام می

گیرم؟ خیال خام! امکان جا از او میها را یکمحلیگذارم و اتقام آن بیرار میکه خسته شدم، پا به ف

های خودم و نگاه دردناک مامان را فراموش کنم. با رفتن هاکان، تنها من نسوختم؛ نداشت که اشک

ه کرد و او باش دست و پنجه نرم میمامان هم پا به پای من درد کشید؛ درست زمانی که بابا با مریضی

هایی که بیشتر شده بودند و کردم. قرصحال روحی خوبی نیاز داشت و من حالش را بدتر از قبل می

گذارم که دیگر او به آن حال ی درد و عذاب وجدانش بود. و من نمیاش گواه همهنمازهای طوالنی

 !بیافتد

***** 

 «فصل سیزدهم»

 

ی گوشی به صورتم خیره شدم و رون صفحههای ملتهبم کشیدم و از اتاق بیرون زدم. ددستی به گونه

با یادآوری این که کسی که منتظر بود، هاکان بود، اخم کردم و به سرعت به داخل اتاق برگشتم. در را 

هایم ها و لــ*ببه آرامی بستم و مقابل آینه ایستادم. دستمال مرطوب را برداشتم و به روی گونه
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 .کشیدم

یده بودم. آن شب، بعد از آن برخورد، به سراغم آمد و در کمال وقاحت تر از هاکان را ندتر و رزلپست

 :درخواستش را تکرار کرد. از درون آینه به خود خیره شدم و ذهنم را به آن شب کشاندم

 

Flash back: 

 .در تاریکی و روشنایی سالن جلو آمد و نامم را به زبان آورد که در مقابلش ایستادم

 !ت از سرم برداربس کن آقای بکتاش! دس -

 .اش را به اندک رساندپوزخند زد و فاصله

 !ذارمکور خوندی اگه فکر کردی راحتت می -

 .چشمانم گرد شد. یک آن از آن لحن و صدای ترسناک، تنم لرزید و ترس تمام وجودم را در بر گرفت

 خوایی؟از من چی می -

 :سرش را پایین کشید و پاسخ داد

 .قبال بهت گفتم -

 .و به دست آوردن دل من نبود؛ قصدش، تنها، ویران کردن مابقی غرورم بود و بسقصد ا

 خوایی چه بالیی سرم بیاری؟دست از سرم بردار! دوباره می -

 .ی میان ابروهایش بیشتر شدگره

 .ای وجود داشتهکنی، منم به همه میگم که یه روزی بین من و تو یه رابطهاگه قبول نمی -

 اشک شدند. ظلم در چه حد؟ چشمانم لبریز از

 همه ظالمی؟ کدوم رابطه؟چرا این -

 :با غرور در صورتم غرید

 باید یادت بیارم؟ -

 .ام چکید و در تاریکی اتاق از دیدش پنهان شدای اشک، به روی گونهقطره

 ...خواستم برای آشنایی بیشترای نداشتیم. من... من، فقط... میما هیچ رابطه -

 :ید و پوزخند زدمیان کالمم پر
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 یعنی منکر اون احساساتت به من میشی؟ -

 .دار شد و قلبم از جا کنده شدغرورم جریحه

 کدوم... کدوم... حس؟ -

 .قدمی به جلو برداشت که ترسیده و متعجب به عقب رفتم

 ...انکار نکن آلما! تو عاشـ -

ردناکی که برای رهایی از آن، ی دی کذایی را به زبان نیاورد و باز، گذشتهبرای آن که آن کلمه

 :سال زجر کشیدم را به یادم نیاورد، به سرعت میان کالمش پریدمیک

 !قبوله -

 :دهانش بسته شد و ابروهایش باال پرید. آب دهانم را فرو دادم و ادامه دادم

 !میام؛ هرجا که بگی -

ی عقب کشیدم. با عقب به سرعت حفظ ظاهر کرد و قدمی دیگر به سمتم برداشت که با هول و نگران

ای از میان ترسیده "هین"ی مبل برخورد کردم و به ضرب به روی مبل افتادم. رفتنم، به دسته

هایم فشردم. دستانش را در کنار های مبل را میان پنجههایم بیرون آمد و با ترس دستهلــ*ب

 :دستانم قرار داد و خودش را به روی مبل خم کرد و لــ*ب باز کرد

 !وقت منکر احساساتت نشودمه بهت گفته بودم که هیچیا -

 :هایم را به روی هم فشردم و با صدایی بسیار ضعیف گفتملــ*ب

 !تو خیلی آشغالی هاکان! خیلی -

 :های بلندم را در چرم مبل فرو کردم و ادامه دادملرزاند. ناخناش دلم را میچشمان به خون نشسته

 .ط برای این که بازی رو خراب نکنم، درخواستت رو قبول کردمفکر و خیال به سرت نزنه! فق -

 .نشینی شد و قامت راست کردخودم را جلو کشیدم که مجبور به عقب

 !و مطمئن باش بعد از اون قرار مالقات لعنتی، دیگه منو نخواهی دید -

 .چشمانش خندیدند و دلم بیشتر آتش گرفت

 یه؟دونی چخوره! اصال میحالم ازت بهم می -



www.taakroman.ir  

 

  

 
397 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :ایستادم و در چشمانش غریدم

 !ازت متنفرم! متنفر -

و به خود جرأت دادم و از کنارش گذشتم و به سرعت سالن را ترک کردم. کارم شده بود فرار کردن و 

جا! دیگر خودم نبودم. لحظه به لحظه از آلما گریختن، شده بود دروغ گفتن از نفرت و قدرت نمایی بی

 ...شدمجدیدی میگرفتم و موجود فاصله می

 

Flash next: 

 

نگاهم را از آیینه گرفتم و دستی به صورت ملتهبم کشیدم. در دلم آتش بود و غوغا. میلی به رفتن 

ای ترسیدم. آیندهام میام از آیندهبار در زندگینبود و دلی برای عاشقی نمانده بود. ترس! برای اولین

 .که، او، در آن نقش داشت

که بلند شد، بدون نگاه کردن به گوشی، از اتاق بیرون زدم و به طبقه پایین رفتم. از  امی گوشیویبره

ای از خانه بیرون زدم و خودم را به ماشین رساندم. درِ عمه خداحافظی کردم و بدون هیچ عجله

ماشین از داخل باز شد. نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی جای گرفتم و بدون آن که به سمتش 

 :م دادمبرگردم سال

 .سالم -

 :ماشین را به حرکت در آورد و پاسخ داد

 سالم. خوبی؟ -

 .نفس عمیقی در آن هوای سنگین کشیدم و رو گرفتم

 .نه -

 چرا؟ -

 :پوزخندی زدم و پاسخ دادم

 توقع داری خوب باشم؟ -

 :تر ادامه دادمو با صدایی آرام
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 !در صورتی که کنار تواَم -

آلودش را از جاده گرفت و به سمتم برگشت. نفس کالفه و نگاه اخم به آرامی به سمتش برگشتم که

 .سنگینش را بیرون فرستاد و نگاهش را دزدید

 !سِرتقی رو بذار کنار -

 .ابرو در هم کشیدم

 من سِرتقم؟ -

 .آره -

 .انگشتم را به سمتش گرفتم

 !کنیحواست باشه با کی داری صحبت می -

 :ه شود، گفتهایش کاستبدون آن که از شدت اخم

 !کنم. این تویی که خودت رو فراموش کردیدونم با کی صحبت میمن خوب می -

 :ناخودآگاه صدایم بلند شد

 !نشین بشیمن همین بودم و هستم. کسی مجبورت نکرده بخوایی با من هم -

. مای کشید و کالمی به زبان نیاورد. نفسم را کالفه فوت کردم و به حالت قبل برگشتپوف کالفه

هایم، زبان به کام گرفتم و چشمانم را به روی هم فشردم و برای آرام شدن عصبانیت و داغی گونه

 .های بینی بیرون فرستادمهای داغم را از پَرهنفس

باره اش خیره شدم. به یکی چشم به صورت و ابروهای درهمچشمانم را از هم باز کردم و از گوشه

ک ریخت و شرمسار شد از رفتارش، اما عقلم نهیب زد و به رفتارم دلم لرزید برایش؛ دلم برایش اش

تفاهمات برطرف ی سوءآفرین گفت، اما... شاید... شاید دلیل منطقی برای آن روز کذایی داشته و همه

 !شود

 .های زود به زودمانهای از ته دلم و مالقاتدلم غنج رفت برای خنده

صورتم را به سمتش چرخاندم. نگاهش را به جاده دوخت و به آرامی به سمتم برگشت که ناخودآگاه 

 .ماشین را پارک کرد
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 !دلیل و منطقدلم باز برایش ضعف رفت؛ بی

 :کامل به سمتم برگشت و در چشمانم خیره شد و با صدایی آرام و ضعیف پرسید

 کنی؟چرا لج می -

 .زبانم نچرخید تا جواب تندی بدهم. قلبم راضی نشد برای فریاد

 .کنم هاکانلج نمی من -

 .کمربندش را باز کرد و به سمتش چرخید

 !کنی که حتی فرصت حرف زدن رو به من نمیدیلج می -

 .پلکم پرید و بغض درون گلویم نشست

 مگه اون روز تو به من مهلت حرف زدن دادی؟ -

 .ی میان ابروهایش بیشتر شدگره

 .اشتباه کردم -

 .پوزخند زدم

 !اشتباه تو، من بودم -

 :سری به طرفین تکان داد و لــ*ب باز کرد که مانع شدم

 چی رو فراموش کرد؟به نظرت گذشته جبران میشه؟ به نظرت میشه همه -

 :ی نفی تکان دادم و پاسخ خود را دادمسری به نشانه

 !نه هاکان! هیچی فراموش نمیشه و حرفات قابل جبران نیست -

 .نفس عمیقی کشید

 .دونممی -

 خوایی درست کنی؟یذپس چیو م-

 :بغضم را فرو دادم. کمی نزدیک آمد و پاسخ داد

 !تو رو -

 .در میان بغض خندیدم
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 من رو درست کنی؟ مگه من چه مشکلی دارم؟ -

 !کنندقیدی که به راحتی دست تو را رو مینگاهش درد داشت، غصه داشت و چشمان بی

 !خودت نیستی آلما -

 .ید کرد. با درد سرتاپایم را از نظر گذراندقلبم با تیر کشیدنش کالمش را تای

 !این همه عصبی، پرخاشگر و... بد دهـ*ن نبودی -

 :بغضم را فرو دادم و از خود دفاع کردم

 !جوری نیستممن این -

 :به سرعت مخالفت کرد و با صدایی جدی و بم گفت

 !شدی -

 :هایم رساند که با بغض نالیدمبغضم، باز خود را به پشت لــ*ب

 !نیستم؛ من نیستم -

روحش تنم را جان و بیای کم از صورتم ایستاد. چشمان بیخودش را جلوتر کشید و در فاصله

 .سوزاند

 خودت رو باختی؟ -

 .بغضم شکست و چشمانم پر شدند

 .من... خودمو پیش تو جا گذاشتم -

 .ام روانه شدای اشک به روی گونهقطره

 !توی همون تابستون لعنتی -

 .اش بیرون زدندهای پیشانی و شقیقهی اشک را دنبال کرد که رگقطرهنگاهش، 

 !گریه نکن -

 .اش را برایم در آوردنگاهش را به سختی بلند کرد و دریای به خون نشسته

 !بس کن -

 .هقم در گلو بلند شده بودهایم خیس شده بودند و هقاما دست خودم نبود. گونه



www.taakroman.ir  

 

  

 
401 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :آب دهانم را فرو دادم نالیدم

 !تونم آروم باشموقتی کنارمی... نمی -

 .آه کشیدم

 !کنی، هاکانحالم رو بد می -

 .هایش فریاد کشیداش، تحت فشار دندانپلکش پرید و فک

 !آلما -

هایی لرزان و صدایی گرفته ام را بیشتر کرد. با لــ*بصدای دردناکش، دلم را سوزاند و شدت گریه

 :پاسخ دادم

 بله؟ -

 .آسوده باشی من رفتم تا تو -

تنم لرزید و مات و مبهوت از کلمات نامفهومش با چشمانی از حدقه بیرون زده، به صورتش خیره 

داشت و به طور فرضی با پشت دست، شدم. دستش را به سمتم آورد و در کنار سرم، با فاصله نگه

 .موهایم را نوازش کرد

 .ه سیاهی بکشونمرفتم تا تو با من درد نکشی! نتونستم تو رو با خودم ب -

 :ای عصبی سر دادسرش را جلوتر کشید و در همان حالت زمزمه

 !سوزمهر کاری کردم، نشد که بیرونت کنم از ذهنم. هنوز تو تب خواستنت دارم می -

هایم اعتمادی نداشتم از کالمی که رعشه به اندامم افتاد و قلبم به کف پاهایم سقوط کرد. به گوش

 در رویا بودم و در حال فریب خوردن!؟شنیده بودم. باز هم 

کشیدم و از  "هینی"ها دستش از حرکت ایستاد و به صورتم نزدیک کرد که همانند برق گرفته

گرمای دستش فرار کردم. نگاهم را به دستش دوختم که در کنار صورتم مشت شد و در کنارش افتاد. 

 .نگاه لرزانم را به سمت چشمانش برگرداندم

 یب؟بازم... فر -

 .ی نفی به طرفین تکان دادسری به نشانه
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 !نه آلما! نه -

 .ی پر دردی کردم و سری به طرفین تکان دادمخنده

 !بسه! بسه هاکان -

 .هق زدم و خودم را عقب کشیدم. دستگیره را کشیدم و نگاه خیسم را از چشمانش دریغ کردم

 !خورمدیگه فریبت رو نمی -

 .ام را روی قلبم گذاشتم و هق زدمشدهاز ماشین پیاده شدم. دست مشت 

 امبار فرق داشت... من یاد گرفته بودم که پا روی احساسات کودکانهباز هم دروغ؟ باز هم فریب؟ این

 !داد و بسها و رفتارهایش فقط بوی دوگانگی میبگذارم و با عقل و منطق، با عشق بجنگم. حرف

 ...از آن ترسال پیش و قبلذهنم کشیده شد به همان یک

 .نه، نه، نه! آن حماقت دیگر تکرار نخواهد شد

 آلما! کجا میری؟ -

 :پاره شده و خونی پاسخ دادمهایم را پاک کردم. با قلبی تیکهگونه

 !کنمدارم فرار می -

 :به سمتش برگشتم و ادامه دادم

 .کنمدارم از دروغات فرار می -

 .بلم ایستاددرِ ماشین را بست و خود را به من رساند و مقا

 ...من -

 :ام گذاشتم و او را به سکوت وادار کردمانگشتم را روی بینی

 .کنیتر میچیو خرابهیش! هیچی نگو! داری همه -

 .امقدمی به عقب برداشتم. آه کشیدم و دلم خون شد برای احساس پاک تکرار نشدنی

 !ترت رواز یکی پستخوام دالیلت رو بشنوم، نه دروغای یکی دیگه هیچی نگو! نه می -

قدمی دیگر برداشتم. دستانم را در کنارم مشت کردم و با کالمم، دل خود را برای همیشه به عزا 

 :نشاندم
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 !چی تمومه! خیلی وقته برای من مُردیهمه -

 :نفس زدم و با ناله ادامه دادماز شدت بغض و درد، نفس

 !اک سپردممن هاکان رو توی همون روزی که آلما رو کشتم، به خ -

 .دلم فریاد کشید: نه، اما عقلم دهانش را محکم بست

ان ام به زبام گذاشتم و درخواستی برخالف میل باطنیام را باال کشیدم. دست روی دل داغ دیدهبینی

 :آوردم

 !از امروز شروع کنیم؟ جوری که انگار آلما و هاکانی توی گذشته نبوده -

هایی های سنگین و رگدم نزنم. چشمان به خون نشسته، نفس توانستم به صورتش خیره بشوم ونمی

داد، اما من اش میی اوج غرور شکسته و دل به خون نشستهمتورم، همه و همه نشان دهنده

 !توانستم باور کنمکدام را باور نداشتم. دیگر نمیهیچ

 .هایم ریختم و با آه بیرون فرستادمام را درون ریهدرد س*ی*نه

 .تکیندمیر هستم... دختر دایی آین آلما تاشسالم. م -

 .ها لبخند زدمهمانند احمق

 .وقتم آقای بکتاشتون خوشاز دیدن -

 .ی غمگینی کردمخنده

 !جوری مالقات نکنیمدیگه رو ایناما امیدوارم دیگه هم -

چون صدای همرو قدم برداشتم. هر قدم پاهایم را به سختی از کف خیابان جدا کردم و به سمت پیاده

نشست و کمرم را های سنگین هاکان بر روی کمرم میپیچید و شالق نگاهطبلی تو خالی در سرم می

هایم به پایین افتادند. اشک ریختم و عشقش را برای همیشه در زیر شکست. از شدت درد، شانهمی

 .خروارها خاک دفن کردم

 ...سرنوشت بدتر نوشتاین، برای من، پایان راه بود، اما غافل از این که 

***** 
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های فشرده و حبس کردن ها و ماه رسیدند. کالسگذشتند و خیلی زود به هفتهروزها به سرعت می

های سنگین، همه و همه برای فرار کردن از آن نگاه یخی ی درسخود در اتاق خواب دلگیرم به بهانه

زدم و با پر کردن چه خود را به نفهمیدن میکافی بود، اما... دلم آرام و قرار نداشت و تشنه بود. هر 

 ی عقلم را بهکردم تا مبادا هوای دلبر به سرش بزند و گفتهاوقات استراحتم ذهن و روحم را خسته می

فایده بود... در میان آن همه درد و دلتنگی مردی از جنس مهربانی و اسطوره در زمین بزند، باز هم بی

هایش را خواند، من کر بودم و گفتهداد و هرچه در گوشم مین میکنارم بود که دردهایم را تسکی

وا به بَل» شنیدم، به قول خودش:گرفتم. تشویق به ماندن و عاشقی کردن را که از زبانش مینادیده می

اما حق او نبود؛ حق دایان آن همه پریشانی، دیوانگی و « پا می کردم و دنیا را روی سرش خراب.

 .پرخاشگری نبود

 !بازم که تو فکری عاشق تنها -

نگاهم را از خیابان شلوغ گرفتم و به سمت دایان برگشتم. روی صندلی همیشگی جای گرفت و لبخند 

 :زد؛ لبخندی به صورت جذابش زدم و صادقانه پاسخ دادم

 .توی فکر تو بودم -

 .تر شدلبخندش پررنگ

 کردی؟خوشم باشه! چه فکرایی می -

 :خندیدم و پاسخ دادمی متعجبش به آن چهره

 !فکرای خوب -

 .ی حق به جانبی به خود گرفتدستانش را روی میز در هم قالب کرد و قیافه

 .من خودم زن دارم -

 .ام را به صندلی سپردمکردم و تکیه "ایشی"

 کی حاال تو رو خواست؟ -

 !تو -

کناری نشسته بود، ام به هوا خواست که با برگشتن دختری که پشت میز از جواب صریحش، خنده
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 .ام را خوردمدستم را روی دهانم گذاشتم و خنده

 !کجاش خنده داره؟ از خداتم باشه -

ی گل سرخی که برایم هدیه آورده بود را باال آوردم و به آرامی به بازویش زدم. لبخندی زد و شاخه

 .بار عمیق بوییدمام نزدیک و برای چندمینی گل را به بینیهیچ نگفت. شاخه

 !ها، پالسیده شدای بابا! از بس که بوش کردی دیگه بویی نداره. عین مصنوعی -

 .لبخندی زدم و گل را روی میز قرار دادم

 !آخه خیلی خوش بوئه. خیلی هم خوشگله -

 !نه به قشنگی تو -

 .نگاهم را از روی گل بلند کردم و به چشمانش دوختم

 .تریهای دنیا قشنگتو، از تمام گل -

ی احساسی. به سختی نفسم را بیرون فرستادم و ام حبس شد از آن نگاه و جملهر س*ی*نهنفس د

 :ناباور صدایش زدم

 !دایان -

 .ام شد و خودش را جلوتر کشیدبا محبت خیره

 جان دلم؟ -

 .دلم برایش مالش رفت

 ...تو... خیلی خوبی... تو-

 :میان کالمم پرید و بااحساس صدایم زد

 آلما! عزیزم؟ -

هایش خارج شده بود و آن نگاه با احساسش، تنم لرزید و لبخند ای که از میان لــ*بزیزم؟ از کلمهع

 .هایم ماسیدروی لــ*ب

 :با لکنت و صدایی سرشار از تعجب پاسخ دادم

 بـ... بـ... بله؟ -
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 .دستانش را جلوکشید و مقابل دستانم، با فاصله روی میز مشت کرد

ی کارایی که کردم و کردم. همهوقت به این روز فکر نمیم، هیچوقتی خواستم کنارت باش -

 .هایی که زدم همه و همه از ته قلبم بودحرف

 .رحمانه ادامه داد و قلبم را به قصد تصاحب به تپش انداختخودش را جلوتر کشید و بی

 !هاکان هنوزم برادر و جون منه، ولی آلما... تو هم یه تیکه از جون منی -

 ی قلبم، روح و روانم را برترساند و ضربان تشدید یافتههایش مرا میو گنگ. رفتارها و نگاه گنگ بود

 .زدهم می

تونم تو رو خوشبخت کنم و برای الویت من شما دوتا بودید و هستید، اما اگر روزی ببینم که می -

 !هات بیارم، مطمئن باش از دستت نمیدمهمیشه لبخند روی لــ*ب

چشمانم گرد شدند از کالمش. دهانم همانند ماهی بیرون مانده از آب، باز و بسته شد و  نفسم برید و

 .ی مرد مقابلم شدمناباور خیره

 !من دوست دارم آلما -

کردم، با کالمی که به زبان آورد، به معنای واقعی مُردم. آب دهانم را اگر تا آن لحظه احساس مردن می

 :ه کردمبه سختی فرو دادم و ناباور زمزم

 چی میگی دایان؟ -

 :ای کرد و پرسیددانم چه در صورتم دید که خندهنمی

 ترسیدی؟ از من؟ -

 :زدگی، ابرو در هم کشیدم و پاسخ دادمدر نهایت بهت و شوک

 ...ترسم دایان! تو... برام باارزشی و منمن از تو نمی -

 !آروم باش دختر! آروم باش -

 :هایت درمان دگی نالیدمسری به طرفین تکان دادم و با ن

 !فهممتونم دایان. حرفات رو نمینمی -

زده نگاهم را به پایین ام نشست، تنم لرزید و بهتهای یخ کردهگرمای دستانش که به روی دست
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 .هایم پیش صدایشهایش بود و گوشسوق دادم. نگاهم، میخ دست

وردم که به هیچ چشم ناپاکی بهت روزی که پیشت اومدم و خواستم بذاری رفیقت باشم،, قسم خ -

 ...نگاه نکنم. تو رو نه جای خواهرم دیدم نه جای

 :نفس عمیقی کشید و صدایم زد

 !آلما! به من نگاه کن -

 .لرزیدندام، چشمانم به سوزش افتاده بودند و میاز نگاه خیره و گرد شده

 !کنمخواهش می -

 :مه دادبه هر جان کندنی که بود، سر بلند کردم و او ادا

 .مونیتو برای من همیشه آلما کوچولو می -

 .سری به طرفین تکان داد

تونی خواهرم باشی، نه وقت تو رو به چشم همسرم ندیدم. تو، نه مینه! بهش فکر نکن آلما! من هیچ -

 !عشقم و نه حتی همسرم

 .لــ*ب باز کردم، اما نتوانستم سخن بگویم

سال و پدر ون جنسی که تو حسش کردی. من عین یه رفیق کهنهآره، گفتم دوست دارم، اما از هم -

 .دوست دارم

 .باالخره نفسم باال آمد و چشمانم لبریز از اشک شدند

و اینم گفتم که اگه حس کنم با من خوشبخت میشی، مطمئن باش از دستت نمیدم و عین همون  -

 !تونم همسرت باشمکنم، اما نمیرفیق ازت مراقبت می

 :هایی لرزان لــ*ب زدمم و با لــ*بلــ*ب گزید

 چی... چی... میگی؟ -

 .خندید

 .اش کنموقت نتونستم خوب حرف بزنم! بذار خالصههیچ -

 :تر صحبت کردنفس عمیقی کشید و واضح
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ی حمایتی و من دوست دارم و این حسی که بین و تو هاکان بوده نیست. احساس من فقط جنبه -

 .وقت توی ذهنم تو رو عین دنیا ندونستم. هیچمالکیت داره؛ عین یه پدر..

 .نفسش را کالفه فوت کرد

اینا رو بهت میگم که جایگاهم رو برات روشن کنم. چندروزی بود که مامان قصد داشت تو رو برای  -

 .خواستم قبل از این که از ز*بون مامان بشنوی، من با تو صحبت کنممن خواستگاری کنه و من می

 :باال آمد و ناباور پرسیدمباالخره صدایم 

 چی؟ خواستگاری؟ -

 .ی تایید تکان دادسری به نشانه

 منظورم رو متوجه شدی؟ -

م هایهایم به سمت گونهی اشکدستانم را به سرعت عقب کشیدم و به روی صورتم کشیدم تا چشمه

 .سرازیر نشوند

 !خدای من! چی میگی دایان؟ منو دیوونه کردی تو -

 .ر دادی دیگری سخنده

 .خواستم یکم اذیتت کنم بعد حالت رو اساسی بگیرمدونم. میمی -

 .دستانم را پایین انداختم و نفس سنگینم را بیرون فرستادم

 !ایتو دیوونه -

 .دونممی -

 :لبخندش به سرعت کنار رفت و پرسید

 ی حرفام رو متوجه شدی؟همه-

 .دستانم را در هم گره کردم

 خواییم ازدواج کنیم؟ون فکر کرده منو تو عاشق همیم و میتو میگی که افسانه ج -

 :درون گلو پاسخ داد

 .اوهوم -
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 .های عمیق کشیدمام را نوشیدم و نفسمقداری از آبمیوه

 چین فکری به سرشون زده؟کار کردیم که همباورم نمیشه! مگه منو تو چه -

 .ای کشیدم و به چشمانش خیره شدمپوف کالفه

 این حرفا رو زدی تا من به افسانه جون بگم؟ی و تو همه -

 .اش را به صندلی سپردلبخند زد و خودش را عقب کشید و تکیه

 !درسته -

 :هایش را مرتب کردمانگشتانم را دور لیوان آبمیوه فشردم و حرف

ی رفاقت و حمایت احساسی که من و تو به هم داریم، برای زندگی مشترک نیست و فقط جنبه -

 .داره

 :ی تکان داد و من ادامه دادمسر

مونم بینم. من عین یه دختر کوچولو برات میبینی و منم تورو عین آراز نمیتو من رو عین دنیا نمی -

 !خوایی اون رو خوشبخت کنیکه پدرانه می

 .باز هم سرتکان داد

شروع کرد، اما تو هم برای من اسطوره و حامی زندگیم هستی. درسته که با اینا میشه یه زندگی رو  -

عشقی که بین من و هاکان بوده، بین من و تو نیست. پس این احساس به عشق الزم برای ازدواج 

 !مربوط نمیشه

 .هایم نشاندبا لبخندش مُهر رضایت به پای حرف

 ...هاکان توی قلبم من بود -

 :به آرامی و غمگین ادامه دادم

 .و هست -

 :کردم موشکافانه در چشمانش خیره شدم و زمزمه

 !یک زن هم توی قلب تو -
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 .های چشمش چین افتادای که چشمانش ریز شدند و گوشهتر شد؛ به گونهلبخندش عمیق

 :کشیدم و پرسیدم "هینی"دارشاز لبخند معنی

 جدی؟ -

خوان برد. نفس عمیقی کشید و دستاش را روی س*ی*نه جمع کرد و نگاهش را به سمت پیش

 :ن به سمتش قدم برداشت. دستش را پایین آورد و خطاب به من گفتدستش را بلند کرد که گارسو

 ...ی نخواستنی کهنههمون قصه -

 .به آرامی به سمتم برگشت

 !درست، عین تو -

 :با رسیدن گارسون، به سمتش برگشت و گفت

 !حساب لطفاًصورت -

گاه خیره و گارسون سری تکان داد و به سمت پیشخوان برگشت. به سمتم برگشت و با دیدن ن

 :متعجبم، ابرویی باال انداخت و پرسید

 چیه دختر جون؟ -

نگاهی به تمام اجزای صورتش انداختم و با اندوهی که تنها برای ناکامی عشق او به روی قلبم نشسته 

 :بود، پرسیدم

 خوایی برام تعریف کنی؟نمی -

 :از جای برخاست و پاسخ داد

 .یه روز دیگه -

 .ی برخاستمبه آرامی از روی صندل

شد که در مقابل دایان بتواند مقاومت و عشق ناب و پاکش را رد کند؟ مگر زنی مگر زنی هم پیدا می

 شد که دل دایان را ببرد و دایان از نرسیدن صحبت کند؟هم پیدا می

 کنی؟به چی فکر می -

 :تم و گفتمای مصلحتی به محتویات میز چشم دوخام را از صورتش گرفتم و با خندهنگاه خیره
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 !من که کیکم رو هنوز نخوردم -

و به سرعت دست در بشقابم بردم و نیمی از کیک تخت را درون دهانم انداختم و کامال عادی 

ام کرد و سری از تأسف تکان داد. کیک تخت از های باد کردهای به حالت صورت و لپایستادم. خنده

ذرم؛ برای همین، موقعیت و شرایط برایم مهم نبود! به توانستم از آن بگعالیق من بود و به راحتی نمی

ام را خالی کردم و در سرعت محتویات دهانم را جویدم و فرو دادم و تا آمدن گارسون لیوان آبمیوه

مقابل چشمان خندان دایان، بدون آن که به روی خود بیاورم، با در دست داشتن شاخ گل رز، صاف و 

شاپ بیرون زدیم و سوار ایان صورتحساب را پرداخت کرد، از کافیصامت ایستادم. بعد از آن که د

 ...ی عمه مسیر مشخصی را در پیش گرفتیمماشین شدیم و به قصد خانه

 :از ماشین پیاده شدم. در کنارم جای گرفت و گفت

 !مراقب خودت باش -

 :لبخندی زدم و گفتم

 هستم. نمیایی داخل؟ -

 .خندید

 زوجای عاشق؟ بیام که چی بشه؟ عین این -

 .ابرویی باال انداخت که اخم کردم

 خواد؟دلت کتک می -

 .ی تسلیم باال آورددستانش را به نشانه

 !اصالً -

 !پس، بدو برو -

 .خندید و ماشین را دور زد

 .خدافظ -

دستی برایش تکان دادم و خداحافظی کردم. سوار شد و منتظر ماند تا وارد خانه بشوم. کلیدی را که 

رایم ساخته بود را درون قفل انداختم و وارد محوطه شدم که صدای کشیده شدن دایی ب
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داد. لبخندی زدم و بدون معطلی، خود را به ها، نشان از رفتنش میهایش به روی آسفالتالستیک

 :ساختمان رساندم و با صدای بلند به اهالی خانه سالم کردم

 !اهالی خونه، من اومدم -

 :تکین و عمه از داخل سالن آمدصدای همیشه سرحال آی

 .خوش اومدی -

هایم را با صندل عوض کردم و با همان لبخند بزرگ وارد سالن شدم. با وارد شدنم، صدای همه کفش

خوابید و سرهای زیادی به سمتم برگشت. با دیدن آن دو جفت چشم آشنا و صورت مردانه، لبخند از 

ام بیرون بزند و خود را به صاحبش د تا از س*ی*نههایم پر کشید و قلبم فریاد کشیروی لــ*ب

 .برساند

 !سالم نور دیده -

هایم را ازهم کشیدم تا به لبخندی مضحک به سرعت به سمت دایی برگشتم و به سختی لــ*ب

 .تبدیل شود

 .سالم دایی جان -

 :به آرامی به سمت خاندان قزلباش برگشتم و سالم دادم

 .شوکه شدمسالم. ببخشید. من، یهویی  -

 :همه پاسخ سالمم را دادند و مادری مرا دعوت به نشستن کرد

 !بیا بشین دخترم -

ها جدا کردم و به سمت مادری رفتم و ام را به سختی از کفپوشهای سنگین شدهتشکری کردم و قدم

هایش نشاند و جویای در کنارش جای گرفتم. پدربزگ لبخند مخصوص به خود را به روی لــ*ب

 :لم شداحوا

 خوبی دخترم؟ -

 :سری کوتاه خم کردم و پاسخ دادم

 ممنونم. شما خوبید؟ -
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 :چشمانش را برای مدت کوتاهی به روی هم گذاشت و پاسخ داد

 الحمداهلل... ببینم دخترجان! دانشگاه چطوره؟ -

نگاهم را کنترل کردم تا به آن سمت ممنوعه کشیده نشود و با لبخندهای مضحک سعی در نشان 

 .دن حال خوشم داشتمدا

 .شون راضیمخیلی خوبه. استادای خیلی خوبی داریم و من از اون همه فهم -

 :سری تکان داد و با اشتیاق به صحبت پرداخت

 .کنهی شما تدریس میاین که عالیه! اتفاقاً یکی از دوستای منم توی همون دانشگاه و رشته -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 شون چیه؟جداً؟ اسم -

 :های خوش فرمش کشید و پاسخ داددستی به سبیل

 .بله. پروفسور کریمی؛ محمد کریمی -

 :کشیدم و با خوشحالی گفتم "هینی"

 .شون! استاد خودم هستن و من خیلی بهشون ارادت دارمشناسممی -

 .که اینطور! پس یادم باشه که حتماً در موردت باهاش صحبت کنم -

 :ای که از ته دل نبود گفتمندهلــ*ب گزیدم و با خ

 .تونم پاس کنمحتماً این کارو بکنید! چون، من مطمئنم این درس رو نمی -

 .خندید

 !دونی محمد خیلی بداخالقه و جدیخودت می -

 .سری به نشانه ی تایید تکان دادم

 !ندازه... ترم قبلیا اسمش رو گذاشتن کریم بندازو خیلی هم می -

 :ی همه بلند شد. پدربزرگ با خنده سری از تأسف تکان داد و گفتخندهبا این صفت، صدای 

 !ادباز دست شما جوونای بی -

لــ*ب گزیدم و با لبخند به موضوع پیش آمده خاتمه دادم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم 



www.taakroman.ir  

 

  

 
414 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

همان  آرامشم را حفظ کنم و به آن مرد چشم یخی فکر نکنم، اما نگاهم از عقلم نافرمان ی کرد و به

 هتی مرتبسمت کشیده شد. باز هم نتوانستم طاقت بیاورم و دلم برای آن نگاه و آن ریش و سبیل

ی گل در دستم بلند کرد که با دیدن چشمان اش را از شاخهاش مالش رفت. نگاه وسواسیشده

ی لبخند چین خوردند و دستش باال آمد و به روی ریش یکهای چشمش به نشانهمنتظرم، گوشه

 ی لبش کمی باال رفتهایم لبخند زدند. گوشهدستش نشست. ناخودآگاه نفسم رفت برایش و لــ*ب

 .و با نگاهش براندازم کرد

اش کردم، بیشتر تشنهشد؟ نه. هرچه بیشتر نگاهش میشد! میدلِ تنگ که منطق و عقل سرش نمی

و در آن شرایط، هر چه بیشتر  شد، اما در آن جمعشدم و ضربان غیرمعمولی قلبم بیش از پیش میمی

 .کردمنشستم، بیشتر خود را رسوا میمی

ام را بیرون فرستادم و نگاهم را برگرداندم. از جای برخاستم و با عذرخواهی به آرامی نفس کالفه

شان جدا شدم و از سالن بیرون زدم. نفس عمیقی هایم، از جمعکوتاهی به منظور تعویض لباس

کنار دستم قرار  به دیوار سپردم. گل را درون گلدانی که به روی میز پایه کوتاه ام راکشیدم و تکیه

 .داشت، جای دادم و دستم را روی قلبم گذاشتم و سعی در آرام کردنش کردم

ی گذشته را به خاک سپردی. پس، وقت آرام باش لعنتی! آرام باش! خودت بودی که برای همیشه همه

 .ن تمام شد؛ برای همیشهعاشقی و دلدادگی نیست! هاکا

 خانم دمیر؟ -

ی قلبم، توجه به ضربان باالرفتهاش، به سرعت به سمتش برگشتم و بیبا شنیدن صدای گرم و محکم

 :آمد، پاسخ دادمبا صدایی که به زور باال می

 بفرمایید؟ -

ب شلوار هایش نشاند و جلوتر آمد و مقابلم ایستاد. دستانش را درون جیلبخندی به روی لــ*ب

هایم را با به دندان گرفتم و به اش فرو برد و در مقابلم س*ی*نه سپر کرد. لــ*بخوش دوخت

های تحت فشار و بازوهای قطور به اش بروند. نگاهم را از آن لباساسارت بردم تا مبادا قربان صدقه

 .باال سوق دادم و منتظر ماندم تا لــ*ب باز کند
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 کنی؟خودت رو از من پنهون می -

شد و تار و پود لباسش را اش افتاد که به آرامی باال و پایین میی س*ی*نهبار دیگر نگاهم به قفسه

 .دادتحت فشار قرار می

 !آلما -

 :آب دهانم را فرو دادم و نگاهم را بلند کردم. نفس گرفتم و لــ*ب باز کردم

 .برای این که... هردومون راحت باشیم -

رش بیرون آورد و خودش را جلوتر کشید که تقریبا با دیوار یکی شدم. دستانش را ازجیب شلوا

دستانش را دوطرفم قرار داد و سرش را به زیر کشید که ضربان قلبم به یک آن در سرم پیچید؛ به 

 .کندی کم به خوبی احساسش میای که مطمئن بودم در آن فاصلهگونه

 چی تموم؟ گفتی از اول شروع کنیم؟گفتی همه -

 هایی که به پوستی کم و گرمای نفسهایم لرزیدند، اما نتوانستم پاسخی بدهم. در آن فاصلهــ*بل

ای سالهزدند، قدرت کالمم را تمام و کمال از دست داده بودم و همانند دختر چهاردهصورتم سیلی می

که چگونه مرا با  دانستبار عاشق شده است، دست و پایم را گم کرده بودم. او خوب میکه برای اولین

 .اش اغوا کندآن گرما و نگاه یخی و صدای بم مردانه

 !خوام از اول شروع کنم. پس زیر حرفت نزنمن می -

تر کشید. قلبم به یک آن از جای کنده اش شدم که سرش را پایینابرویی باال انداختم و منتظر، خیره

د و سرم به همراهش به پایین کشیده شد و هایم به شماره افتاها رها شد. نفسشد و به روی کفپوش

هایش که به زیر گوشم رها شد، از شدت ای کوتاه از او قرار گرفت. هرم داغ نفسدر آخر با فاصله

 .شان داشتندهیجان، دستانم ناخودآگاه به کتش چنگ انداختند و برای حفظ تعادلم، محکم نگه

 :اش به زیر گوشم نجوا کردبا صدای گیرا و گرفته

 !خوام دوباه تو رو مال خودم کنم! برای همیشهمی -

 :از آن همه فوران احساست، چشمانم را به روی هم گذاشتم و نالیدم

 !کنیاما تو ترسویی... تو... بازم فرار می -
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 .تر شدصدایش نزدیک

 .خوام خودخواه باشم و دیگه به تو فکر نکنمبار دیگه فرق داره! میاین -

هایم اسیر شدند تا هایم میان دندانزیر گوشم رها کرد که بدنم لرزید و لــ*بنفس داغش را به 

 .احساساتم را برمال نکند

 :با حرص و عصبانیت غرید

 .خوام خودخواه باشم و با هرشرایطی که دارم، تو رو برای خودم به دست بیارممی -

 .اش را بیشتر کرد و در چشمانم خیره شدفاصله

 !خانم دمیر پس زیر حرفت نزن -

شنیدم و گرمایی که با تمام وجود های خودم مینفسم برید و تنم لرزید از کالمی که با گوش

 .کردماحساسش می

ی درون گلویی که در گوشم پیچید، به سرعت دستانم را از کت هاکان جدا کردم و خودم را با سرفه

در هم نگاهی به من انداخت و  به سمت دیگر کشاندم. به سمت صدا برگشتم که آتاش با ابروهای

 .طلبکار به سمت هاکان برگشت

 کار واجبت این بود؟ -

 .اش جلوی دیدم را گرفتهای پهن و مردانههاکان به سمت آتاش برگشت که شانه

 آتاش! باز شروع کردی؟ -

 ی فوق احساسی،امان و آن صحنههای بیهای گل انداخته و نفس زدنقدمی به عقب برداشتم. گونه

 امگرفت. دست لرزانم را به روی گونهانداخت و درونم را آتشی بزرگ در برمیهر کسی را به شک می

کوبید و صدای هاکان، واضح و گرم، در سرم اکو امان مینشاندم و نفس عمیقی کشیدم. قلبم بی

 .شدمی

 .آمدام به صدا در خواهد ماندم، بند را آب داده و طبل رسواییاگر بیشتر از آن می

قدم دیگری به عقب برداشتم و در یک تصمیم آنی به سرعت عقب گرد کردم و به سمت اتاقم 

دویدم.خودم را درون اتاق انداختم و قفلش را زدم. نفس عمیقی کشیدم و به سمت توالت رفتم و 
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 .مقابل آینه ایستادم

کان قرار بود بار دیگر به کدام از رفتارهایش از روی شک و تردید نبود و این یعنی هاخدای من! هیچ

 .جنگ با قلبم برخیزد و مرا به چالش بکشد

هایم به لبخند از هم باز هایم بیش از قبل گل انداختند و تنم به عرق نشست. ناخودآگاه لــ*بگونه

 .هایم در آینه نمایان شدشدند و ردیف دندان

عصبی نشدم؟ چرا واکنشی نشان این همه احساس خوب و دل آرام گرفته برای چه بود؟ چرا باز هم 

ندادم؟ و چراهای دیگر... خلع سالح شده بودم و زبانم قفل. برای چه؟ برای این که بار دیگر قصد 

 ...تصاحب من را داشت، اما برای همیشه

ا های روشور گرفتم و خودم راز فکر دوباره داشتنش تنم لرزید و از ترس، نفسم برید. دستانم را به لبه

 :تر کردم. با دیدن آن صورت بشاش و شادمان، ابروهایم را در هم کشیدم و غریدمزدیکبه آینه ن

 .ی جدیدشهبس کن احمق! این شیوه -

 :اما او باز هم در آینه به من لبخند زد و حرف دلش را به زبان آورد

 زدن. صداش رو نشنیدی؟اما این بار فرق داشت. چشماش رو ندیدی؟ برق می -

 :فریاد کشیدم

 !اَه! بس کن، لعنتی -

 :سری به طرفین تکان دادم و بر سر خودم فریاد کشیدم

ای ز*بون نفهم! چرا عقلت رو دادی دست اون قلب کوفتی؟کم ازش ضربه خوردی؟ یادت رفته چه  -

 !کردی... احمقها خیابونا رو متر میحالی داشتی؟ عین احمق

چنان لبخند به در هم رفت، اما خودم در آینه همدستانم به دور روشور مشت شدند و ابروهایم بیشتر 

 .لــ*ب داشتم

 !چون این قلبه که دروغ تو کارش نیست -

 .حقیقت را گفت و از تکاپو افتادم

 !آلما -
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ار بتکین، به سرعت به سمت در، رو برگرداندم. دستگیره را چندینبا به صدا درآمدن در و صدای آی

 :باال و پایین کرد و کالفه پرسید

 دختر، چرا در رو قفل کردی؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و صدایم را بلند کردم

 .االن میام -

 .دستگیره را رها کرد

 !خیلی خب. زودی بیا -

 .باشه -

آب دهانم را به سختی فرو دادم و به سمت آینه برگشتم. لبخند مضحکم درون آینه مانده بود و کنار 

. شیرآب را باز کردم و چندین مشت آب سرد به روی صورتم رفت. اخم کردم و سر به زیر انداختمنمی

نفس زدم و خودم را عقب کشیدم. شیرآب را بستم و دست و صورتم را با ریختم. از خنکای آب، نفس

ی سفید و شلوار و شال هایم را با تونیک سادهحوله خشک کردم. از دستشویی بیرون زدم و لباس

یدم و بعد از مدتی کوتاه از اتاق بیرون زدم و خودم را به مشکی عوض کردم. دستی به صورتم کش

 .سالن رساندم

 !گشتم! ای کاشای کاش مهمانی هفتگی را فراموش نکرده بودم و کمی دیرتر به خانه برمی

 !خواستی ازش باز هم فرار کنی؟ ترسوگشتی؟ میترسو! بزدل! برای چی دیرتر برمی

 اومدی جانم؟ -

هایم نشاندم و به سمت دایی رفتم و در کنارش جای گرفتم. مرجان به سرعت لبخندی به روی لــ*ب

 :در مقابل مهربانی دایی جبهه گرفت و گفت

 !عموجان! این همه لوسش نکنید دیگه -

همه به منظور شوخی گرفتند و خندیدند، اما من، معنای آن نگاه را به خوبی متوجه شدم که برق 

خندی به خورد. نگاهم را درون برق چشمانش دوختم و کجمیحسادت و کج فهمی در آن به چشم 

بار هاکان به جای شکن به او بدهم که اینهایم نشاندم و لــ*ب باز کردم تا جوابی دندانروی لــ*ب
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 :من پاسخ داد

 !کنمچیه مرجان؟ دلت خواست؟ بیا خودم بهت محبت می -

ی هاکان مبنی بر همان حسادت بود. میدم که کنایهبار هم من فهی جمع بلند شد، اما اینباز هم خنده

اش اش را به مبل صندلیام را به چشمانش دوختم که نگاهش را باال کشید و تکیهنگاه قدرشناسانه

ای هایش کشید. از قیافهسپرد و با اقتدار، پای راستش را روی پای چپش انداخت و دستی به سبیل

چون این قلبه که "هایم آمد و صدای خودم در سرم پیچید: *بکه برایم گرفته بود، لبخند روی لــ

 "!دروغ تو کارش نیست

تکین لبخندی زدم و با جای گرفتن فردی در کنارم، نگاهم به سمتش کشیده شد که با دیدن آی

 :گفتم

 !اومدم کمک. ببخشیدی شماست؛ وگرنه میاصالً یادم نبود امروز مهمونی خونه -

 .لبخند زد

 .! طوری نیست که. این برنامه برای ما عادیه و نیازی به کمک نبودنه بابا -

 :شرمسار گفتم

 .بازم ببخشید -

 .چینی به ابروهایش داد

 طور بود؟خیلی خب حاال! بگو، ببینم امروز چه -

 :ام را به پشتی مبل سپردم و پرسیدمتکیه

 دانشگاه یا دایان؟ -

 :لبخند شیطانی زد و پاسخ داد

 !ایان و هاکاندانشگاه، د -

 :ای کرد و ادامه دادخنده

 !ماشااهلل زیادم هستن -

 .جانی کردمی بیخنده
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 ...چی بگم آخه؟ دانشگاه که عالی بود.. دایان هم که قلب من رو از جا کند. هاکان هم-

های فراموش نشدنی، قلبم به تب و تاب افتاد و صدایم ها و نگاهبا یادآوری لحظاتی قبل و آن حرف

 :یل رفتتحل

 !عین همیشه -

 :با اشتیاق خودش را جلوتر کشید و گفت

 خب؟ برام تعریف کن ببینم این عشق به کجا میپکشه؟ دایان یا هاکان؟ -

چی را متوجه شده بود. یک شب به چی را می دانست. دختر تیز و زرنگی بود و در همان باغ همههمه

کرد. دلم نیاز به درد و دل با کسی را داشت که  های هاکان را عشق تعبیرسراغم آمد و معنای نگاه

تر از من بود و هم خیلی فهمیده و راز تکین که هم بزرگتوبیخ و توجیهی نکند و چه کسی بهتر از آی

 .دارنگه

 :نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم

 !تکین! چندبار بهت گفتم بازم میگم...منو دایان عین رفیقیمآی -

 :پرسید ابرویی باال انداخت و

 زنه؟خودشم همین حرف رو می -

 !دقیقاً -

 .مانی دوستانهتکین بازگو کردم؛ از احساساتش به من و رابطههایش را برای آیو تمام گفته

 خواد؟اوهاع! دایان خیلی باحاله به خدا. زن نمی -

 :ای سر دادم و پاسخ دادمخنده

 .خواد، ولی به موقعشمی -

 !بده پس من رو بهش پیشنهاد -

 .خندیدم و رو گرفتم

کرد! حق او گذشت و بخشش نگاهش آخ از آن نگاهش که نفرت و درد گذشته را برایم کمرنگ می

 .فهمیدنبود، اما دلِ زبان نفهمم، نمی
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 داد،های مبل قرار داده بود و با تکان دادن سر، به گفتهپهای مهرآنا پاسخ میدستانش را روی دسته

؛ زدنگر و نابودگرش روی من مانده بود و جای به جای تنم را مُهر خواستن میاما سنگینی نگاه طغیا

هایش را از هم باز نشاند. لــ*بآورد و تنم را به گرما میمُهری که داغی و حرارتش نفسم را بند می

ه توجکرد و کالمی به مهرآنا گفت و از جای برخاست. نگاه همه در راستای قامتش کشیده شد و او بی

با آن نگاه سرد و سری که از غرور باال گرفته شده بود و دستانی که در پشت کمرش در هم قالب  و

س. ام حبشده بودند، به سمتم آمد. با قرار گرفتنش در مقابلم، چشمانم گرد شد و نفسم در س*ی*نه

جای بندانش را از چشمانم گرفت و در کنارم روی مبل خالی نفس عمیقی کشید و نگاه سرد و یخ

ی اش شدم. آرنج دست راستش را روی دستهگرفت. به سرعت به سمتش برگشتم و متعجب خیره

هایش که با انگشت شصتش به روی لــ*بمبل قرار داد و مشتش را زیر چانه.اش گذاشت و درحالی

 :که نگاهش را به مقابلش دوخته بود گفتکشید، حالت متفکری به خود گرفت و درحالیمی

 !م یه قرار به من بدهکاریتو هنوز -

 :ام را به سختی بیرون فرستادم و پرسیدمنفس حبس شده

 کدوم قرار؟ -

 :نفس گرفت و پاسخ داد

 .همونی که توی بازی به من باختی -

دلم آتش گرفت از یادآوری روز خداحافظی؛ خداحافظی که در اصل سوری بود و باز م برخالف میل 

 .ار دادمن چرخ روزگار او را مقابلم قر

 !من هیچ بدهی به تو ندارم آقای بکتاش -

 .تکین برگشتم تا بیشتر از این جلب توجه نکنمو به سرعت رو گرفتم و به سمتم آی

 زنی؟همیشه زیر حرفت می -

ی من شده بود و اًدای صحبت کردن را در تکین با لبخند مضحکی خیرهابرو درهم کشیدم. آی

 :تم و در جواب هاکان در همان حالت گفتمای برایش رفآورد. چشم غرهمی

 !ات بندازی بد نمیشهیه نگاهی به تاریخچه -
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 .گذشته تموم شده -

 .پوزخند زدم

 .اما چیزی عوض نمیشه -

 .قرار بود از اول شروع بشه -

 .نفس گرفتم

 !ای؛ درست برعکس سابقاز اول شروع شد... برای من یه غریبه -

 :صدایش کمی بلند و عصبی شد

 !آلما -

 .دستانم را در کنارم مشت کردم

 !بس کن هاکان! این بازیا رو تمومش کن -

 !باید با من بیایی -

 .هایم را به روی هم فشردمدندان

 خوایی تهدیدم کنی؟بازم می -

 .کنماگه مجبور باشم، این دفعه از زور استفاده می -

انم باز ماند و قلبم به هیجان افتاد. به چنان عصبی و خشمگین کلمات را بر زبان جاری کرد که دهآن

آرامی به سمتش برگشتم که او هم نگاهش را به سمتم کشید و من برای بار دیگر برای او مُردم... 

 میرد؟هایش. مگر یک انسان چندبار میمُردم از آن نگاه شرور و غرور چشم

 !تو باید قبول کنی، چون راهی غیر از این نداری -

 .رد شدند و سرش جلوتر آمدچشمانم بیشتر گ

 تر میشن؟کنی، چشمات خوشگلجوری نگاه میدونی، وقتی اینمی -

 .ام ضربان گرفتام افتاد و در معدهدلم به یک آن فرو ریخت و درون معده

 :نگاهش را بلند کرد و تمام اجزا صورتم را از نظر گذراند و زمزمه کرد

 !ها خیلی تنگ شدهدلم برای اون چتری -
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تر کشیدم. سر به زیر به چشمانم خیره شد. آب دهانم را به سختی فرو دادم و نگاه لرزانم را پایین و

 .ام دوختمانداختم و نگاهم را به انگشتان یخ کرده

 !شام آماده است. بفرمایید -

ام از آن نگاه و توجه به حال آشفتهبا تعارف عمه برای صرف شام، به سرعت از جای برخاستم و بی

 !کردم. خیلیزبانِ اغوا کننده فرار کردم؛ عملی که این روزها خیلی تکرار می

**** 

 «فصل چهاردهم»

 

 !آخه یعنی چی؟ شما به من گفتید دو الی سه روزه -

 :کالفه و عصبی دستی به صورتش کشید و غرید

 !منو آب برداشته، توقع دارید عصبی نباشم؟تمام زندگی  -

، از ش را کنترل کندحالی که سعی داشت با مشت کردن دستانش، عصبانیتای کشید و در پوف کالفه

 :اش غریدهای کلید شدهمیان دندان

 .خیلی خب... خدافظ -

و تلفن را محکم به روی میز کوبید. با چشمانی گرد به صورت همیشه مهربانش خیره شدم که با 

هایش در هم شده از شدت خیسی لباسهای باال زده و صورتی که عصبانیت از جا برخاست و با پاچه

 :بود، خود را به ما رساند. روی صندلی جای گرفت که دایی با آرامش پرسید

 چی شد عزیزم؟ -

 :ابرو در هم کشید و با بدخلقی پاسخ داد

اول به من میگه دو الی سه روزه همه چی حله... حاال میگه کار از ریشه خرابه و باید موتورخونه و  -

 .کشهان رو هم بهم بریزن که خودش یکی، دو ماه یا بیشتر طول میفالن و بهم

 

 :ای به خود گرفت و دستش را به روی پیشانی قرار داد و نالیدحالت درمان ده

 !آخه این مدت ما کجا بریم؟ -



www.taakroman.ir  

 

  

 
424 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :لبخندی به روی صورتم نشاندم و صدایش زدم

 عمه جان؟ -

 :کمی خودم را به سمتش مایل کردم که گفتم به آرامی به سمتم برگشت و دستش را پایین آورد و

 ی باال؟عصبانی نباشید! همه چی درست میشه... این مدت نمیشه رفت طبقه -

 .آه کشید

نه جانم. نمیشه؛ چون که برای تعمیر باید تمام پمپ و مخزنای آب بسته بشن. وگرنه موقع تعمیر  -

 .بینناونا هم آسیب می

 !ی پدربزرگ یا عمو هاکانریم خونهمیتکین: نگران نباش مامانی! آی

 :تکین برگشت و داد زدعمه هم همانند من به سرعت و متعجب به سمت آی

 کجا؟ -

 :تکین برخاستدایی به سرعت به دفاع از آی

خب راست میگه! هاکان اونقدر اصرار کرد که بریم پیشش! از صبح زود یه ریز داره به من زنگ  -

شناسی! تو این خونه هم که نمیشه زندگی کرد... هتل هم که نمیشه رو میزنه؛ خودت که اخالقش می

 رفت... به نظرت چادر بزنیم؟

 

های دایی آرام گرفت و به فکر فرو رفت؛ اما من هنوز ناباور و مبهوت مانده بودم و شانس عمه با حرف

ز کردم تا تنها بپرسم تکین، دهانم را باکردم. از شدت بهت پیشنهاد آیام را تف باران مینکبتی

کردم. با صدای عمه روح از تنم جدا شد و من اما همانند ماهی بیرون مانده از آب فقط تقال می« چرا؟»

 .ی قلبم را خواندمفاتحه

 !ای نیستی دیگهریم؛ چارهمی -

ادم. با های لرزانم را صامت نگه داشتم و آب دهانم را فرو دباالخره با هر جان کندنی که بود، لــ*ب

 :صورتی گرفته و دلی خونی نالیدم

 .تونم بیاماما... من نمی -
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 :هر سه با تعجب به سمتم برگشتند و همزمان پرسیدند

 چرا؟ -

آلود بابا، ی اخمام را از هم باز کردم و به روی زانوهایم کشیدم. با نقش بستن چهرهدستان عرق کرده

 :به سرعت بهانه آوردم

 !؛ یعنی چیزه... اوم... آخه آقا هاکان مجردن و تنها... بابا راضی نمیشهذارهآخه بابا نمی -

 :دایی لبخندی زد و گفت

 .شون تنهایی هاکانه، من میگم که مهراوه و پدرم بیان پیششبسپرش به من... اگرم مشکل -

 ...آخه دایی جون -

 شیراز با هم آشنا شدن!؟شناسه و تو گفتم که... بسپرش به من! مگه نگفتی بابات هاکان رو می -

 :نفسم را به سختی بیرون فرستادم و به اجبار پاسخ دادم

 .بله -

 .گیرمزنم و اُکی رو میخیلی خب... پس من یه زنگ می -

هایم را در گوشت پایم فرو کردم و ی او به سراغم آمده بود، ناخناز فشار عصبی که از رفتن به خانه

 :رفته گفتمتحلیلسر به زیر انداختم و با صدایی 

 !هرچی شما بگید -

تکین که مسبب این اتفاق بود، دوختم. به سرعت لبخند نفس عمیقی کشیدم و نگاه دلخورم را به آی

هایش جان باخت و از ناراحتی لرزیدند. نگاهم را دزدیدم و به آرامی از جای برخاستم به روی لــ*ب

کردم و از ساختمان و آن هوای سنگین گریختم. تن  ی هوای تازه، به سمت حیاط قدم تندو به بهانه

ام را به درخت سپردم. غمی دردناک در دلم ها رها کردم و تکیهخسته و جسم بیجانم را به روی چمن

ام را پایین بفرستم؛ اما افتاد که با سوزش چشمانم همراه شد. نفس عمیقی کشیدم تا بغض کهنه

هایم را به دندان گرفتم و بار دیگر برای هایم باال آمد. لــ*بتر شد و نفیرکشان تا پشت دندانبزرگ

 .فرو فرستادن بغضم تالش کردم

 از من ناراحت شدی؟ -
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متوجه حضورش شده بودم؛ اما به سمتش برنگشتم. نگاهم را به جلو دوختم و با صدایی که به خاطر 

 :لرزید و بم شده بود، پاسخ دادمبغض می

 .عادت کردم -

 به چی؟ -

 .ام روانه شدای اشک داغ به روی گونهباالخره زور چشمانم به من چربید و قطره

 .ش ناراحت باشماین که همه -

 :دستش بازویم را لمس کرد که به آرامی کنار کشیدم و نالیدم

 !تکینتنهام بذار آی -

 :با عجز صدایم زد

 !آلما -

رحمی که خواسته یا چرکین شده بود از بیاش را نداشتم. دلمیلی برای پاسخ به آن همه درمان دگی

 .ناخواسته در حقم تمام کرده بود. سرم را به روی زانوهایم گذاشتم و چشمانم را بستم

 !متاسفم -

باز هم پاسخی نشنید. پس به اجبار برخاست و به سمت ساختمان رفت. نفسم را به همراه آه بیرون 

 ...هاکان فرستادم و ذهنم را کشاندم به رفتارهای اخیر

 

ماه... مقابل دانشکده ایستاده بود. ی گذشته بود... دوازدهم آبانبه خوبی به یاد داشتم که هفته

دوخت های چرم، شلوار خوشهای زیادی را به خود اختصاص داده بود. آن کت بلند، دستکشنگاه

د جذاب کرده بو فرمش ساخته شده، او را بیش از پیشمشکی و آن عینکی که متناسب با بینی خوش

 .و حتی نگاه حراست و مردان هم به دنبال آن حالت جذابِ ایستادن و غرور کشیده میشد

هایم پر کشید، به وضوح دیدم که وقتی مقابل ورودی دانشکده دیدمش و خنده از روی لــ*ب

نگاه جا... ابروهای پُر پشتش را در هم کشید و به آن جذبه افزود. نفسم برید از دیدنش در آن

شان جاری شد، طاقت های تعصب برانگیز بر روی زبانهایم که به آن سمت کشیده و حرفکالسیهم
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ها را ترک کردم و به آرامی به سمت او قدم برداشتم. مقابلش نیاوردم و با عذرخواهی کوتاهی آن

منوعه های رنگی عینکش دوختم که مانع نفوذ هر نگاهی به آن مایستادم و نگاهم را به شیشه

 .شدمی

 .سالم -

 :لبخند نزد؛ حتی اخم هم نکرد... عادی و خونسرد پاسخ داد

 .سالم -

 .هایم، دوباره به سمتش برگشتمتوجه به د*ه*ان باز هم کالسینگاهی کوتاه به عقب انداختم و بی

 .تکین اومدی؟ امروز کالس ندارهدنبال آی -

به سمت راست برداشتم تا از آن ادکلن گرم و صورت  ام محکم کردم و قدمیام را روی شانهبند کولی

 :روح فرار کنم که با کالمش مانع شدبی

 .دونممی -

در همان حالت به سمتش برگشتم و متعجب ابرویی باال انداختم که به سمتم برگشت و عینکش را 

 .بار نفسم برید از آن نگاهبرداشت و در چشمانم خیره شد. برای هزارمین

 !اومدم دنبال تو -

ام به پایین افتادند. به سختی جان کندم و جان شدند و از روی بند کولهچشمانم گرد و دستانم بی

 :صاف و صامت مقابلش ایستادم و پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

 :با چشم و ابرو به ماشینش اشاره کرد و پاسخ داد

 .بشین تا بگم -

 .قلبم را از جای کند تردید و ترسم را که دید، جلوتر آمد و با آمدنش

 خوایی؟خوایی حراست بهت گیر بده؟ میتو که نمی -

هایش افزود و روی صندلی به سرعت به سمت اتاقک حراست برگشتم که مرد اخمالو به شدت اخم

 .خیز شد و با چشمان ریز شده به صورتم خیره شد. آب دهانم را فرو دادم و به سمتش برگشتمنیم
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 .نه -

ام را روی دوشم مرتب کردم و به سمت به ماشینش اشاره کرد که به سرعت کوله گردن کج کرد و

ماشین رفتم و روی صندلی جای گرفتم. در کنارم جای گرفت و با آرامشی عجیب، ماشین را به 

آور دور شد. همین که به خیابان اصلی رسیدیم، به سمتش حرکت در آورد و از آن همه نگاه عذاب

 :که ناخودآگاه آرام و خسته بود، پرسیدم برگشتم و با صدایی

 چیزی شده؟ -

 .آره -

 :بند دلم پاره شد و به کف پاهایم افتاد. ترسان پرسیدم

 برای کسی اتفاقی افتاده؟ -

 .نه -

 :نفسی از روی آسودگی کشیدم و پرسیدم

 پس چی شده؟ -

 :نگاهی کوتاه به صورتم انداخت و پاسخ داد

 !این همه عجول نبودی که -

ده ای که به سراغم آمتوجه به صدای بلند قلبم و استرس مسخرهفسم را کالفه بیرون فرستادم و بین

ی همیشگی بازگشتم ی مصلحتی کردم. در همان پوستهبود، حالت خونسردی به خود گرفتم و سرفه

 :و محترمانه درخواست کردم

 !دارلطفا نگه -

 :ابروهایم در هم شد و صدایم بلندترام، سرعتش را بیشتر کرد که توجه به گفتهبی

 !دار لطفاگفتم نگه -

 :ی ب*غل کشاند و گفتنگاهش را به سمت آینه

 .دارمبه موقعش نگه می -

 .ای کشیدمپوف کالفه
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 .االن موقعشه -

 .خیلی خب -

دارد، جا نگه میی خیابان کشید و برخالفه تصورم که همانراهنما زد و به آرامی ماشین را گوشه

بست بود و ها شد و زیر درخت پُر باری پارک کرد. نگاهی به اطراف انداختم که بناخل یکی از کوچهد

 .سکوتی ترسناک تمام کوچه را فرا گرفته بود

 جا کجاست؟این -

تر کشید که ی کتش را باز کرد و به سمتم چرخید. خودش را نزدیکبه سمتش برگشتم که دکمه

ای اندک از صورتم، از حرکت ایستاد و و به در چسبیدم. در فاصلهترسیده و متعجب، عقب کشیدم 

 .نگاهش را بلند کرد

 جوری هستی؟همیشه توی دانشگاه این -

ام را میان تمام اجزای صورتش گرداندم و با رسیدن به چشمانش، زمزمه نگاه حیران و سرگشته

 :کردم

 چه جوری؟ -

 !ی بلند؟همین جور با نیش باز و صدای خنده -

هایم کش آمدند تا بخندد که با دیدن ابروهای در هم و شنیدن صدای بم و گیرایش، لبخند روی ل*ب

 .هایم پژمرده شدل*ب

 !همه سبک سر نبودیاین -

 :ی میان ابروهایم به هیچ رسید و با عصبانیتی آنی غریدماز توهینش، غیرارادی، فاصله

 !درست صحبت کن! سبک سر خودتی -

 :گفت پوزخندی زد و

 .ایهنوز بچه -

 :در صورتش توپیدم

 .این به خودم مربوطه -
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 .لبخند کجی زد

 .اممنم عاشق این بچه -

حس شد و ابروهایم از هم باز شدند و بهت و ناباوری به جای عصبانیت در کسری از زمان، تمام تنم بی

که چشمانم به روی هم  صورتم را دربرگرفت. دستش را باال آورد و گرمایش را به صورتم منتقل کرد

 .افتادند و احساس خواب و آرامش گرفتند

 ...من عشق رو تجربه نکرده بودم... تا این که -

ی اش، چشمانم باز شدند و قلبم به تب و تاب افتاد برای شنیدن ادامهاز سکوت نسبتا طوالنی

 .اشجمله

 !که... تو رودیدم... نشستی تو قلبم؛ از همون روز اول تا این -

باز هم آن روز کذایی مقابل چشمانم به ر*ق*ص درآمد و صدای خرد شدن قلبم به گوشم رسید. 

کردم حالت عادی به خود بگیرم، بر سرش برای همین، پوزخند عصبی زدم و در حالی که سعی می

 :فریاد کشیدم

 !دروغ میگی -

هایش را به هم فشرد و *بهایش بیشتر شد. لاز فریادم، چشمانش را محکم به روی هم فشرد و اخم

 .ها خالی کرد و نفسش را با کالفگی بیرون فرستادعصبانیتش را بر سر آن

 :ام غریدمهای کلید شدهدستانم را مشت کردم و از میان دندان

خورم! بهت نگفته ی نفهم؟ من دیگه گول این حرفاتو نمیساله ۱۵منو چی فرض کردی؟ یه دختره  -

 چی تمومه؟بودم همه

 .اش را بیشتر در هم گره کرداش را بلند کرد و ابروهای مردانهشمان به خون نشستهچ

 چرا این همه منو عذاب میدی آلما؟ -

 :رو گرفتم و پوزخند عصبی زدم. نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم و پرسیدم

 م؟من دارم عذابت میدم؟ من که خیلی وقته کاری بهت ندارم... یادت رفته گفتی تمو -

 :سرش را جلوتر کشید و غرید
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 !دِ لعنتی درد منم همینه -

چشم در مقابل چشم، خشم در مقابل خشم، غرور در مقابل غرور... عجب جدال سختی بود مقاوم 

به  هایمانرسید و نفسمتر میمان به سانتیهای آتشینی میان نگاهبودن در مقابل چشمانش. فاصله

 .شماره افتاده بودند

 خوایی دروغ بگی هاکان؟می تا کِی -

 .اش چشمانم لبریز از اشک شدندرحمیخشم و دردم به بغض تبدیل شد و از بی

 چرا؟ چرا من؟ مگه چه بدی در حقت کردم؟ -

 :ای کرد و پاسخ دادکالفه "نوچ"

 !گیری تا با هم حرف بزنیم؟چرا آروم نمی -

 .بغضم را فرو دادم

 .غل بهم ببافیخوایی دروغ و دچون که همیشه می -

 !بس کن آلما -

 :فریاد کشیدم

 !کنیمن که بس کرده بودم... تو داری دوباره شروع می -

به سرعت رو گرفتم و دستگیره را کشیدم؛ اما با کالمی به زبان آورد، مات و متحیر به سمتش 

 .برگشتم

 ...من مریضم -

 .قلبم چنگ انداخت و رنگ از رخسارم پرید

 چی داری میگی؟ -

شوم. تر بی که از روی صورتم به پایین افتاده بود را به بازویم رساند و مرا مجبور کرد تا نزدیکدست

 :ابروهایش را بیشتر در هم کشید و نگاهش را به بازویم داد و ل*ب باز کرد

 ...بچه که بودم -

 :های شقیقه و گردنش بیرون زدند و با عصبانیت ادامه دادرگ
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 ...توی اتاقش دیدم... اون صحنهی خیانت پدرم رو صحنه -

 .ای میان مان ایجاد کردبازویم را رها کرد و با دستش پشت گردنش را ماساژ داد و فاصله

بخاطر دیدن اون صحنه...تب کردم و از شوک یا هر چی دیگه صحبت نکردم. از اون روز بود که  -

 .های عصبی و... خشونتام شروع شدکابوسای شبانه، حمله

 .ای که ممکن بود با چشمان خود دیده باشدرد شد و تنم لرزید از آن صحنهچشمانم گ

از همون بچگی... قرص خوردنا و دکتر رفتنا شروع شد تا... رسیدیم به االن... درسته درمان شدم؛  -

 ...اما هنوزم حمله به سراغم میاد و

 .ددستانش را به دور فرمان مشت کرد و صورتش را به سمت خیابان برگردان

چیو تموم کردم، نتونستم خودخواه باشم و با این شرایطم تو رو فریب بدم... سال پیش که... همهیک -

 .برای همین رفتم

 .به آرامی به سمتم برگشت

دونستم وقتی بغلت کنم، حمله بهم دست میده یا نه!... وقتی کنارت بخوابم بازم رفتم؛ چون نمی -

 !دیوونه میشم یا نه؟

ی چشمان به ید و چشمانم فریاد کشیدند از درد.اشک ریختم و مغموم و گرفته خیرهقلبم تیر کش

 .اش شدمخون نشسته

ای های عصبی هنگام معاشقه؟ رابطهگفت؟ بیماری؟ آن هم روحی؟ حملهخدای من! حقیقت را می

ر باو توانستمکشید. نه... نمیگرفت و مغزم سوت میسرد و بدون لمس؟ حتی از تصورش هم دلم می

کنم. نگرفتن دستانش، نبوییدنش، نبوسیدنش و حتی در آغ*و*ش نکشیدنش در شرایطی که 

 یخواهانش باشی، برای هر انسانی سخت و دشوار بود... خیانت؟ خیانت پدر؟ بدتر از آن دیدن صحنه

ه فریب خیانت با چشمانی کودکانه و معصوم... نه، نه، نه! باز هم قرار بود فریب بخورم و من چه ساد

 .خوردممی

افزایید و قلبم را بیش از پیش تحت هایم می کرد و به شدت اشکهوای ماشین برایم سنگینی می

های پی در پی کشیدم داد. دستم را روی قلبم گذاشتم و شیشه را پایین کشیدم. نفسفشار قرار می
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 .و حجم زیادی از هوا را بلعیدم

 !آلما -

 ...زار شدم. باز هم او برنده شده بوددلم برایش لرزید و از خود بی

اش، با آن نگاه یخی که به خون به آرامی به سمتش برگشتم که با دیدن صورت مغموم و گرفته

 .هایم باال آمدنشسته بود، دلم فروریخت و بغضم تا پشت دندان

 !من... نه دروغگوام، نه رفیق نیمه راه... نتونستم تو رو بیشتر عذاب بدم -

 .ام ریختندها به روی چانه و مقنعههایم از روی گونهلرزید و سیل اشک هایمپلک

 .باز هم بازویم را چنگ انداخت که صورتم از درد درهم شد

 .تونم نداشته باشمت و اون چشمای پر از نفرتت رو ببینماما دیگه نمیشه... دیگه نمی -

 .زدا عقلم باز هم ساز مخالف میگفت حقیقت را گفته بود و به کمک من نیاز داشت؛ امدلم می

 ..از کجا معلوم که -

 :بغضم را فروخوردم و با مِن و مِن ادامه دادم

 راست میگی؟ -

اش به سرعت تغییر کرد و باز هم آن جلد خونسرد در عین فشار روی بازویم کم شد و صورت عصبانی

عقب کشید و نگاهی به سرتا  گر را به روی صورتش نشاند و پوزخند عصبی زد. دستش راحال تخریب

 .ی کمرم نشستپایم انداخت که تنم لرزید و عرق سرد به روی تیغه

سالگی حالم خوب ۱8کنه از خبره؛ اون فک میمن رازی رو به تو گفتم که حتی مادرمم ازش بی -

 شده و... خدای من! بازم میگی از کجا معلوم راست میگم؟

های دستش بیرون تر کرد که رگستانش را به دور فرمان سفتهایش را به روی هم سایید و ددندان

زدند و پوست انگشتانش کشیده شد و به سفیدی نشست. صاف و صامت به روی صندلی جای گرفت 

 :هایم لرزیدند و در کمال ناباوری عذرخواهی کردمهایش را به روی هم فشرد. ل*بو ل*ب

 !متاسفم! بهم حق بده -

 هات؟ به چی؟محلیتوهینات؟ به نفرتت؟ به بیبه چیت حق بدم؟ به  -
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 .متر به هوا پریدم و ترسیده و مبهوت، چشمانم را به روی هم فشردمبا فریاد آخرش، یک

باورش سخت بود! بیماری روحی که هاکان به آن مبتال بود، ممکن بود تا پایان عمرش خوب نشود. 

ای برای فرار ا یک زن مسلماً دلیل قانع کنندهی عاشقانه بترس از ازدواج و فوبیای شدید به رابطه

شد. روزهای دردناک اش نمیام حرف حالیکردن و نماندن بود؛ اما دلِ سوخته و تکه پاره شده

 .کردندسال پیش، دلم را سیاه کرده بودند و در مقابل فریاد خواستنش مقاومت مییک

 .کردم اش قلبم را سوزاند و ترسیده چشم بازصدای فریاد عصبی

 !خدا لعنتت کنه مستانه -

 مستانه؟ مستانه که بود؟ کسی که مقصر این حال او بود، مستانه بود؟

هایی بیرون زده، نگاه دزدید و به مشتش را به روی فرمان کوبید و با صورتی برافروخته و رگ

در هم و  های نامتعادلی افتاد. نگاهی به سراسر صورتش انداختم که با دیدن صورتنفس زدننفس

توجه به تمام اش مشت شده بود، به سرعت به سمتش خم شدم و بیدستی که روی س*ی*نه

 :ها، نگران و ترسیده صدایش زدمها و نفرتدلخوری

 !هاکان! هاکان -

 .تر. دستم را به سمتش بردم و به روی لباسش نشاندمسرش به پایین خم شد و مشتش سفت

 شنوی؟چی شدی؟ صدام رو می -

 :هایش را به روی هم فشرد، صورتم خیس شد و با ناله صدایش زدمی از درد، ناله کرد و ل*بوقت

 !کنمهاکان! خواهش می -

ام، هایش را به دندان کشید و به آرامی سر بلند کرد. با دیدن چشمان خیس و نگاه ترسیدهل*ب

بیرون آورد و قرصی  هایش رانگاهش را دزدید و دست لرزانش را به سمت جیبش برد. قوطی قرص

داخل دهانش انداخت. به سرعت به سمت داشبورد رفتم و برای یافتن بطری آب، زیر و رویش کردم. 

با دیدن بطری و خوش اقبالی هاکان، لبخند پر بغضی زدم و بطری به دستش سپردم. تمام محتویات 

اش تحت فشار قرار داد بطری را الجرعه سر کشید و در نهایت پوشش بطری را میان انگشتان عصبی

 .و با همان نگاه خونی و عصبی به صورتم خیره شد
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 !از این حالت صورتت متنفرم -

 :نفس گرفت و پوشش را به کف ماشین انداخت با همان درد ادامه داد

 !ها متنفرماز این اشک -

 افتادند و ابروهایمهایم به پایین از کالمش، از تقال افتادم و به یک آن، جان از بدنم گرفته شد. ل*ب

 :هایم لرزیدند و زمزمه کردمبه باال پریدند. ل*ب

 چی میگی؟ -

 :خودش را کمی جلو کشید و با صورتی در هم از درد پاسخ داد

بار توی زندگیم ترسیدم؛ ترسیدم که... ترکم کنی. ترسیدم که این سال پیش، برای... اولینیک -

 !ی... ترسیدم که قبولم نکنیجوری اشک بریزی و... به این حال بیوفت

ریختند؛ هایم نمیچرخید؛ اشکصدا... زبانم نمیحرکت و بیطور بیمات و مبهوت ماندم؛ همان

کرد... اصال حالم را پیچید و قلبم درد میام به هم میآمدند؛ معدههایم به سختی باال مینفس

اش مرا از ر با آن عمل نابخشودنیفهمیدم. ترکم کرد برای ترسش؟ ترس از دست دادن من؟ مگنمی

 دست نداد؟ این مرد دیووانه بود؟ برای ترک نشدن، ترک کرد؟

 باورم داری؟ -

 .سوال پرسید و تنها نگاهم بلند شد. در چشمانش خیره شدم. درد داشتند؛ غصه داشتند

 :صدایی لرزان و بم از گلویم خارج شد که کامال غیر ارادی بود و ناخواسته

 .رمباور دا -

**** 

 

 آلما! دیگه که نباید تکرار کنم؟ -

 .چمدان را درون ماشین گذاشتم و نفسم را به همراه آه بیرون فرستادم

 .نه مامان جان -

 .کنمبازم بهت اعتماد می -
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 .تکین بیرون زدندنگاهم را به سمت ساختمان کشیدم که دایی و آی

 .ممنون -

کنی... نبینم نزدیکش بشی! بشنوم که دوباره خودت تمام حرفایی که بهت زدم رو خوب حفظ می -

 !مون تو هم میره آرو توی هَچَل انداختی کاله

 .چشمانم را برای مدتی محکم به روی هم فشردم و در مقابل عصبانیتش صبوری کردم

 .چشم -

 :کرد و عصبی زمزمه کرد "نوچی"

 !ای کاش رفته بودی خوابگاه -

 :گفتم دستم را به روی صورتم کشیدم و

 !وسط ترم؟ ظرفیت پُر بود خب -

 !دلم رضا نیست -

 خوایی اصال نرم؟می -

 !پس کجا بری؟ توی شهر غریب؟ -

 .کالفه شدم

 !زنیکار کنم؟ از صبح زود داری به جونم غُر میخب مادره من، میگی من چه -

 :زند، به آرامی صدایم زدبرخالف تصورم که بر سرم فریاد می

 !آلما -

 :سخ دادممتعجب پا

 جانم؟ -

 دلت پیششه... نه؟ -

 .اش تنم لرزید و به مِن مِن افتادماز سوال ناگهانی

 چی... میگی مامان؟ -

 .آه کشید
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 بخشیدیش؟ با هم صحبت کردین، آره؟ -

 .هایم را به دندان کشیدمل*ب

 خوایی چیزی بگی؟نمی -

 :تکین، ل*ب گزیدم و پاسخ دادمبا نزدیک شدن دایی و آی

 د برم... میشه بعدا با هم صحبت کنیم؟بای -

 .میشه... سالم برسون. خدافظ -

 .چشم. خدافظ -

 .تماس را قطع کردم و نفسی از روی آسودگی کشیدم

شد؟ ی داستان را از صدایم متوجه میتر و از پشت تلفن، همهچگونه از صدها کیلومتر آن طرف

تم چیزی را از او مخفی کنم؛ چون به سرعت چطور؟ مگر امکان داشت؟ هیچ وقت... هیچ وقت نتوانس

آمد، شد و خب گاهی این خیلی خوب بود. همیشه او بود که به کمکم میاز نگاه و حرکاتم متوجه می

 .بدون آن که درخواست کمک کنم

 بریم نور دیده؟ -

 .به سمت دایی برگشتم و لبخندی به صورتش زدم

 بریم -

رد شدم و روی صندلی جای گرفتم. عمه به عقب برگشت و  تکین دلخور، از کنارشتوجه به آیبی

 :پرسید

 مریم خوب بود؟ -

 .سری تکان دادم

 .بله. سالم رسوندن -

 .سالمت باشه -

 .تکین، رو گرفت و نفس عمیقی کشیدبا نشستن دایی و آی

 .خب دیگه... بریم که منتظرن -
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تاد. دستانم را در هم گره کردم و برای داد، به جانم افباز هم آن استرس شیرینی که بوی نفرت نمی

 .آرامش روح و جسمم زیرلب ذکر فرستادم

 :تکین، به سمتش برگشتمبا صدای ضعیف آی

 هنوزم قهری؟ -

 .ام شده بودنگاهی به چشمان غمگینش انداختم که همانند دختران هفت ساله خیره

 :به همان آرامی صدای خودش، پاسخ دادم

 .دلخورم -

 !دادماسم به تو نبود؛ وگرنه همچین پیشنهادی نمیمن اصال حو -

 .کشید؛ او، دوست و خواهر و جانم بودنفس عمیقی کشیدم. دلم برایش پر می

 .مهم نیست -

 :ی چپ خم کردل*ب گزید و سرش را به روی شانه

 پس آشتی؟ -

 گویم! او عزیز وناخودآگاه خندیدم. هر چه تالش کردم نتوانستم به آن صورت مهربان و پشیمان، نه ب

 !جانم بود

 .آشتی -

هایش نشاند و با ذوق و شوقی عجیب خودش را به من رساند و دستم را لبخند بزرگی به روی ل*ب

میان دستانش به اسارت کشید. به صورتش لبخند زدم و تا رسیدن به مقصد هیچ نگفتم و در فکر 

 ...اش به سر بردمهاکان و بیماری

 .رسیدیم -

نهایت زیبا با درختان نارنجی رنگ گرفتم و به در آهنی مقابلم دوختم. در ی بن بستِ بیهنگاه از کوچ

رو شدیم. ماشین وارد شد و ساختمان با صدای بوق ماشین دایی، باز شد که با انبوهی از درختان روبه

ه شده بود و زیبای مقابلم مرا حیران زده کرد و دهانم باز ماند. عمارت نبود؛ اما زیبا و مدرن ساخت

ای عجیب، دلنشین و زیبا به ساختمان بخشیده درختان سبز، نارنجی و قرمز رنگ اطراف، جلوه
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 .بودند

 !(چوخ گوزل)خیلی زیباست -

 :به سمتم برگشت و ادامه داد

 نه؟ -

 :ی تایید تکان دادم و پاسخ دادمسری به نشانه

 !کردنتکین. این درختا خونه رو خیلی رویایی خیلی قشنگه آی -

 .هایش نشاند و به سمت خانه برگشتلبخند بزرگی به روی ل*ب

 !ها همیشه توی هر کاری بهتریننبکتاش -

 .ابرویی باال انداختم و به سمت ساختمان برگشتم

 شون؟همه -

 .شونهشون. این خوب بودن توی خونهمه -

 !اوهاع -

 :دم و به دنبال او پیاده شدم و پرسیدمداشتن ماشین، به سرعت پیاده شد. لبخندی زخندید و با نگه

 کجا با این عجله؟ -

 :داشت با خوشحالی پاسخ دادعقب قدم برمیبه سمتم برگشت و در حالی که عقب

 !کجا دیگه؟ به دیدن عزیزترین عموی دنیا -

کنان، رو گرفت و با سرعتی باورنکردنی خود را به ساختمان رساند. لبخندی به آن همه و خنده

 ش زدم. عزیزترین عموی دنیا؟ هاکان؟هیجان

هایم پر کشید و باز استرس به جانم ی آن روزش در ذهنم، لبخند از روی ل*ببا نقش بستن قیافه

 مان؟رو شدنافتاد. استرس چی را داشتم؟ دوباره روبه

به ی اول نگاهش را مان ایستاد و در همان لحظهدر ورودی ساختمان باز شد که دلم لرزید. مقابل

 .های سنگینش را به روی زمین کوبیدسمتم برگرداند. دستانش را پشتش در هم گره کرد و قدم

هایش اعتماد کردم و دلیل رفتنش را قبول کردم. به یاد آن روز افتادم؛ همان روزی که دوباره به حرف
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ار از روی همان دلیل اش؛ اجباو را بخشیدم... به همان راحتی و اجبار؛ اجبار از آن نگاه و درد کودکانه

ان مرویی دوباره با او را نداشتم. حال که نفرت و دردی میانرفتنش. او را بخشیده بودم؛ اما توان روبه

 .شدرویی با او مینبود، ترس دوباره شیفته شدنش مانع روبه

 !خوش اومدین -

عارفات زیبا به عمه و دایی را مردانه در آغ*و*ش کشید و سری مؤدبانه برای عمه خم کرد. بعد از ت

ها به ساختمان، به سمتم قدم برداشت که نگاهم را بلند کردم و در چشمانش دایی و هدایت آن

دوختم. بلند شدن نگاهم همانا و شل شدن بدنم همانا. مقابلم قرار گرفت و سرش را پایین کشید و 

ترسم، دستانم را در کنارم همان نگاه زیبا را به چشمانم دوخت. برای آرام شدن لرزش دستان و اس

 .هایم را محکم به روی هم فشردممشت کردم و ل*ب

 .لبخند زد؛ لبخندی دلنشین که جانم را با خود برد

 (، مرا! )حضرت عشق موالنا"تو"بیمارغمم... عین دوایی -

 هایم لرزیدند برای ادایهایم به باال پریدند و ل*بام حبس و بدنم شل شد. پلکنفس در س*ی*نه

 .کلمات عاشقانه. سرم غیرارادی بلند شد برای دیدن چشمانش

 !خوش اومدی خانم دمیر -

 .تر شد و به آرامی کنار کشیدنفسم به یک آن آزاد شد و دستم پیشش رو. لبخندش عمیق

 !خواست و اما عقلم... ای لعنت به این عقل! لعنتقلبم او را می

 !ردبرد این مَمن به سمتش نروند. جان و دلم را با هم می اختیاردستانم را بیشتر مشت کردم تا که بی

 .دستش را به سمت ساختمان گرفت

 .بفرمایید داخل -

هیچ حرفی به سمت ساختمان قدم برداشتم و او پشت سر من حرکت  سرم را به زیر انداختم و بی

کرد.آب آتش می کردم و این نگاه تنم را مهماناش را هم از پشت سر احساس میکرد. نگاه خیره

دهانم را به سختی فرو دادم و سرعتم را کم کردم تا که به من برسد. مقابل در ایستادم که در کنارم 

جای گرفت. به سرعت دستم را به سمت دستگیره بردم که همزمان دستی مردانه کنار دستم جای 



www.taakroman.ir  

 

  

 
441 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :زده و هول، به سمتش برگشتم و ل*ب باز کردمگرفت. هیجان

 ...نیازی -

هایم را به هم اه و صورتش از آن فاصله و با آن لبخند زیبا، حرف را درون دهانم خشک کرد و ل*بنگ

 !دوخت. زمان ایستاد و در نگاهش خالصه شد... نگاهش... امان از نگاهش

تمام وجودم را طلسم کرده بود و قدرت تکلم و حرکت را از من گرفته بود. گرمای وجودش آن هم در 

 .کردنشست و چشمانم را خمار و تنم را سر مست مییب به دل میسرمای پاییز عج

ام حبس شد و چشمانم گرد. لبخند دلنشینی به تر کشید که نفس در س*ی*نهسرش را پایین

 :ی در، خود را عقب کشید و گفتصورتم زد و با کشیدن دستگیره

 .بفرمایید داخل -

ه آن صورت خندان رفتم که خود را کنار کشید و ای شاکی بنفسم را به یک آن رها کردم و چشم غره

اش را بگیرد، به در اشاره کرد. پشت چشمی نازک کردم و وارد کرد جلوی خندهدر حالی که سعی می

شد. با ی اول به دو قسمت تقسیم میساختمان شدم. ساختمان بسیار زیبایی که در همان مرحله

های عریض سمت راست رسیدی و با باال رفتن از پلهل میی اوی مقابل به طبقهپایین رفتن از دو پله

 .ی ساده و آرام هاکان گرفتم و به آرامی به سمتش برگشتمی باال. نگاهم را از سراسر خانهبه طبقه

 !ی قشنگیهخونه -

 .لبخند زد

 !ناقابله -

مادری را ی مهرآنا و تکین و مابقی، حرکت کردم. گونهلبخند زدم و بی هیچ حرفی به سمت آی

ب*وسیدم و برای پدربزرگ به رسم ادب دستی به روی س*ی*نه گذاشتم. بعد از سالم و 

تکین جای گرفتم و نفسی از روی آسودگی پرسی و پاسخ دادن به سواالت مادری در کنار آیاحوال

 .رها کردم

 ...میگم که -

 :کشید و ادامه دادتکین به سمت مهرآنا برگشتیم که لبخندی زد و خود را جلوتر من و آی
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 !جاخوب شد شما اومدین این -

 :تکین ابرویی باال انداخت و پرسیدآی

 چطور مگه؟ -

کنه جا و خب... آتاش هم که با هاکان زندگی میآخه بابا و مامان بخاطر آلما مجبور شدن بیان این -

 .مشیی واقعی مییه مدته. این جوری اینا همش کنار همن و ما عین یه خونواده

 :و با ذوق و شوق دستانش را به هم کوبید. لبخندی به صورتش زدم و پرسیدم

 مگه نبودین؟ -

 :هایش کش آمدند و پاسخ دادبه سرعت ل*ب

 !ی خوبی ندارننه... آتاش و بابا رابطه -

 :آه کشید و ادامه داد

 .ی خوبی نداره اال هاکانالبته آتاش با هیچکس رابطه -

 :و گفتم دستی به بازویش کشیدم

 !ی میون خانواده رو دست کم گرفتعیبی نداره. اینا همه درست میشه. نباید عشق و عالقه -

 .جانی زدلبخند بی

 !ای مونده باشهاگه عشق و عالقه -

و بی هیچ حرف دیگری به سمت هاکان برگشت که در کنارش جای گرفت. لبخندی به صورت برادرش 

 :زد و پرسید

 رکار؟چرا امروز نرفتی س -

 :نگاه هاکان به سمت من چرخید و پاسخ داد

 .خواستم برای استقبال باشممهمون خاصی داریم دیگه... می -

 :مهرآنا متعجب زمزمه کرد

 مهمون خاص؟ -

و به سرعت مسیر نگاه هاکان را دنبال کرد که با این عملش مضطرب و دستپاچه، رو گرفتم و به سمت 
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 :ول کرده پرسیدمزده و هتکین برگشتم. هیجانآی

 امروز کالس نداری؟ -

رد کی من، به خنده باز شد و در حالی که سعی میالعمل ناگهانی و دستپاچهتکین از عکسصورت آی

 :اش را بگیرد، پاسخ دادجلوی خنده

 نه جانم. تو چی؟ -

 .لبخند خجولی زدم

 .عصر دارم -

 .با صدای مهرآنا به سمتش برگشتم

 .ی شما رو نشون بدم تا یه استراحتی بکنیدپس بیایید من اتاقا -

 :زده زمزمه کردمخجالت

 .خیلی ممنون -

لبخندی زد و از جای برخاست. دستش را به سمتم گرفت که به آرامی دستم را درون دستش قرار 

شان را ترک کردیم و من راهی برای خالصی از آن نگاه دادم و هر سه با عذرخواهی کوتاهی جمع

مان از سالن، نفسم را آن چنان محکم و عمیق بیرون فرستادم که نگاه ردم. با دور شدنخیره، پیدا ک

 .تکین و مهرآنا به سمتم هجوم آورد و من در جا ماندممتعجب آی

 :ابروهای مهرآنا باال پرید و متعجب پرسید

 اتفاقی افتاده؟ -

 :سری به طرفین تکان دادم و با لبخندی نمایشی و مضحک پاسخ دادم

 نه جانم. چه اتفاقی؟ -

 :ها رفت و در را باز کردای باال انداخت و به سمت یکی از اتاقشانه

 .بفرمایید. اینم اتاق آلما جون -

 :از جلوی در کنار رفت که قدمی به سمت در برداشتم و گفتم

 .خیلی ممنونم. خیلی زحمت دادم به خدا! شرمنده -
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 .ابرو درهم کشید

 !شیماراحت میاز این حرفا نزن که ن -

 .چشم -

ی من بود، ای، به داخل اتاق قدم برداشتم و با لبخندی که ناشی از رنگ موردعالقهبدون هیچ عجله

 زنان به سمت بالکنسراسر اتاق را از نظر گذراندم. اتاقی ساده و به رنگ آلبالویی تیره و سفید. قدم

های رنگی، دلم غنج رفت و با ذوق و شوقی رفتم که با دیدن ویو عالی به باغ و بالکن پر از گلدان

 :عجیب گفتم

 !جاجا خیلی خیلی قشنگه! هم اتاق، هم ایناین -

 :به سمت هردو برگشتم و گفتم

 .خیلی خوشگله! ممنونم مهرآنا -

 :لبخندی زد و گفت

 .تری عزیزماما تو خوشگل -

 .زده شدمهایم گل انداخت و خجالتاز تعریفش، گونه

 .لطف داری -

 :چشمکی زد و گفت

 !ی داداشه... هاکانو این که این اتاق سلیقه -

تکین را تر شد و دست آیلبخندم به سرعت پر کشید و در جا میخکوب شدم که لبخند او عمیق

 :کشید و با خنده گفت

 !فعال بااجازه -

 .شان در راهرو پیچیدو مرا تنها گذاشتند و صدای خنده

ای من اتاق آماده کرده بود؟ آن هم هاکان؟ امکان نداشت! این رفتارها و ی هاکان بود؟ یعنی برسلیقه

حرکات برای چی بود؟ گفته بودم که او را بخشیدم و حتی... حتی نفرتم را از او فراموش کرده بودم. 

داری! اش هم درد قلب بود و اشک و شب زندهراحت نبود! بخشیدنش حکم گناه را داشت و کفاره
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 !اش بود و بسترین کفارهی دل، بزرگا عقل و دست گذاشتن به روی خواستهروزها جنگیدن ب

 جا رو دوست داری؟این -

ام حبس شد و چشمانم گرد. به سرعت به سمت صدا برگشتم که با دیدنش، نفس در س*ی*نه

هایش برایم تازگی داشت و باز هم او را صورت مهربانش، چشمان روشنش و حتی لبخند روی ل*ب

 .کردرم از همگان متمایز میدر نظ

 ...در چشمانش غرق شدن چیز کمی بود؛ در چشمانش باید مُرد

 :ام بیشتر شد و سری به طرفین تکان داد و پرسیدلبخندش با گیجی

 خوبی؟ -

ام را به آرامی بیرون فرستادم و نگاهی به سرتاپایش انداختم. همانند همیشه به نفس حبس شده

شد... دست از نگاه داد و این موضوع در خانه هم رعایت مییش اهمیت میهانظافت و تمیزی لباس

نستم داخیره به آن صورت برداشتم و به آرامی به سمت بالکن زیبا برگشتم. استرس داشتم؛ اما نمی

ها را خورده بودم... شاید هم... اصال حالم را درک استرس چی؟ شاید دوباره فریب آن لبخندها و حرف

با خودم درگیر بودم؛ نه تنها با خودم، بلکه با احساساتم هم درگیر بودم و چه درد داشت  کردم.نمی

 !این همه کالفگی و درگیری

 :دستانم را درهم گره کردم و زمزمه کردم

 .ممنونم -

 :ام را شنید و با صدایی آرام و بم پرسیدزمزمه

 برای چی؟ -

 .آب دهانم را فرو دادم

 .برای اتاق -

 :عمیقش به گوشم رسید و سپس صدای ضعیفشصدای نفس 

 !کردمای هم بود، همین کار رو براش میکاری نکردم... هرکس دیگه -

 .هایم به پایین افتادندروح از تنم جدا شد و شانه
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 .این رسم ماست که با مهمان به خوبی برخورد کنیم -

 .اش خیره شدمبه جای خالیها و سپس بسته شدن در. ناباور به سمت در برگشتم که و صدای قدم

هایش بودم؟ پس ی مهمانکرد؟ یعنی... یعنی من همانند بقیههر فرد دیگری هم بود، همین کار را می

هایش آن طور گرم و خواستنی خیره ی مهمانهای گرم چه معنی داشت؟ به همهآن توجهات و نگاه

 شد؟می

ام به اشک تبدیل ی تأسف تکان دادم. خندههی تلخی کردم و سری به نشانها، خندههمانند دیوانه

 "...بود و بس شده تمام هاکان″شد و بار دیگر حقیقت را برایم برمال ساخت. 

**** 

 چرا نخواستت؟ -

رخش خیره شدم که از پوزخند دردناکی زد و نگاهش را به سمت درختان نیمه عریان کشاند. به نیم

ام... دلم از آن صورت گرفته و بود؛ جانم بود و اسطوره همان بدو ورودش، پر از درد بودند. رفیقم

فروغ، چرکین شد و ندانسته از آن دختر موطالیی که دل و دین دایان را برده بود، بیزار چشمان بی

 :تر کردم و صدایش زدمبودم. کمی خودم را نزدیک

 دایانی؟ -

 .داندنفس سنگینش را به سختی بیرون فرستاد و نگاهش را به سمتم برگر

 جانم؟ -

 :تمام اجزای صورتم را غم گرفت و با دردی که از چشمانش به سراغم آمده بود، گفتم

 !خوایی در موردش صحبت نکنیم؟ در مورد خودمون صحبت کنیم اصالمی -

 .جانی زدلبخند بی

 ن توتونم فرار کنم. کاری که همه بلدن خوب انجام بدن، برای من خیلی سخته... فرار کردمن نمی -

 !خونم نیست

 :آب دهانم را فرو دادم و با همان صورت در هم و گرفته گفتم

 .دوست ندارم اذیت بشی -
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 .ای که درد داشتخندید؛ خنده

 !اذیت چی آخه؟ درسته که واقعیت درد داره؛ اما خوبیش اینه که واقعیه و دروغ نیست -

 .ی لبم را گزیدمگوشه

 !هرطور راحتی -

 :بیرون فرستاد و ل*ب باز کردنفسش را به سنگینی 

قدر توی رویا غرق میشی که وقتی به خودت میایی و میبینی وسط میدون دونی چیه؟ گاهی اونمی -

 !و شکست خورده نشستی، نابود میشی؛ به همراه تموم رویاهات

گفت؛ من هم در رویای هاکان غرق شده بودم. غافل از این که اش فکر کردم؛ درست میبه جمله

 !قعیت چیز دیگری بودوا

 .ی من نیز بلند شدصدایش بلند شد که نگاه غم گرفته

 .تر میکردعین یه رویا بود برام... دختر موطالیی مهربونم که با توجهاتش، منو روز به روز شیفته -

اش را به درختان باغ سپرده هایش نشست. همان طوری که نگاه خستهی ل*بلبخند کمرنگی گوشه

 :کشید، ادامه داداش میاش را به دور ماگ قهوهتان کشیدهبود و انگش

 .یه روز دل رو زدم به دریا و بهش گفتم -

 :لبخند کمرنگی زدم و به آرامی پرسیدم

 چی گفتی؟ -

 .به سمتم برگشت. با همان لبخند کمرنگ و مهربانش

 !گفتم: شدی یه تیکه از قلبم؛ خودِ جونم؛ تموم فکر و ذکرم -

 .هایی از زبان دایان، یعنی بال در آوردن و پرواز کردنتر شد. شنیدن چنین حرفلبخندم پررنگ

 .اش را مزه کرد و دستش را به روی پشتی نیمکت نشاندمقداری از قهوه

 دونی چی جوابم رو داد؟می -

 :سری به طرفین تکان دادم. پوزخند دردناکی زد و گفت "چی؟"به معنی

تر از از رویاهام گفتن، توی چشمام خیره شد و گفت که رویای بزرگ بعد از اون همه قصه بافتن و -
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 .تر از من دارهمن توی سرش داره؛ گفت که آرزوهای مهم

ام افتاد. دلم به تاب از حرکت ایستاد و از چین روی پیشانی دایان، قِل خورد و درون معدهقلبم، بی

 .حالش ریش شد و لبخندم به سرعت رنگ باخت

درکش کنم. معنی کلماش همانند کالم هاکان، نخواستن بود و بس! درست همانند همان توانستم می

 .سال پیش... من برای هاکان اشتباه بودم؛ دایان برای آن دختر مانعجمالت یک

 !کنهش منو نابود میگفت و گفت و غافل از این که چطور با هر کلمه -

ادامه داد. به راستی که عجیب کلمات اش رو گرفت و بی هیچ حرف دیگری به خوردن قهوه

 .توانستد گاهی همانند تبر، تیز و برنده باشندمی

رخش دوختم. خودم را به جای آن دختر تصور کردم. اگر مردی همانند دایان که نگاهم را به نیم

کرد و از آینده با من سخن گاهی محکم و استوار باشد، از من خواستگاری میتوانست تکیهمی

ن توانست بهتریگفتم؛ زیرا که دایان، میمی"بله"زدم و به اوت، بدون شک قید هرچه بود را میگفمی

 .مشوق من برای رسیدن به آرزوهایم باشد

 جاست؟به! به! ببین کی این -

ای، تلنگری خوردم و به سرعت به عقب برگشتم. صدای نفس با بلند شدن صدای مردانه و غریبه

آمدند، ایستادم و متعجب به اجبار، به احترام چند نفری که به سمت ما میعمیق دایان آمد که به 

سمت دایان برگشتم. با لبخندی عمیق و کامالً واقعی به آن چندنفر خیره شده بود و با نزدیک 

ها رساند. مرد را در آغ*و*ش کشید و شان، به سرعت، نیمکت چوبی را دور زد و خود را به آنشدن

و سال را با خنده و عشق در آغ*و*ش کشید و ایستاد. زن با نوزادی صورتی پسربچه ی کم سن 

پرسی کردند. نگاهم از روی صورت شاد و دیگر احوالپوش جلوتر آمد و خندان و مهربان با یک

های آشنا که رفت و هزاران بار خدا را شکر کردم برای آمدن به موقع آن غریبهمهربان دایان کنار نمی

 .دل چرکین و غمگین دایان را به سرعت شاد کردند شانبا آمدن

 کنی؟ما رو باهم آشنا نمی -

اش را روی خود ام را از دایان گرفتم و به سمت زن جوان برگشتم. هنگامی که نگاه خیرهنگاه خیره
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شان ایستادم و به جای شان قدم برداشتم. مقابلهایم نشاندم و به سمتدیدم، لبخندی به روی ل*ب

 :ن، من پاسخ دادمدایا

 .سالم. آلما هستم -

 :سری تکان داد و گفت

 !وقتم... ببخشید که نتونستم تو آغوشم بگیرمت، آخه بچه به دستمهسالم عزیزم. خوش -

تر نهایت شیرینی که میان پتوی صورتی رنگ پنهان شده بود، اشاره کرد. لبخندم عمیقو به نوزاد بی

 .شد از محبتش

 ین چه حرفیه؟کنم. اخواهش می -

 .به سمت مرد برگشتم و سالم دادم

 .سالم -

 :سری کوتاه خم کرد و پاسخ داد

 .وقتم آلما خانمسالم. خوش -

 .به همچنین -

 :ی مرد قرار داد و با لبخند به سمتم برگشت و گفتدایان دستش را به روی شانه

 !ایشون دوست من و هاکانه؛ پدرام -

 دادی زیبا را نشان میادم و او در حالی که با دست آزادش پسربچهی فهمیدن تکان دسری به نشانه

 :ادامه داد

 .ایشونم گل پسرش آقا پارسا -

شان که فارغ از اوج دردهای روزگار بازی ها و دنیای بدون دغدغهها بودم. بچههمیشه عاشق بچه

 .خندیدندکردند و آزادانه میمی

 .ش همسان کردمبه روی دو زانو خم شدم و قدم را با قد

 !سالم مرد جوان -

 :اش را به چشمانم دوخت و پاسخ دادنگاه مشکی
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 .سالم -

 .حقیقتا که با آن جلیقه و شلوار خوش دوخت جین، همانند مردان بزرگ، جذاب شده بود

 .دستم را مقابلش گرفتم

 .وقتماز دیدنت خوش -

 .ر دادی لبش، کمی باال رفت و دستش را در دستم قراباالخره گوشه

 .منم -

 .دستش را به آرامی فشردم و عقب کشیدم تا بلند شوم که با حرفش، به جای اول برگشتم

 !چشمات خیلی قشنگن -

 .لبخندم بیشتر جان گرفت و با مهربانی به صورتش خیره شدم

 !بینهممنونم عزیزم. چشمات قشنگ می -

 :تر گرفت و گفتدستم را محکم

 !بزرگ و خوشگلننه. من جدی میگم... خیلی  -

 :هایم از تعریفش نمایان شدند و با خنده گفتمردیف دندان

 !دادمشون به تواومدن، حتما میاگه چشمام در می -

 :چشمانش گرد شدند و متعجب پرسید

 جدی میگی؟ -

 .شان بودها همین زود باوریهمین بود؛ خصلت بچه

 :اش را کشیدم و پاسخ دادمخندیدم و به آرامی بینی

 .آره -

 .اش کشیدمبه آرامی مقابلش ایستادم و دستم را به روی موهای ل*خت خرمایی

 .با صدای دایان به سمت زن جوان برگشتم

 .ایشونم دوست قدیمی خانوادگی من، عاطفه جان و دختر نازنینش عطرا -

 :با پشت دست صورت گرد عطرا را نوازش کردم و خطاب به عاطفه گفتم
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 .نازی دارینماشاهلل دختر خیلی  -

 .لطف داری عزیزم -

 .تر کردمای نشاندم و پتو را به دورش محکمی سفیدش را ب*وسهگونه

 .با صدای پدرام، قامت راست کردم و لبخندم را درسته بلعیدم

 پس هاکان کجاست؟ ما رو دعوت کرد و خودش فرار کرده؟ -

اسخ بدهد که صدای گرم و آشنایش در ی پدرام زد و ل*ب باز کرد تا پدایان خندید و دستی به شانه

 .گوشم پیچید

 !جام باباهمین -

دونستم وقتی بغلت کنم، رفتم؛ چون نمی»ی آن روزش در سرم اکو شد: تنم لرزید و صدای گرفته

 «!حمله بهم دست میده یا نه! وقتی کنارت بخوابم بازم دیوونه میشم یا نه؟

ماه درد کشیدم؛ درد بودنش در ی یکهفته؛ اما به اندازهچه مدت بود که آنجا بودم؟ شاید کمتر از یک

 ...ی لحظاتم. درد دیدنش و ترسیدن از دوباره لرزیدن نگاهمهمه

زد و نفسم را به شماره هایم سیلی میهای باغ به گوشصدای قدمهای سنگینش به روی سنگ ریزه

ذهنم تداعی کردم. اعتماد به نفس، انداخت. آب دهانم را فرو دادم و درس امروز پروفسور را در می

شد و چندی تر میهایش نزدیک و نزدیکآرامش و نفس عمیق را در ذهنم تکرار کردم. صدای کفش

آمد و من هنوز هم درگیر احساساتم اش میپرسیبعد، به ناگهان قطع شد... صدای سالم و احوال

 .ساختی جدید مییک قصهبودم؛ احساساتی که امروزش با دیروزش متفاوت بود و هرروز 

 آلما؟ -

نامم را به زبان آورد و باز هم کلنجار رفتم؛ اما در نهایت این ادب و احترام بود که پیروز شد و مرا 

اش بلند کردم و بعد از های ساق کوتاه مشکیوادار کرد تا که به سمتش برگردم. نگاهم را از چکمه

ی سفیدش، به صورت مرتب و ریش ی مردانههدوخت مشکی و پیراهن سادگذشت از شلوار خوش

های خندانش را به زدند و ل*ببرق می هایی که از مرتبیاش رسیدم. ریشهمیشه آنکارد شده

اسارت برده بودند. چشمان دلبرش و نگاه خندانش را که نباید گفت! نباید گفت از گرمایش در اوج 
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 .پاییز و سرمایش

پایم را به سرعت گم کردم و درس امروز پروفسور را به راحتی جلوتر آمد که هول کردم. دست و 

 .افتادم

 .سـ... سالم -

 .ریش مرتبش با لبخند بزرگش بهم ریخت و چشمانش ریز شدند

 سالم... ببینم! از من فراری شدی؟ -

 :چشمانم به سرعت گرد شد و دستپاچه پاسخ دادم

 نه جانم! چه فراری؟ -

 .ی به عقب برداشتمجلوتر آمد و من به اجبار قدم

آرام باش آلما! نفس عمیق بکش! مرد مقابل تو همان هاکان سابق بود... درسته که او را بخشیدی؛ اما 

 .قرار نیست دوباره از عشقش بسوزی و آتش بگیری

نفس عمیق نامحسوسی کشیدم و دستانم را پشت سرم در هم قفل کردم و آب دهانم را به آرامی فرو 

 : انداخت و پرسیددادم. ابرویی باال

 .جایی و من درست و حسابی ندیدمتواال چند روزه این -

 :ی مصلحتی برای تعویض حال و هوایم سر دادم و پرسیدمخنده

 زنی؟مگه شما نگهبانی که ورود و خروجم رو می -

 .اش را حفظ کردلبخندش به سرعت رنگ باخت و همان خونسردی ذاتی

 .ادبی کنمخواستم بینه. متاسفم. نمی -

 .هایم نشاندملبخند مضحکی به روی ل*ب

 .کنمخواهش می -

 .به عقب برگشتم و به سمت دایان چرخیدم

 من باید برم... فردا امتحان سختی دارم. بعدا همدیگه رو ببینیم؟ -

 .لبخند زد؛ همان لبخندی که تنها برای من بود
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 .بعد از دانشگاه میام دنبالت -

 .ی پدرام هم خداحافظی کردم و به سمت هاکان برگشتمهچشمکی زدم و از خانواد

اش بود و من دیگر قصد ناراحتی او را نداشتم. ی اوج ناراحتیچشمان ریز و نگاه تیزش نشان دهنده

تفاوتی؛ اما...اما گفته بودم که این بدن و احساسات هر روز یک در واقع تصمیمی جدید داشتم؛ بی

امد باز هم رفتنم ناراحتش کند و به خود بگیرد. لبخندم را حفظ کردم و زد؟ برای همین دلم نیساز می

 :گفتم

 !کنیمببخشید هاکان بیگ)آقا هاکان(... انشاهلل سر فرصت با هم صحبت می -

 .اش کمتر شد و قامتش رشیدترهای روی پیشانیچین

 .بینمتحتما! سر میز شام می -

 :پاسخ دادم ی عقلمسری کوتاه خم کردم و برخالف خواسته

 .با کمال میل -

قدمی به سمت چپش برداشتم که با حرکت ناگهانی و قرار گرفتنش در مقابلم، هینی کشیدم و پاهایم 

به زمین قفل شد و نگاهم بلند. دستم را روی قلبم گذاشتم که از شدت هیجان، ضربانش اوج گرفته 

 .بود

 کنی؟چکار می -

 :ه آرامی و باشیطنت پاسخ دادلبخندی زد و ابرویی باال انداخت و ب

 .ببخشید! حواسم نبود -

 :سرش را پایین آورد و با صدایی بسیار آرام ادامه داد

 !اینه این که خیلی ریزه میزه -

 .ای کشیدم و چشمی درون حدقه گرداندمپوف کالفه

 !خدا شفا بده -

 .و به سرعت از کنارش گذشتم و به سمت ساختمان قدم تند کردم

**** 
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 :نفس پرسیدی دنیا بلند شد و با نفسهخند

 استاد چکار کرد؟ -

 :تکین خندید و پاسخ دادآی

 !هیچی دیگه...کالس رو گذاشت رفت از خجالت. باورت نمیشه که تا پایان ترم نیومد -

 !ذاشتم با اون سوتی خفنمنم بودم دیگه تا صدسال توی اون دانشگاه پا نمی -

های بالکن سپردم و نگاهم را به سمتش ام را به نردهگرفتم و تکیهنگاهم را از آن دونفر سرخوش 

شد گفت که برگرداندم. به روی نیمکت چوبی نشسته بود و کتاب قطوری در دست داشت و می

 .نزدیک به چندساعت در حال مطالعه بود

کرد؟ شد؟ اصال احساس سرما میبا آن پیراهن پاییزی نازک در آن هوای خشک و سرد، سردش نمی

 جا؟به تو چه ربطی دارد آلما؟ باز هم دلسوزی بی

ی روی میز چوبی روی های بهم ریختهنفسم را کالفه فوت کردم و نگاهم را برگرداندم. با دیدن برگه

توانستم به او کمک کنم؟ ... چطور می"سایه"امی جدید زندگیبالکن، به یادش افتادم؛ دغدغه

روزها پروفسور کریمی به من سپرده بود. آن هم در اواسط ترم و نهایت سختی که این ی بیپروژه

کامالً جدای از دروس دانشکده. او قول داده بود که اگر آن پروژه را به خوبی به اتمام برسانم، تمام 

شد را با ارفاق خوبی برایم رد کند و این از نظر سایر های بعد به او محول میدروسی که در ترم

ام. شانسی که تا به حال نصیب اندک دانشجویی های زندگیترین شانسی از بزرگاساتیدم یعنی یک

گفتند شانس که هر دانشجوی منتخب پروفسور در دانشکده از امتیاز شده بود. به این لحاظ می

توان گفت شان بورسیه شدند و حتی میی تحصیلها برای ادامهخاصی برخودار بود و بسیاری از آن

 .ها نهایت لطف را به خرج داده بودها و کمپر استخدام آنها در بهترین کلینیککه پروفسور د

نگاهی دیگر به سمت او که در باغ درحال کتاب خواندن بود، انداختم و به سختی از او دل کندم. روی 

ی سایه را باز کردم و شروع به ها را براساس شماره مرتب کردم و پروندهصندلی جای گرفتم و برگه

 .ی سفید یادداشت کرمواندن کردم... نکات مهم را روی تنها برگهخ

سال، علت بیماری: پرخاشگری و آسیب 4سایه سعادت، فرزند محمدعلی سعادت، مدت زمان بستری
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 ...زدن به خود و

مو یادداشت کردم و یک دور دیگر برای اطمینان مطالعه کردم. گوشی را تمام اطالعات را موبه

 .پروفسور را لمس کردم. بعد از چند بوق صدای محکمش در گوشی پیچیدبرداشتم و اسم 

 بله؟ -

 :نفسم را به آرامی رها کردم و ل*ب باز کردم

 سالم پروفسور... خوب هستید؟ -

 .دمیرسالم. ممنونم خانوم تاش -

 .استاد، مزاحم شدم تا درمورد سایه سعادت صحبت کنم -

 .شنوممی -

 .ع کنمخوام از فردا شرومن می -

 !چه خوب -

 .تونی منو آماده کنید تا فردا برسم خدمتنامهبله... ممنون میشم اگر آدرس دقیق و معرفی -

 .شون کردمکنی. برای همین زودتر آمادهدونستم قبول میحتما! می -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !شناسیدشما خوب دانشجوهاتون رو می -

 :با جدیدت پاسخ داد

 .! فقط دانشجوهای بلند پرواز روشون رونه همه -

 بلندپرواز؟ یعنی رویاهای من بلندپروازی بود؟

 .بینمتفردا می -

 .خدانگهدار -

 .خدافظ -

تماس را خاتمه داد. گوشی را روی میز گذاشتم و به عکس زیبای سایه خیره شدم. دختری زیبا و 

اش لذت ی طالیی زندگیود و از برههاش، مهربان و زیبا؛ اما دچار بیماری روحی شده بطبق بیوگرافی
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ی سبکی داشت و این یعنی تا به حال با کسی ارتباط برقرر برد و در کلینیک بستری شده. پروندهنمی

 .نکرده و نزدیکی به او دشوار بود

 کنی؟به چی فکر می -

ه من بودند و بتکین و دنیا خیره شدم که دست از گفتگو و خنده برداشته نگاهم را بلند کردم و به آی

 :نگاه می کردند. نفس عمیقی کشیدم و در جواب دنیا گفتم

 .کردمهیچی. داشتم به درسام فکر می -

ها و پرونده را مرتب کردم و در آغ*و*ش کشیدم. به داخل اتاق رفتم و در بلند شدم و تمام برگه

 هایم قدم تند کردم ولباسبالکن را محکم بستم و وسایلم را درون کتابخانه جای دادم. به سمت کمد 

 :ها را خطاب قرار دادمداشتم، آنام را برمیدر حالی که پتوی مسافرتی

 .گردماالن برمی -

ای گفتند و من از اتاق و ساختمان بیرون زدم و به سمت باغ پشتی قدم تند کردم. در "باشه"هردو

 .اش شدماش ایستادم و خیرهچند قدمی

ای دیگر را با او رقم نزنم؛ اما نشستنش در آن سرما و سرگرم عاشقانه با خود عهد کرده بودم که

تر اش بود و نشستن بیشکردن کردن خود با کتابی که برعکس گرفته شده بود، نشان از اوج ناراحتی

کرد تا او را به خانه دعوت کنم. هرچند که او را به گذشته سپرده بودم؛ اما در آن سرما، دلم را نرم می

 .و انسانیتم را با هر ترفندی که بود، نتوانستم فراموش کنم احساس

 .قدمی به سمتش برداشتم و پتو را به آرامی باز کردم و به جلوتر رفتم

 کرد؟با آن پیراهن ورزشی نازک احساس سرما نمی

ها و هایش کنار آمده بودم؛ با دستپاچگیطاقتیاختیار قلبم دیگر در دستم نبود و من با بی

 .ترسیدآمد و میهایم کنار آمده بودم. هرچند که هنوز هم دلم برای بودن با او کنار نمینخواست

ام، سری به طرفین تکان دادم و پتو را ی خشکی که سر داد، برای رهایی از افکار بهم ریختهبا سرفه

در هم  مان کههایش نشاندم. تنش لرزید و به سرعت به عقب برگشت. نگاهبه آرامی به روی شانه

مورد نگاهم را دزدیدم و او را هایم نشاندم و باخجالتی بیتالقی کرد، لبخند کمرنگی به روی ل*ب
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 :خطاب قرار دادم

 !هوا سرده. مریض میشی -

با ایستادنش در مقابلم، نگاهم به موازات قامت رشیدش کشیده شد و لبخندم جان گرفت. پتو را به 

روی نیمکت انداخت. پلک زیرینش سرخ بود و این نشان  هایش مرتب کرد و کتاب راروی شانه

هایش نخندیدند های شوم بود. هنگامی که ل*بی باالرفتن فشار خون و عصبی و فکر و خیالدهنده

ام بهم پیچید و هایم کنار رفت. معدهو چشمانش ریز شدند، بند دلم پاره شد و لبخند از روی ل*ب

حرفی به زبان نیاورد و حالت صورتش تغییر نکرد، با استرسی کامال  گواه بد به دلم افتاد. هنگامی که

 :غیرارادی پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

ی منفی به طرفین تکان داد. کتاب را نفسش را به سنگینی و سختی بیرون فرستاد و سری به نشانه

کنارم ایستاد و پتو را هایش آزاد کرد و نیمکت را دور زد. در به آرامی برداشت و پتو را از دور شانه

هایم رها مقابلم گرفت که متعجب دستم را زیر پتو گذاشتم و او بی هیچ حرفی، آن را به روی دست

اش. به سرعت به سمتش تفاوتیتوجهی و آن همه بیکرد و از کنارم گذشت. قلبم فرو ریخت از بی

او رفته بود و هوای باغ را با هایش ببینم؛ اما برگشتم تا شاید لبخندی از سر شوخی به روی ل*ب

دانم چرا بغض کردم و چشمانم به سوزش افتادند. شاید برای این که رفتنش سردتر کرده بود. نمی

اید کرد. شای صحبت کردن از هر روشی صحبت نمیآمد و برای لحظهبار بود که او به دنبالم نمیاولین

ین که من و او برای هم تمام شده بودیم و باید شد. اکم واقعیت برایم روشن میهم برای این که کم

همانند دو انسان آشنا، نه صمیمی و رفیق، برخورد کنیم. تنها دلیلش برای آن همه دوندگی، صحبت 

خواهد برگردد و این بار قصد رفتن ندارد... پس چه کردن و دلیل رفتنش بود؛ اما او که گفته بود می

 شد؟

شد قضاوت کرد. او که حرفی نزد و عملی مرتکب نشد. پس قصه میبس کن آلما! از یک رفتار که ن

 !بافتن را تمام کن

ام کشیدم. پتو را به دور نفس لرزانم را کالفه و سردرگم فوت کردم و دستی به صورت یخ کرده
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هایم انداختم و به سرعت به سمت ساختمان دویدم. با ورودم به ساختمان و نشستن گرما به شانه

ذوق افتادند و بدنم رها شد. بازوهایم را نوازش کردم و نگاهم را به هایم به ذوقگونه روی صورتم،

ها نگریستم. جایی که او قرار داشت و در تمام مدت های عریض هدایت کردم و به باالی پلهسمت پله

 .آمد ااِل برای صرف غذا و ساعاتی نشستن درکنار خانوادهحضور من پایین نمی

ای خوردم و به سمت آیفون برگشتم. با دیدن تصویر آقا پدرام و آمدن زنگ، یکهبا به صدا در 

ای بود که درنگاه ی چهارنفرههایم جوانه زد که تنها دلیلش خانوادهاش، لبخندی به روی ل*بخانواده

 .زد. دکمه را فشردم و مقابل در منتظر ماندم تا برسندها عشق موج میی آنهمه

 کی بود؟ -

 .ها برگشتم و نگاهم را بلند کردمپله به سمت

چرا یک دست مشکی پوشیده بود؟ زود قضاوت کرده بودم؟! احتماال در آن لحظه حال مساعدی 

 !ها را دخترجاننداشته که صحبت کند.... اَه! بس کن این تحلیل

 آلما؟ خوابی؟ -

 :نامحسوس سرم را تکان دادم و پاسخ دادم

 .آقا پدرام -

ها سرازیر شد و مقابلم ایستاد. نگاهم را بلند کردم فهمیدن، باال و پایین کرد و از پله یسری به نشانه

و در دریای چشمانش به شنا پرداختم؛ دریایی که رنگ غم به خود داشت. همانند دریای جنوب در 

 هنگام غروب خورشید! چه مشکلی برایش پیش آمده بود؟

 هاکان؟ -

دست کردن ند و منتظر ماند تا ادامه بدهم که با کمی دستهایش را به سمت صورتم کشامردمک

 :باالخره پرسیدم

 مشکلی برات پیش اومده؟ -

 :کرد، با صدایی گرفته پرسیدنگاهش را کنار کشید و در حالی که دستانش را پشت کمر قفل می

 خوایی کمکم کنی؟چیه؟ می -
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 :قدمی به سمتش برداشتم و صادقانه پاسخ دادم

 !از دستم بر بیاد، حتمااگه کمکی  -

اش ی اوج خودخوریشد و فشار روی فک زیرینش نشان دهندهسیبک گلویش مدام باال و پایین می

 .بود

 :در همان حالت، نگاه تیزش را به سرعت به سمتم کشید و پاسخ داد

 !نیازی به کمک تو ندارم -

کاپو افتادم و ناباور به عقب و با عصبانیت از کنارم گذشت و به سمت ورودی قدم تند کرد. از ت

برگشتم. در را باز کرد و برعکس رفتاری که با من داشت، خیلی محترمانه و با خنده از دوستانش 

 .ها را به داخل هدایت کرداستقبال کرد و آن

در ذهنم به دنبال دلیلی برای عصبانیتش از خودم بودم؛ اما هیچ نیافتم. تمام مدت درگیر درس و 

م و در هنگامی که با او برخورد داشتم هم هیچ بدخلقی به خرج ندادم. پس دلیل این دانشگاه بود

داد؟ نکند مشکل او حضور من ها چه بود؟ چه چیزی در وجودم او را آزار میعصبانیت و دزدیدن نگاه

 داد؟ چرا؟بود؟ چرا حضورم آزارش می

 .بار، جلوتر رفتمبا نزدیک شدن آقاپدرام و عاطفه، لبخند مصنوعی زدم و به اج

 .سالم. خیلی خوش اومدین -

 :عاطفه لبخند زیبایش را به صورتم پاشید و پاسخ داد

 .سالم عزیزم. ممنونم -

کرد او را در یک نقطه صمات و آقا پدرام دست پارسا را به دنبال خود کشاند و درحالی که سعی می

 :دارد پاسخ دادحرکت نگهبی

 !د یه مدت ما شما رو زیارت کردیمسالم آلما خانم. چه عجب بع -

 .ی لبم را گزیدمشرمسار، گوشه

 !از کم سعادتی بنده است -

 :ابرویی باال انداخت و محترمانه گفت
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 !نفرمایید -

 .لطف دارید -

 :ها گرفت و گفتهاکان قدم زنان به سمتمان آمد و دستش را به سمت پله

 !بفرما باال -

ها باال رفتند. به سمت هاکان برگشتم که او هم سرش فتند و از پلهای گ"بااجازه"عاطفه و آقا پدرام 

 ها باالمان، به سرعت رو گرفت و بی توجه به حضور من از پلهرا به سمت من کج کرد. با تالقی نگاه

اش ناخودآگاه آه غلیظی از میان گلویم خارج شد و چشمانم به سوزش رفت. از آن همه سردی

 :اش را به عقب گرداند و پرسیدتنهی راه ایستاد و در همان حالت، نیمیانهافتادند. به ناگهان، م

 نمیایی؟ -

با همان توجه کوچک، تمام وجودم لبخند شد و نم چشمانم فروکش کرد. پس بدون آن که به چیزی 

 :فکر کنم به سرعت پاسخ دادم

 !میام -

ها را باال رفتم ها گذاشتم. پلهبه روی آن بار در تمام آن مدت پاها دویدم و برای اولینو به سمت پله

که با رسیدنم به او، ایستادم تا حرکت کند. نفس عمیقی کشید و نگاه خیره و سردش را از صورت 

ام در رفتن مورد و هیجانیام دزدید و قدم برداشت. دستی به شالم کشیدم و با لبخند بیزدههیجان

ها دو نگاهم را سراسر سالن بزرگ گرداندم. دو طرف پله اش کردم. با رسیدنم به آخرین پله،یاری

-سالن مجزا بود. یکی با کاغذ دیواری و چیدمان چوبی و دیگری با کاغذ دیواری و مبلمان سفید

های مشکی. در انتخاب محل قرار گرفتن مبلمان نهایت دقت به خرج داده شده بود و مجسمه

گذراندم و قدم طور که اطراف را از نظر میکرده بود. همانتر قیمت و میز بیلیارد سالن را شیکگران

داشتم، با رسیدنم به قاب عکس بزرگی که مقابلم بود، در جا ماندم. آن عکس بزرگ با پس برمی

ه هایی کهایش در عکس دقیق شدم. همان لباسنهایت جذاب شده بود. به لباسی کتابخانه، بیزمینه

های براق چرم... روی دوخت و کفشداشت؛ اوور کت چرم و شلوار خوشآن روز مقابل دانشکده به تن 

ی مبل جای گرفته بود و با چشمانی خشمگین به مقابلش خیره شده بود. چقدر خشن! گویی با دسته
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 .چنان ابروهایش را در هم کشیده بودعکاس دشمنی دیرینه داشته که آن

 .س گرفتم و به سمتش برگشتمام را به سختی از عکبا صدای عاطفه، نگاه شیفته

 !جا آلمابیا این -

سری تکان دادم و نگاه آخری به عکس انداختم و بار دیگر در دل اعتراف کردم که من آن مرد را 

 !کشش کرده بودمنهایت دوست داشتم و دل و جانم را پیشبی

ا به روی مبل شان جای گرفتم. عطررو گرفتم و به سمت سالن چوبی رنگ قدم برداشتم و در جمع

هایش را در هم کشیده بود. های زیبایش را آویزان کرده بود و اخمآرام و معصوم آرمیده بود و ل*ب

اش را نوازش کردم و در دل برای معصمومانه بودنش قربان صدقه رفتم. ایبا پشت دست صورت پنبه

 .کردشنیدم که با حسرتی عجیب کلمات را ادا میصدای ریز پدرام را می

 .دکتر گفته باید عمل بشه -

سعی کردم خودم را با عطرا مشغول کنم تا مبادا احساس معذبی بهشان دست بدهد؛ اما باز هم 

 .ها قرار داشتم، واضح بودی کمی از آنشان برای منی که در فاصلهصدای

 !خب مگه چیه؟ یه عمل ساده است -

 :را دادلرزید پاسخ هاکان عاطفه با صدایی که از شدت بغض می

 !خواد عمل کنهآخه... مادرم... اون نمی -

 برای چی؟ -

 :تر شدآه کشید و صدایش نزدیک

 پارسا جان، مامان؟ -

داد. پاشا دستش را از ظرف شیرینی دور به آرامی به سمت عاطفه برگشتم که پارسا را خطاب قرار می

 :کرد و پاسخ داد

 بله؟ -

 تونی چند لحظه بری بازی کنی؟می -

 :رسا نگاهی به همه انداخت و پرسیدپا
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 خوایین حرف بزنین؟می -

 :عاطفه با لبخند زدن، پاسخش را داد. پارسا به سرعت بلند شد و گفت

 .چشم -

جایی که خودم را متعلق به آن از درک و شعورش در آن سن، لبخند به روی صورتم شکوفه زد و از آن

 :دانستم، من هم بلند شدم و گفتممکان نمی

 .من با پارسا میرم -

 :اما آقا پدرام به سرعت مخالفت کرد

 !نیازی نیست... چیزی نیست که نخواییم شما بفهمی -

 :لبخندی زدم و به سمت پارسا رفتم و در جواب آقا پدرام گفتم

 .میرم تا با پارسا بازی کنم -

و سفیدش نمایان  های ریزبه سمت پارسا برگشتم و دستم را به سمتش دراز کردم که ردیف دندان

ها دور شدیم و جمع آن از پارسا همراه به و گفتم ای″بااجازه"شد و دستش را درون دستم قرار داد.

 :به طبقه پایین رفتیم. با رسیدنم به آخرین پله، صدای شاکی دنیا در سرم پیچید

 کجا ما رو کاشتی رفتی؟ -

را در آغ*و*ش کشیده بودند و میان  تکین و دنیای شاکی برگشتیم که خودهر دو به سمت صدا آی

 ای باالسالن ایستاده بودند. دست پارسا را به سمت خودم کشیدم و مقابل دخترها ایستادیم. شانه

 :انداختم و پاسخ دادم

 !جا بودم، باباهمین -

 :نگاهش که به پارسا افتاد، چشمان مهربانش درخشیدند و پرسید

 این آقا پسر خوشتیپ کیه؟ -

ن که من پاسخ بدهم، پارسا دستش را از دستم جدا کرد و با احترام قدمی به جلو برداشت و قبل از آ

 :پاسخ داد

 سالم. من پارسام اسم شما چیه؟ -
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 :دیگر انداختند و دنیا با اشتیاق پاسخ دادتکین و دنیا نگاهی متعجب به یکآی

 !سالم عزیزم. اسم من دنیاست و از دیدنت خیلی خوشحال شدم -

 :شناخت، مقابلش زانو زد و پرسیدتکین به سمت پارسا آمد و از آن جایی که از قبل او را میآی

 سالم پارسا جون. ببینم! این دفعه چیزی نیوردی تا با هم بخوریم؟ -

 :پارسا ابروهایش را درهم کشید و پاسخ داد

 !جادونستم قراره یهویی بیاییم اینخب من که نمی -

 !جونعیبی نداره خاله  -

 :دستی به موهای زیبای پارسا کشیدم و پرسیدم

 بریم بازی؟ -

 :با اشتیاق به عقب برگشت و پرسید

 چه بازی؟ -

 :به حالت تفکر، چشمی چرخاندم و پاسخ دادم

 خب... فوتبال چطوره؟ -

 :ی زیبایی سر داد و پرسیدخنده

 مگه بلدی؟ -

 :و با خنده ادامه داد

 !دخترا که فوتبال بلد نیستن -

 :دستی به کمر زدم و حق به جانب گفتم

 !کردماتفاقا من بلدم. بچه که بودم با داداشم بازی می -

 :چشمانش درخشیدند و با ذوق گفت

 .پس بریم فوتبال بازی کنیم -

 :مشتم را باال آرودم و گفتم

 !پیش به سوی فوتبال -
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 :به هوا پرید و با خوشحالی گفت

 !ایول -

د. با خنده به سمت دخترا برگشتم که هردو به سمتم آمدند و دستانم را در و به بیرون ساختمان دوی

 ...اش یاری کردیمبرگرفتند و هرسه به بیرون دویدیم و پارسا را در هیجان کودکانه

های عاطفی و عقالنی، یکی از بهترین لحظات عمرم را ها بازی با پارسا و دوری از تمام درگیریساعت

بازی کودکانه، دیگر هاکان وجود نداشت و به همان دنیای آرام سابق برگشته رقم زده بود .در آن 

اش مرا به لحظاتی بچگی کردن ی آن آرامش را مدیون وجود پارسا بودم که با کودکیبودم و همه

دعوت کرده بود. حتی جدایی از او هنگام خداحافظی برایم دشوار بود. پارسا سر به زیر بود و هرسه 

هایی که از شدت هیجان سرخ شده بودند، ماتم زده مقابلش ایستاده و رفتنش را ورتنفر ما با ص

یش بر هاسالی تبدیل شد و تمام غمی ما هم دوباره به بزرگگر بودیم. با رفتنش، دنیای کودکانهنظاره

ا گذاشت اش، دنیا هم با خداحافظی طوالنی ما را تنهسرمان فرود آمدند. بعد از رفتن پارسا و خانواده

جا بود که من ماندم و من... پالتوام را ی حمام و استراحت، به اتاقش رفت و آنتکین هم به بهانهو آی

ام را برداشتم و به باغ پناه بردم. بخاری حلبی که باغبان درست کرده بود، هنوزهم پوشیدم وگوشی

داشتند. روی نیمکت در ها نشان از حرارت بیش از حدش ترق آتش و چوبروشن بود و صدای ترق

کنار بخاری جای گرفتم و گوشی را مقابل چشمانم گرفتم. دلم برایش تنگ شده بود؛ بیشتر از آن چه 

کردم. با دیدن عکسش در قاب گوشی، چشمانم به سوزش افتادند و قلبم از دلتنگی به که حس می

ک بوق، دو بوق و باالخره سوزش افتاد. انگشتم را به روی صورتش کشیدم و نامش را لمس کردم. ی

 :صدایش در سرم پیچید

 الو آلما؟ خوبی باباجان؟ -

 :گوشی را کنار گوشم گذاشتم و صدایش زدم

 سالم. بابا؟ -

 :نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 جان بابا؟ -
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 :ها به جانش نق زدمدلم برای آغوشش پر کشید و همانند بچه

 !دلم برات تنگ شده -

 :ان دادالعمل نشبه سرعت عکس

 منم... خیلی زیاد باباجان. کِی میایی پیشمون؟ -

 :آه کشیدم و با شرمندگی گفتم

 .تونم بابا. گفته بودم که استادم فرستادتم یه کلینیکنمی -

 تونی بیایی؟آره یادم نبود. پس نمی -

 !اگه بتونم که حتما میام -

 .بیا که جون بگیرم -

 :تم فشردم و به آرامی گفتمجان گرفتم از محبتش. گوشی را درون دس

 بابا یاشار؟ -

 جانم؟ -

 :ل*ب گزیدم و به سختی و با صدایی تحلیل رفته پرسیدم

 ...چه خبر از اون -

 :ولی خودش فهمید و پاسخ داد "اعتیاد"،  "مواد"نتوانستم بگویم

 خوبم. اصال به سمتش نرفتم بابا... یادت رفته بهت قول دادم؟ -

 .ماند؛ حتی اگر برایش دشوار بودشه سر قولش میدلم برایش پرکشید. همی

 :پاسخ دادم

 .یادم نرفته -

 .ای که انگار او مقابلم ایستاده باشدلبخند زدم؛ گرم و بزرگ؛ به گونه

 !خیلی دوست دارم -

 :خندید و گفت

 بیشتر از من؟ -
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 :خندیدم و با اشتیاق و ذوق پاسخ دادم

 !فکر نکنم -

 :فرو دادم و پرسیدم باز هم خندید. آب دهانم را

 مامان کجاست؟ -

 .کنار من نشسته -

 میشه گوشی رو بهش بدین؟ -

 .باشه عزیزجان. از من خدافظ -

 .خدافظ -

هایت خشی آمد و چندی بعد، نور امید در دلم روشن شد و وجودم گرم شد از صدای بینصدای خش

 :اشآرامش دهنده

 .سالم عزیزم -

 کردی؟سالم مامان. خوبی؟ چکار می -

 کردی؟دیدیم. تو چکار میخوبم. هیچی. با بابات فیلم می -

هایم در دانشگاه و حتی گویی منتظر آن سوال بودم که ل*ب باز کردم و با شوق و ذوق تمام موفقیت

های کرد و همانند تمام سالبازی با پاشا را به زبان آوردم و او هم با خنده و گاهی جدیت مرا یاری می

هایش گوش سپردم. در مورد سایه به پایم رشد کرد و نظر داد و من با اشتیاق به صحبتگذشته پا 

 :اش نوشته شده بود و او پاسخ دادهایی که در پروندهگفتم و اخالق

درصد رو خودت باید پیدا کنی.  ۱0درصد درست باشن؛ اون  90اونایی که توی پرونده نوشته شاید -

ی که تونی بفهمرو نشی نمیش فرق داره. برای همینه که تا باهاش روبهدید هر فرد نسبت به فرد مقابل

 .چه جور آدمیه

 :ی فهمیدن تکان دادم و گفتمسری به نشانه

 .درست میگی مامان. شاید سایه اصال اون آدم پرخاشگری که توی پرونده نوشته نباشه -

 .درسته عزیزم. برات آرزوی موفقیت دارم -
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 .ممنونم مامان -

 کنم...آلما؟اهش میخو -

 جانم؟ -

 از بقیه چه خبر؟ -

 :منظورش را به خوبی متوجه شدم. نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم

 !همه چی عادیه. عین قبل که گفتم. هرکسی سرش به کار خودش گرمه -

 که این طور. از دایان چه خبر؟ -

 .هایم به لبخند از هم باز شدندبه سرعت ل*ب

 .کردم. با پدربزرگ رفته بودن تهران تا به هتل سر بزنندیروز باهاش صحبت  -

 !خوبه. پس درگیر کاره -

 .یه جورایی -

 ی سوءتفاهم رو با افسانه حل کردی؟قضیه -

 .بله -

 .خوبه -

بینی مرا برای دایان سوءتفاهم همان خواستگاری بود که افسانه جون در یک عمل غیرقابل پیش

جا بود که با هر جان کندنی که بود بابا هم به من واگذار کردند. آنخواستگاری کرده بود و مامان و 

 .موضوع را با افسانه جون حل کردم و قضیه خیلی محترمانه و بدون دلخوری رفع شد

 !عزیزم مراقب خودت باش -

 .چشم -

 .شما هم

 !حتما -

 .خدافظ -

 .خدافظ -
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 .تماس را خاتمه دادم و گوشی را روی نیمکت قرار دادم

 !نها نشستی سیب جنگلیت -

از ترس هینی کشیدیم و به سرعت به عقب برگشتم و ناباور از شنیدن معنی اسمم، ابرویی باال 

های عریضش را به عقب فرستاد و بی هیچ هایش پنهان کرد و شانهانداختم. دستانش را درون جیب

ضربانش نفس عمیقی نگاه گرمی به من خیره شد. دستم را روی قلبم گذاشتم و برای آرام شدن 

 :کشیدم. به آرامی از آن نگاه خواستنی دل کندم و گفتم

 !ترسیدم -

 .ها در سرم پیچید و مقابلم ایستادهایش به روی سنگ ریزهصدای کشیده شدن کفش

 .خواستم بترسونمتنمی -

 وهایش سری تکان دادم و دستانم را باالی آتش گرفتم. مقابلم روی نیمکت نشست تنها به حرف

روحش خیره شدم. چه اتفاقی دستانش را باالی دستانم قرار داد. نگاهم را باال کشیدم و به صورت بی

 !برای هاکان افتاده بود که روح از تمام وجودش پر کشیده بود؟

روغ و فتعارف در صورتش دقیق شدم تا شاید دلیلی برای آن چشمان بیدستانم را عقب کشیدم و بی

و شرتش فرنم؛ اما هیچی پیدا نکردم. دستانش را عقب کشید و در جیب سوییجان پیدا کصورت بی

 :کرد. کمی به جلو خم شدم و صدایش زدم

 هاکان؟ -

 :نگاهش را بلند کرد و منتظر ماند که پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 چه اتفاقی؟ -

 :شانهای باال انداختم و درمانده پاسخ داد

 !دونم. یه اتفاقی که حالت رو خراب کردهینم -

 .ابرو درهم کشید
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 کی گفته حال من خرابه؟ -

 :با قاطعیت پاسخ دادم

 .من -

 :پوزخند عصبی زد و چشمانش را برایم در آورد و پرسید

 خوایی تِز روانشناسی برای من در بیاری؟االن می -

دوختم. به غرورم بر خورد. من برای او نگران مبهوت و درمانده، ماندم و نگاه ناباورم را به چشمانش 

گرفت. هرچقدر هم که عصبانی و گرفته بود، نباید بر سر من خالی بودم و او این چنین جبهه می

کرد. اصال او لیاقت مهربانی مرا نداشت. به جهنم که احوالش خراب بود و از چشمانش غم فواره می

 .کرده بود

به روی هم فشردم و نگاه دلخورم را برگرداندم. از جا برخاستم که هایم را محکم و باعصبانیت ل*ب

نگاهش به موازات قامتم کشیده شد. قلبم فرمان ماندن داد؛ اما من یاد گرفته بودم با احساساتم 

 .توجه به او به سمت ساختمان قدم برداشتمبجنگم و باز هم جنگیدم و بی

 .خواستم ناراحتت کنمنمی -

رحم ، گرمای آمد و پاهایم به زمین قفل شد. در آن سرمای پاییز و هوای بی صدایش از پشت سر

ی نزدیک احساس کردم و لرزش بدنم کم شد؛ اما به جای برگشتن، پوزخند وجودش را از فاصله

 .عصبی صورتم را قاب گرفت و دندان ساییدم

 !برگرد -

 !کرد؟ نه امکان نداشتالتماس می

 !کنمخواهش می -

کرد؟ برای ماندن؟ مگر حضورم او را یخت از لحن ملتمس و دردمندش. از من خواهش میدلم فرو ر

اش را کرد و او ی پیش مرا خرد نکرد؟ بس بود هر چه آلما دلسوزیکرد؟ مگر چند لحظهاذیت نمی

 .محلی کردفقط بی

یاورم. نتوانستم هایم را به روی هم دوختم تا کالمی به زبان ندستانم را در کنارم مشت کردم و ل*ب
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تفاوت بمانم. پس با بستن چشمانم به روی خواهشش به ی پیشش بینسبت به توهین چند لحظه

 .هایم را کر و چشمانم را کور کردمهایم سرعت بخشیدم و گوشقدم

**** 

 «فصل پانزدهم»

 «دانای کل»

رفته بود. نگاه اش بیرون زده بودند و تنش رعشه گهای شقیقه و پیشانیاز فرط عصبانیت، رگ

توانست در مقابل او هایش را به روی هم فشرد. چطور میسرخش را به مسیر رفتن او دوخت و دندان

گرفت. اش را از او میخوددار باشد و نقش یک ظالم را بازی کند؟ او نباید انتقام تمام دردهای کودکی

 ی بر روی دردهایش نبود؟آلما که گناهی نداشت. اصال او را چه به دردهای او؟ مگر او درد

 هایشهایش بیشتر شد. فریاد استخوانبا ورود آلما به خانه، جانش شعله کشید و فشار روی پنجه

هایش که از شدت عصبانیت همانند بخار برخاسته از آب درحال جوشیدن، داغ و بلند شد و نفس

د. آن همه عصبانیت از او که سوزاندند و به گزگز افتاده بودنهایش را میسوزان بودند، پوست ل*ب

کرد بعید بود. آلما همیشه معادالت او را برهم ی مسائلش را با خونسردی تمام حل میهمیشه همه

کشید که باید گفت او اولین نفری بود که این حالت عصبانیت و زد و خشم او را به سطح میمی

ه آن زن به سراغش آمد و ناخواسته آورد. درست چندروز پیش بود کدرماندگی را در او به وجود می

رازش را برایش برمال کرد که آتشی بر روی احساساتش شده بود. همان جا بود که احساساتش را به 

 همه آزرده بود؟کل فراموش کرده و از آن دختر غافل شده بود! چگونه او را این

ه و عصبی چنگی میان های پلیدش فاصله گرفت. کالفصدای کوبیده شدن در آمد و ذهنش از نقشه

 :موهایش زد و به جان زن غرید

 !ای لعنت بهت -

 :کف هر دو دستش را به روی صورتش گذاشت و نالید

 با من چکار کردی آخه؟ -

ی اتاق آلما دوخت که برقش خاموش شد دستانش را به پایین سوق داد و نگاه سردرگمش را به پنجره
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؛ نه تنها با خود حتی با احساساتش هم غریبه شده بود و رفتو دل هاکان لرزید. با خود کلنجار می

ی انتقام و خواهد؟ اما هرچه که تالش کرد نتوانست در مقابل وسوسهدانست که چه میدیگر نمی

ای تر از همیشه شدند و پردهفروغمسبب حال خرابش خوددار باشد و آن جا بود که چشمانش بی

ر هایش را بداد، چگونه تمام تالشانست که اگرآن انتقام رخ میدسیاه به روی قلبش افتاد و هیچ نمی

 .دادباد می

 

**** 

اش به چشمان زیبای زن خیره شد. اش را به روی میز قرار داد و با خونسردی ذاتیفنجان قهوه

کردند. زن لرزیدند و برخالف صورتش ترس و اضطرابش را برمال میمردمک چشمان زن می

ها چیده بود و حال که پیدایش کرده بود، به همان راحتی ها برای دیدنش برنامهلدانست هاکان سامی

هایش را به بازی گرفته و از استرس زیاد پوست کرد. از همان جهت بود که پوست ل*برهایش نمی

جان هاکان به انگشتان زن افتاد که پوزخند کمرنگی ریشه کرده بود. نگاه بیهایش را ریشهکنار ناخن

هایش جا خوش کرد. انگشتانش را به دور لیوان کشید و با صدایی که بیشک برای زن ج ل*بکن

 :شباهت زیادی به ناقوس مرگ داشت، او را خطاب قرار داد

 دنبال چی هستی؟ -

ی لبش که توجه به گوشهی تلخ خون در دهانش پیچید. بیتنش از آن صدای بم و گیرا لرزید و مزه

 :گذاشته بود، دست و پایش را جمع کرد و پاسخ داد رد کمی از خون برجای

 .دونیخودت می -

ی بزرگ اتاقش رفت. مقابلش اش را از زن گرفت و از جای برخاست و به سمت پنجرهنگاه خیره

ایستاد و در حالی که به تماشای باران پاییزی ایستاده بود، دستانش را به روی کمرش درهم قالب کرد 

 :و پرسید

 ین همه سال؟بعداز ا -

 ...عشق که -

 :با پوزخندش نگذاشت زن ادامه بدهد و با تمسخر به سمتش برگشت. چشمانش را ریز کرد و پرسید
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 فهمی چی میگی؟عشق؟ می -

روح هاکان خیره شد و دستانش را در هم گره کرد و به سختی مقابل هاکان ایستاد. در چشمان بی

 :پرسید

 هنوزم از من متنفری؟ -

 :قیرآمیزی که سرتاپایش را برانداز کرد، پاسخ درستی را به او داد که رو گرفت و گفتنگاهی تح

 !حق داری؛ اما منم حق دارم هاکان -

نظور از زبانش به سمت هاکان برگشت و در دل، خود را مورد لعن و نفرین قرار داد برای کالمی که بیم

حقی نداشته و نخواهد داشت. با دیدن آن دانست که در مقابل آن مَرد خارج شده بود. او خوب می

توانست ها و چشمان به خون نشسته، زبانش را به دندان گرفت و سر به زیر شد. حتی میاخم

شان را به راحتی احساس کند. چرا؟ چرا از او های عصبی هاکان را به خوبی بشنود و داغینفس

 ترسید؟می

 حق داری؟ چه حقی؟ ها؟ -

اش را بلند م زن انداخت. دستانش را در هم گره کرد و به سختی نگاه ترسیدهفریادش رعشه به اندا

 :کرد و با صدایی که از شدت ترس میلرزید گفت

 میشه فقط چند دقیقه به حرفام گوش بدی؟ -

ی خود را خواند و آب دهانش را به سختی فرو داد تا های محکمی که هاکان برداشت، فاتحهبا قدم

گلویش نماند و پیش از آن که به دستان هاکان خفه شود، از سکته به مرز مردن  ای درهمانند هسته

انداخت او را نرسد؛ اما برخالف تصورش، هاکان مقابلش ایستاد و با خونسردی که آتش به جانش می

 :خطاب قرار داد

 !به چی گوش بدم؟ بازم اومدی زندگی منو خراب کنی و بری؟ -

 :پرسید پوزخندی زد و با حالت تمسخر

 مگه من حق نداشتم؟ -

 .ابرو درهم کشید و سرش را جلوتر کشید
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 حق زندگی و جوونی؟ -

 :اش غریدهای کلید شدهو از میان دندان

 .خاطر تو نتونستم کسی که دوستش داشتم رو به دست بیارممن به -

 .ک گرفتاش را از آن چشمان ترسناهای لرزانش را به روی هم فشرد و نگاه ترسیدهزن، ل*ب

او با هاکان چه کرده بود که این چنین عصبی و ترسناک شده بود؟ هیچگاه به یاد نداشت که او را این 

 .چنین دیده باشد. رسم او با پنبه سر بریدن بود

بارش را از صورت او گرفت. دستی به صورت هایش را به روی هم کشید و نگاه نفرتهاکان، دندان

 :به او نگاه کند گفتملتهبش کشید و بدون آن که 

 !تونی بریمی -

و صورتش را به سمت پنجره برگرداند؛ اما زن قدمی برنداشت و به سختی جسارتش را جمع کرد و 

 :گفت

 !خوامهاکان؟ من ازت یه دقیقه زمان می -

 :کالفه نفسش را بیرون فرستاد و با عصبانیت به سمتش برگشت و غرید

 !گفتم برو بیرون! همین االن -

اش را روی قلبش یادش تمام اتاق را در برگرفت و قلب زن از تب و تاب افتاد. دست یخ کردهفر

اش را باال کشید و نگاه خیسش را از آن ی باریدن داد. بینیگذاشت و باالخره به چشمانش اجازه

هایی ضعیف و پاهایی که به سختی از رحم دریغ کرد. کیفش را به دست گرفت و با قدمموجود بی

ی در کشید و به آرامی ی راه ایستاد و دستی به دستگیرهشد به سمت در رفت. میانهزمین کنده می

به سمت هاکان برگشت. نگاهش هنوز هم به روی او سنگینی میکرد و منتظر رفتنش بود. آب دهانش 

 :را فرو داد و دستی به صورت خیسش کشید و با هر جان کندنی که بود گفت

 !ت بیاد؛ اونم یه بکتاشههم خونحداقل به دیدن  -

اش را به چشم اش حبس شد. نگاه ناباور و بهت زدهرنگ از رخسار هاکان پرید و نفس در س*ی*نه

 :ای که از شوک و ناباوری بود، پرسیداشکی او دوخت و با خنده
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 ایه؟چی داری میگی؟ هم خون دیگه چه صیغه -

کشید و بیش از پیش روح و روانش را به اش تیغ میهای زن به روی اعصاب نداشتهفین کردنفین

کشید. در یک تصمیم آنی به سمت زن خیز برداشت که با جیغ خفیفی خود را به در چالش می

 :اش را به مرد خشمگین مقابلش دوخت که همانند شیری غرش کردچسباند و نگاه ترسیده

 !دِ باز کن اون دهن المصبو -

ریشتری تمام وجود و کلماتش را  7ای صدایی مرتعش که همانند زلزلهسرش را به در چسباند و با 

 :لرزاند پاسخ دادمی

 ...وقتی... وقتی رفتم -

 .جان کند و با اتمام کالمش روح او نیز از بدنش جدا شد

 .حامله بودم -

ی خود ی توانش را به پاهایش داد و به سختای اندک از آن شیر زخمی، باقی ماندهجا در فاصلههمان

ی هاکان رنگ غم را محکم نگه داشت تا که به روی زمین پخش نشود. چشمان به خون نشسته

هایش در هم فشرده شد. دست سنگینش را به روی اش از حجم زیاد غمگرفتند و س*ی*نه

هایی اش را با زن حفظ کرد. با صورتی که از درد در هم شده بود و نفساش فشرد و فاصلهس*ی*نه

 :آمد، زمزمه کردختی باال میکه به س

 !یاالن)دروغه(...یاالن -

به سختی دست آزادش را به صندلی رساند و مانع از به زمین افتادنش شد. زن قدمی پیش گذاشت و 

 :ترسیده نام او را زمزمه کرد

 هاکان؟ -

 .گر و عصبی او به سرعت عقب کشیددستش را به سمتش دراز کرد که با دیدن نگاه توبیخ

 !اری دروغ میگید -

 :ی منفی تکان داد و گفتسری به نشانه

 !دروغ نیست -
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چرخید. چشمانش را به روی هم های هاکان به شماره افتاده بودند و گویی اتاق به دور سرش مینفس

ا هایش رفشرد و انگشتانش را به دور صندلی بیشتر فشرد. دست در جیب کتش کرد و قوطی قرص

رعت به سمت میز رفت و با دستانی لرزان و مضطرب لیوان را لبریز از آب کرد بیرون آورد که زن به س

دانست که آن زن هر چه که تر از همیشه شدند. او میفروغو مقابل هاکان قرار گرفت. چشمانش بی

 .باشد، دروغگو نیست. امکان نداشت بعداز آن همه سال با دروغی به آن بزرگی برگردد

ت و لیوان را گرفت و تمام محتویاتش را الجرعه سرکشید. التهاب قرصی درون دهانش انداخ

کرد؟ دیگر اش با نوشیدن آن مایع خنک و گوارا کمی تسکین یافت؛ اما با قلبش چه میدرونی

 .تر از قبل میشدگذشت، احوالش وخیمظرفیتش برای امروز تمام شده بود و هرچه که می

 بهتری؟ -

توانست به چشمان زن خیره شود؟ شرم داشت؟ از چه کسی؟ نمیکرد که حتی نگاهش سنگینی می

 از او؟ مگر چه خطایی مرتکب شده بود؟

شت اش مکرد و ضربان گرفته بود. دستش بیشتر به روی س*ی*نهسرش به روی گردن سنگینی می

ر رای زن به روی میز قشد و گویی قصد بیرون کشیدن قلبش را داشت. نگاهش به پاکتی که به وسیله

 :تر از قبل کردگرفت، افتاد و صدایش حال خرابش را خراب

 .رو شواینو بخون! تو که نذاشتی باهات حرف بزنم. حداقل اینو بخون و با واقعیت روبه -

به سمت در رفت و دستگیره را کشید. نگاهی کوتاه به عقب انداخت و با نفسی عمیق و دردناک اتاق 

را در اتاق کارش تنها گذاشت. نگاهی به منشی انداخت و به  را ترک کرد و مرد خسته و سرگردان

سمتش رفت. دختر جوان که فریادهای هاکان را به خوبی شنیده بود، با نگاهی ترسیده از جای 

 :برخاست و پرسید

 اتفاقی افتاده خانم ستوده؟ -

که گفت و  فهمیدسعی کرد لبخند بزند؛ اما با لبخند مصنوعی و آن چشمان سرخ هر کسی خوب می

 :گویی ساده در اتاق رخ نداده؛ اما پاسخ داد

 .نه چیزی نشده -
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 :اش را روی برگهای نوشت و به سمت منشی گرفت و گفتشماره

 .اینو بهش بدین! نیازش میشه -

 .ی فهمیدن تکان دادبرگه را گرفت و سری به نشانه

 .روز خوش -

ها قدم تند کرد و ی دختر نماند و به سمت پلههایش زد و منتظر کالمی از سوعینکش را به روی چشم

خود را از آن ساختمان کذایی بیرون انداخت. نگاهی به تابلوی مقابلش انداخت. بخاطر دخترش 

ای ریخت؛ اما چارهگذاشت و زندگی هاکان را بر هم نمیجا نمیگاه پا در آنمجبور بود؛ وگرنه هیچ

 .کرد. هرچقدر که حقیر شود و توسط هاکان خرد شودش میی فرزندش تالنداشت... باید برای آینده

های روی تابلو را دنبال کرد. مرکز خرید)سیتی سنتر( بزرگی بود و مطمئناً سهمی گزاف به نوشته

 .گذاشترسید و او با خیال راحت سر به روی خاک میدخترش می

سوق داد. به سمت تاکسی نفس دردناکش را به سختی بیرون فرستاد و نگاهش را به سمت خیابان 

 ...قدم تند کرد و دستش را باال گرفت

**** 

 «آلما»

ی در را به پایین کشیدم و نفس عمیقی برای آرام شدن اضطرابم کشیدم. در را به داخل دستگیره

زیرلب گفتم و در را چهار طاق باز کردم. نگاهم را بلند کردم که در همان  "بسم اهلل"هول دادم و 

ی ترسیده و لرزان مواجه شدم. اتاق یک دست سفید با یک تخت، حمام و با سایه ی اولمرحله

های های سایر کلینیکتوالت، یک دست کاناپه راحتی و کمد بزرگ، همه و همه همانند اتاق

ی هایهای گران و اتاق بزرگ با کاغذ دیواریها بود؛ اما با تفاوتی چشمگیر. لباستیمارستان_درمانی

 .ها بودهای راحتی یکی از آن تفاوتصورتی رنگ زیبایی داشت، کاناپه هایکه گل

نگاهم را از اتاق گرفتم و زودتر از دکتر بخش )آقای یعقوبی( به داخل اتاق قدم برداشتم. نگاه 

اش را به اش را از دکتر به سمت سوق داد و بیشتر زانوهایش را در آغ*و*ش کشید و تکیهترسیده

 :*ب باز کردم و قبل از آن که دکتر بخواهد مرا به او معرفی کند گفتمپشتی تخت سپرد. ل
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 .سالم سایه. من آلما هستم -

 :قدمی به سمتش برداشتم که به سرعت ابرو درهم کشید و غرید

 !نزدیک نیا -

 .ایستادم و با لبخند او را به آرامش دعوت کردم

 .باشه عزیزم -

 :نگاهی به پشت سرش انداخت و پرسید

 خوایی؟من چی می از -

 :و با بغض گفت

 !من پول ندارم -

لبخندم پر کشید و دلم برایش ریش شد. دکتر یعقوبی از کنارم گذشت و به سمت سایه رفت و در 

 .ای نسبتا زیاد از تختش ایستادفاصله

 !خواد بهت کمک کنهسایه؟ آلما دوست توئه. می -

 :له در چشمانم خیره شد و نالیدسا ۱0برق اشک در چشمانش نشست و همانند کودکان 

 .اما من که دوستی ندارم -

 :اش چکید و با بغض ادامه دادای اشک به روی گونهقطره

 .آخه کسی منو دوست نداره -

ه رو شد. آهی کشید و بی من روبهدکتر یعقوبی نگاهی گرفته به سمتم انداخت که با نگاه غم گرفته

 .سمت سایه برگشت

 .بتونید دوستای خوبی بشینشاید تو و آلما  -

 :چنان به روی من بود. غم چشمانم را با کشیدن انگشتم به زیر چشم گرفتم و گفتمنگاهش هم

 .طوره آقای دکترحتما که همین -

یک قدم به جلو برداشتم که چشمانش درخشیدند و نامحسوس لرزید. پس ایستادم و لبخند کمرنگی 

 .م نشاندمهایی اطمینان به روی ل*ببه نشانه
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 :دکتر یعقوبی جلوتر رفت و به آرامی پرسید

 خوایی استراحت کنی؟می -

اش را نگاهش را از من گرفت و به سمت دکتر برگشت. به آرامی به روی تخت خزید و تن خسته

 :مهمان گرمای تشک کرد. دکتر پتو را به روی تنش مرتب کرد و گفت

 .اگه چیزی نیاز داشتی، بهمون خبر بده -

 :ی تکان داد و نگاهش را به سمت من برگرداند. دستی برایش باال آوردم و ل*ب زدمسر

 .خدافظ -

گرد کردم و به آرامی از اتاق بیرون زدم و منتظر دکتر ماندم. دکتر بعد از تنظیم سرم و عالئم و عقب

 :سایه، از اتاق بیرون زد و در کنارم ایستاد. در را به آرامی بست و گفت

 .استراحتشه االن وقت -

 :سری تکان دادم و گفتم

 !ممنون بابت وقتی که دادین -

 :به سمت راهرو قدم برداشت که هم قدمش شدم و گفت

 .مو انجام دادم. امیدوارم این دفعه هم پروفسور بتونن به ما کمک کننوظیفه -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .امیدوارم بتونم به سایه کمک کنم -

 :. نگاهی به چشمانم انداخت و با لبخندی مهربان گفتایستاد و به سمتم برگشت

حتما همین طوره. بهتره پیش سایه از حرفای دکتری و روانشناسانه صحبت نکنی. تو هنوز خیلی  -

 !ی کاری نشدی، بهتره یه چیزیو خوب یاد بگیریدمیر. پس هنوز که وارد حیطهکار داری خانم تاش

 :سری تکان دادم و گفتم

 .بفرمایید -

 .دستی به لباس سفیدش کشید و صدایش را کمی صاف کرد

 .تونی اونا رو درک کنیبهتره پیش بیمارا فقط خودت باشی. وقتی که خودت باشی بهتر می -
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 .ی خداحافظی تکان داد و با لبخند رو گرفت و سوار آسانسور شدسری به نشانه

به تنهایی نیاز داشت؛ اما موجود پرشور  به آرامی به سمت اتاق سایه برگشتم. وقت استراحت بود و او

 آمد. در یک تصمیم آنی، تمامهای کلینیک پیش رفتن کنار نمیی ایستادن و با برنامهدرونم این اجازه

رو شدم، به سرعت راهرو و ایستگاه پرستاری را دید زدم و هنگامی که با سکوت و خلوت سالن روبه

زنان خودم را درون اتاق انداختم. در را بستم و به سمت به سمت اتاق سایه قدم تند کردم و نفس

 :سایه برگشتم که با ترس به روی تخت نشست و پرسید

 چرا برگشتی؟ -

 :قدمی به سمتش برداشتم و گفتم

 .خوام باهات حرف بزنمآروم باش سایه. من فقط می -

 :به سرعت حالت تدافعی گرفت و به روی تخت نشست و غرید

 .زنمرنه داد میبرو بیرون! وگ -

 :نگاهی به پشت سرم انداختم و با صدایی ضعیف گفتم

 !گفتم که کاریت ندارم -

 :پوزخند عصبی زد و پرسید

 ام؟بهت نگفتن باید از من دوری کنی؟ نگفتن من یه وحشی -

گفت؛ اما با درد گفت. دلم به یک آن آتش گرفت و بی هیچ فکری به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم. 

 :ش را از صورتم دریغ کرد و گفتنگاه

 بازم تو رو فرستادن تا روی من آزمایش کنی؟ -

 :نگاهش را بلند کرد و ادامه داد

 ات؟یا قراره بشم موضوع پایان نامه -

 :ای کم روی تخت نشستم و به سمتش برگشتم. دستانم را درهم گره کردم و پاسخ دادمدر فاصله

ودم و به جای درس خوندن داشتم در مورد رفتارای هاکان فکر ی دانشگاه نشسته بتوی کتابخونه -

 کردم. این که چرا این همه تو خودشه!؟می
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 :ام شد و من ادامه دادگیج و متعجب خیره

 .یهو گفتن پروفسور کارت داره. با هول و وال خودمو رسوندم اتاقش -

 .دهمگویا فهمید که دلیل آمدنم را توضیح می

ه کمکت نیاز داره. گفت که همون یه نفر شاید بتونه به تو کمک کنه. گیج شدم. بهم گفت یه نفر ب -

پیش خودم گفتم: نکنه حواس پرتی این چند روزه رو به پای افسردگی و فالن گذاشته؛ اما اون گفت: 

 تونی درمونش بشی؟یکی هست که عین تو درد داره. می

سر انگشتانم را به آرامی به روی پوست  نفس عمیقی کشیدم و دستم را به روی تشک سوق دارم و

 .ظریفش کشیدم

 .مونده بودم داره چی میگه؟! تا این که در مورد تو گفت -

 :دستش را به سرعت عقب کشید و گفت

 !این پروفسور شما زیادی فضول و خیّر تشریف داره -

 :ی اتاقش کشاند و گفتنگاهش را به سمت پنجره

 !بری تونیحاال که حرفاتو زدی، می -

ی مقابل دکتر یعقوبی چندین درجه با این سایه خورد؟ سایههای این دختر به بیماران میکجای حرف

 !تفاوه داشت

ا شدم تنفسم را به همراه آه بیرون فرستادم. با این برخوردهای سایه بیشتر به سمتش کشیده می

کار بود و به همان راحتی با من  آور نجات بدهم؛ اما او محافظهکمکش کنم و او را از آن اتاق عذاب

 .کردارتباط برقرار نمی

از جا برخاستم و برای این که بیشتر از آن اذیتش نکنم بی هیچ حرفی اتاق را ترک کردم و با 

 .خداحافظی کوتاهی از دکتر و مابقی از کلینیک بیرون زدم

کرد. او حق ز من دوری میشاید سایه اعتمادش را به همه از دست داده بود و برای همین آن همه ا

ای باز کنی. به یاد چشمان شد سفره.ی دلت را برای هر غریبهداشت. به همان راحتی که نمی

ها برق شان؛ اما آن چشملرزید از زیباییاش افتادم. چشمانی خوش رنگ و سبز که دلت میوحشی
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ید بیشتر در مورد سایه کرد. باهایش خودنمایی میی اشک همیشه در پشت پلکزدند و حلقهنمی

دردی برای من خواهد گفت که سایه همشدم. احساسم به من میتر میتحقیق کرد. باید به او نزدیک

 !امی عبرت... شاید هم فرد مهمی در آیندهشد و آینه

**** 

 سالم. بفرمایید؟ -

 .دمیر هستم. روانشناس سایهسالم آقای اربابی. من تاش -

 :با صدایی بسیار تحیلی رفته پاسخ دادسکوتی کوتاهی کرد و 

 بفرمایید. امری داشتید؟ -

 :نفسم را به آرامی فوت کردم و پاسخ دادم

 .خوام که مزاحم اوقات شریف شدماول عذر می -

 .کنمخواهش می -

 .خواستم در مورد سایه جان چندتا سوال از شما بپرسمممنون. دوم این که من می -

 سوال؟ چه سوالی؟ -

 .یا شما وکیل ایشونی و خب مسلما از تموم رازهاشون باخبرینگو -

 :جانی کرد و گفتی بیخنده

 کدوم راز دقیقا؟ -

 .علت بستری شدن سایه -

ی گوشی انداختم سکوت کرد؛ سکوتی طوالنی. انگار که تماس را خاتمه داده باشد. نگاهی به صفحه

 :شم گذاشتم و صدایش زدمداد. گوشی را کنار گوکه برقراری تماس را نشان می

 آقای اربابی؟ -

 .شنوممی -

ها به آرامی پایین آمد و اش مواجه شدم. از پلهنفس عمیقی کشیدم و سر بلند کردم که با نگاه خیره

 :به سمت سالن حرکت کرد. نگاهم را به سرعت دزدیدم و وکیل سایه را مورد خطاب قرار دادم



www.taakroman.ir  

 

  

 
482 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

زندگی سایه نیست. من باید به سایه کمک کنم و از اون سوءتفاهم نشه. قصد من فضولی توی  -

 .زندگی نجاتش بدم

ببینید خانم محترم! من یه وکیلم و اجازه ندارم که اصرار موکلم رو برای هرکسی رو کنم. چه  -

روانشناسش باشه چه پدر و مادرش. بعدشم من از کجا باید بفهمم که شما راست میگی و روانشناس 

  بیخیال اینا. شما مگه نمیگی روانشناسی؟خانم سعادتی؟ اصال

 :ای کشیدم و پاسخ دادمپوف کالفه

 .بله -

ی شماست که با خانم سعادت ارتباط برقرار کنین و اونم اگه دلش خواست به پس وظیفه -

 .تون پاسخ بدهسواالت

 

گفت، درست میام را محکم به روی هم فشردم و از آن جایی که او کامال مرد بداخالق! چشمان عصبی

 :حرفی برای گفتن نداشتم. با همان بداخالقی ادامه داد

 .اگر سوالی نیست بنده دادگاه دارم و باید برم -

 :ام گفتمهای کلید شدههایم را به دندان گرفتم و چشمانم را باز کردم و از میان دندانل*ب

 !روز خوش -

 .چنینبه هم -

 .چندان کردتماس را خاتمه داد و عصبانیت مرا دو 

ادبانه رفتار کردند مردک از خود راضی! هروقت که با یک وکیل برخورد کردم همانند او بداخالق و بی

توانستم با او گفت، خیلی بهتر میو این مرد هم همانند بقیه. اگر در مورد مشکالت سایه به من می

 .داددخالتی را به من نمیی هیچ گونه ارتباط برقرار کنم؛ اما لحن طلبکار و عصبی مرد اجازه

 .ام کشیدمگوشی را به روی مبل رها کردم و دستی به صورت برافروخته

حل کرده بود؟! امکان نداشت که روزی را چند جلسه بود که به سراغ سایه رفته بودم و او باز مرا بیم

 .فایده بودی آن رفت و آمدها بیاز تو بزنم و به او سر نزنم؛ اما همه



www.taakroman.ir  

 

  

 
483 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 .زنی، نباید بهش دستور بدیا یه وکیل حرف میوقتی ب -

رو شدم. کتاب بزرگ حقوق را کنار گذاشت و در به سرعت سر بلند کردم که با نگاه سرد آتاش روبه

های یک دست سیاه و چشمان نبود. لباس "هاکان من"کنار هاکان جای گرفت. هاکانی که دیگر 

های سردش ها و نگاهمحلیاو مرا فراموش کرده بود. بیکرد. اش مرا بیش از همیشه ناامید میفروغبی

ی من نیز در حال اتمام بود. نگاهش را بلند کرد و در چشمانم خیره داد که قصهبه خوبی نشان می

شد. نه لبخند زد و نه نگاهش گرم شد. فقط خیره شد و خیره؛ اما باز هم قلبم به آن حالت واکنش 

 .نشان داد

دم و دل از آن صورت خسته گرفتم و به سمت آتاش برگشتم. نگاه دقیقی به من و آب دهانم را فرو دا

ای که در خواست فکر کند. رابطههاکان انداخت و ابرویی باال انداخت. برایم مهم نبود. هرچه دلش می

 .میان نبود، افکار بقیه هم معنی نداشتند

توجه به کند شدن ضربانش، سایه و بیها فرستادم رگنفس عمیقی کشیدم و درد قلبم را پشت سیاه

 :را در اولویت قرار دادم و پرسیدم

 .مگه من دستور دادم؟ ازش خواهش کردم -

سری از تأسف تکان داد و دستش را از پشت سر هاکان رد کرد و خود را به جلو کشید. دستانش را 

و در مقابل چشمان بهت روی زانو گذاشت و از جای برخاست. در کمال ناباوری در کنارم جای گرفت 

 :ام با لحنی متفاوت از همیشه گفتزده

 .کردیحتی نباید ازش خواهش می -

ام را به سمت چپ، درست به سمت او برگرداندم و تنهتر کشیدم و نیمنامحسوس خودم را عقب

 :پرسیدم

 کردم؟پس چکار می -

 :دم و با اخم گفتمتر شدم و گردن راست کربا یادآوری کالم عصبی مرد، من هم عصبی

 .ی وکیال بدم میاددونی چیه؟ از همهاصال می -

 :ابرویی باال انداخت و با لبخندی که از او بعید بود پرسید
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 برای چی؟ -

 :هایم را به روی هم فشردم و پاسخ دادمدندان

 .انصاف و از خود متشکرطور بیچون اونا دروغگوترین آدمای روی زمینن و همین -

ای بلند و واقعی که چشمان همه را همانند من گرد کرد. با تالقی کردن نگاه متعجب من دهخندید. خن

هایش... همه و همه لبخند و گرم هاکان، دلم لرزید و بدنم شل شد. نگاهش... صورتش... ل*ب

 ها! آن هم به من. به راستی که آن لبخند برای من بود؟زدند. بعد از مدتمی

های زجر آور ل*ب باز کرد و با صدایی که قدرت سابق را نداشت عد از آن سکوتباالخره... باالخره ب

 :مرا خطاب قرار داد

 آلما؟ -

کرد، احساس ترس گفت و همانند سابق برایش مُردم. چرا هرچه این مدت مرا بیشتر از خود دور می

تو را بیشتر شد؟ این چه رسمی بود که هرکسی که شد و قلبم بیشتر خواهانش میتر میمن کم

شد؟ حداقل که در مورد من و گرفت، قلبت بیشتر به سمت او کشیده میکرد و نادیده میمحل میبی

 .هاکان همین طور بود

 بله؟ -

 .لرزید؛ همانند دل و چشمانمصدایم را نشنیدم. بس که می

 .توانست باشداش میترین هدیهبخشلبخندش هرچند کمرنگ؛ اما لذت

 ش یه وکیله؟دونستی آتامی -

رنگ از رخسار پرید و به همان سرعتی که تمام تنم از گرمای لبخند هاکان در حال ذوب شدن بود، به 

گر من زده به سمت آتاش برگشتم. با لبخند نظارههمان سرعت هم تنم از کالمش یخ کرد و خجالت

 :و پرسیداش را به سمتم برگرداند تنهتر شد و نیمبود و با برگشتنم لبخندش عمیق

 شون؟همه -

 :زده و شرمسار ل*ب گزیدم و با صورتی در هم شده از شرم، زمزمه کردمخجالت

 .شون... بعضیاشوننه همه -
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 :صدایی کرد و گفتی بیخنده

 کنی؟چرا این جوری فکر می -

 :های تیزم بیرون کشیدم و پاسخ دادمهایم را از میان دندانآب دهانم را فرو دادم و ل*ب

رو بشم. خب شمام باشی وقتی همش با این آدما ز شانسم همیشه باید با یه وکیل بداخالق روبها -

 .جورینی وکال اینکنی که همهبرخورد کنی فکر می

یم های تایید حرفامیدوارم که خوب ماست مالی کرده باشم و قضیه را پوشانده باشم. سری به نشانه

 :تکان داد و گفت

 .حق داری -

اش با من بهتر و ؟ خدای من... هرچه هاکان آن روزها گرفته و در خودش بود، آتاش رابطهحق دارم

های ترسناکش از ابروهایش کرد و اخمشد. آتاشی که حتی لبخندهایش را از مادرش دریغ میبهتر می

 .شدندجدا نمی

م. آن روزها خواستم لحظات را از دست بدهبا صدای هاکان به سرعت به سمتش برگشتم. حتی نمی

 .صحبت کردن او رویا بود و تعلل در رسیدن به رویا جایز نبود

 حاال دنبال چی بودی؟ -

 :به صورتش لبخند زدم و پاسخ دادم

این آقا، وکیل یکی از بیمارا بود. هرچی سعی کردم به سایه ،همون بیماره، نزدیک بشم نشد که  -

. منم گفتم از وکیلش بپرسم که شاید بخاطر نشد. یعنی شد آ؛ ولی از دلیل اصلی بستریش نمیگه

اش نگاه کردم و با کمک دکتر پیداش چیو به من بگه. برای همین از پروندهکمک به موکلشم شده همه

 ...کردم؛ اما

 :سری به طرفین تکان دادم و با تأسف ادامه دادم

 .اما متأسفانه گفت قانون بهش این اجازه رو نمیده -

 :گوش سپرد و در آخر گفتهایم با دقت به حرف

 .اون درست میگه آلما -
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 :ابروهایم را درهم کشیدم و با عصبانیت گفتم

 .خوام به خودشون کمک کنمبیخود کرده. من می -

و با نگاهی خشمگین سرتا پایش را برانداز کردم. چشمانش رنگ تعجب گرفتند و دستانش را از هم 

 :ای باال انداخت و گفتاش را به مبل سپرد. شانهباز کرد و تکیه

 خیلی خب جانم. مگه من مقصرم؟ -

 :هایم نشاندم و گفتملبخند مضحکی به جای اخم

 .ببخشید -

 :دستی به صورتم کشیدم و زمزمه کردم

 .یهو عصبی شدم -

 :سری تکان داد و رو کرد به آتاش و پرسید

 تونی کمک کنی؟می -

زدند به سمت آتاش برگشتم. آتاش نگاهی به میهای کارتونی برق با چشمانی که شبیه به شخصیت

هاکان انداخت و سپس به سمت من برگشت. ابرویی باال انداخت و با نهایت بدجنسی و جدیت 

 :پرسید

 رسه؟چی به من می -

 :گلویی صاف کردم و برای آن که شاید کمکی از جانب او برسد، به سرعت پاسخ دادم

 .هر چی بخوایی -

هایش را به داخل د*ه*ان فرستاد. بعد از سکوتی نسبتا تکان داد و ل*ب با حالتی متفکر سری

طوالنی نفسی عمیق کشید و به آرامی برخاست. در کنار هاکان جای گرفت و نگاهی کوتاه به اطرافش 

تکین، مادری و مهرآنا را مشاهده کرد، انداخت و هنگامی که نگاه منتظر من، هاکان، عمه، دایی، آی

 :انداخت و دستانش را از هم باز کرد و پرسید ابرویی باال

 کنین؟جوری نگاه میچرا این -

 :مهرآنا به سرعت پاسخ داد
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 .داداش؟ خب اگه کمکی ازت برمیاد انجام بده. این درس مهمیه برای آلما -

 :ای کرد و پرسیدآتاش خنده

 شو بدزدم؟برم چکار کنم؟ پرونده -

 :د و با حالتی متفکر گفتهای مرتبش کشیهاکان دستی به سبیل

 اینم بد نیست آ. بنظرت میشه؟ -

 :آتاش به سرعت به سمت هاکان برداشت و ناباور او را صدا زد

 داداش؟ -

 :هایی افتاده او را خطاب قرار دادمناامید و گرفته و با شانه

 .دونم که این کار شدنی نیست. باید از یه راه دیگه وارد بشمکنن آتاش. میشوخی می -

 :مادری پا روی پا انداخت و پرسید

 .آخه چطوری دخترم؟ تو که گفتی نتونستی کاری کنی -

 :ای باال انداختم و با صدایی خسته پاسخ دادمشانه

 .ست که سایه به من نیاز ندارهدونم. شاید این یه نشونهنمی -

اجه شدم. با آن موهای کمی های هاکان موو کالفه نفسم را فوت کردم. نگاهم را برگرداندم که با اخم

 .نامرتب، ابروهای در هم و صورت عصبی باز هم خواستنی بود

مردم؟ مگر او را به کردم و برای هر حرکتش میمن به چه روزی افتاده بودم که مدام او را تحلیل می

 !گذشته نسپرده بودم؟ پس چرا از وقتی که او از من دور شد، من بیشتر نزدیکش شدم؟ خدای من

 :مان، به توبیخ من پرداختتوجه به موقعیتبروهایش بیشتر در هم شد و بیا

چی داری میگی؟ قبال که این جوری نبودی آلما. به همین زودی جا زدی؟ ماهک رو یادت رفته؟  -

 .ات عمل کنیخواست پدرش رو ببینه؛ اما تو خودتو زخمی کردی تا چی بشه؟ تا به وظیفهنمی

 :الفگی گفتمسری تکان دادم و با ک

 .چه توقعی داری هاکان؟ برم دزدی کنم؟ خب نمیشه -

 خب نمیشه؟ همین؟ -
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 :دستی به صورتم کشیدم و گفتم

 .خواد، من که نباید خودمو اذیت کنمخب وقتی خودش نمی -

 :سری تکان داد و ابرویی باال انداخت و گفت

 .پس مشکل از خودته -

 :چشمانم درشت شدند و متعجب پرسیدم

 فهمی چی میگی؟مشکلم؟ می من -

 :ای رفت و با تندخویی پاسخ دادچشم غره

 .فهمم. وقتی دل به کار نمیدی، همین میشهخوب می -

 :دستم را مقابل دهانم گذاشتم و ناباور گفتم

زنم و اون چکار فهمی چی میگی هاکان؟ من دل به کار نمیدم؟ هرروز میرم بهش سر میاِ اِ می -

 .و جنگ کنه؟ همش دعوامی

 :پوزخندی عصبی زد و دستانش را در آغ*و*ش کشید و با تمسخر گفت

 خوایی جاتون رو عوض کنی؟ اون بیاد با تو ارتباط برقرار کنه؟می -

 :هایم رسیدای سر داد که به گوشنفس عمیقی کشید و زمزمه

 !استادت توی وجود تو چی دیده، منم موندم -

 کنی برایش نداشتم؟خدای من! چرا جواب تیز و دندان ش

 :ای رفتم و گفتمای کشیدم و با حالت طلبکار چشم غرهنفس کالفه

 .شنیدم آ -

 :بود. پشت چشمی نازک کردم و گفتم "خب که چی؟ "لبخند زد. لبخندی که به معنای

 !حاال هر چی. اصال بیخیال -

هایم انداختم. کلنجار رفتن با ی سایه را برداشتم و به روی زانوو به حالت ناراحتی رو گرفتم و پرونده

م. کردها و دست به دامان شدن بقیه تنها وقت تلف کردن بود و باید راه دیگری را امتحان میبکتاش

 .پرونده را باز کردم تا دوباره مطالعه کنم
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 «ی ترقی و پیشرفت بسازیتونی پلهها هم میاز کوچکترین موقعیت» گفت:مامان همیشه می

ای در ذهنم ایجاد ریز اطالعاتی که در مورد سایه بود را مرور کردم. به امید آن که جرقهبا دقت ریز به 

ی کلیدی در ذهنم انفجاری عظیم رخ داد که ناخودآگاه با ذوق و با صدایی شود. با رسیدن به آن کلمه

 :بلند گفتم

 .پیداش کردم -

 :و با سرانگشت چند ضربه به آن کلمه زدم و با اشتیاق گفتم

 کجا بودی تو آخه؟ -

ی اصلی سایه کش ها شدم. عکسی که مخفیانه از پروندهام را برداشتم و وارد عکسبه سرعت گوشی

 :رفته بودم را باز کردم و خواندم

 .امیرپارسا ائیل سون -

 چی؟ -

 :با واکنش سریع هاکان، به سرعت سر بلند کردم و پرسیدم

 شناسیش؟می -

گرش را بلند کرد و با شک و شت و به روی پاهایش قرار داد. نگاه کاوشتاپش را از روی میز بردالپ

 :تردید پرسید

 چکارش داری؟ -

 .چشمانم برق زدند و با خوشحالی دستانم را به هم زدم

 !شناسیشپس می -

 :اخم کرد و با جدیت پرسید

 گفتم چکارش داری؟ -

 :شیطنت پاسخ دادمدانستم متخص من بود، لبخندی زدم و با به آن غیرتی که می

 .کار خصوصی دارم -

ای درون گلو رو تاپش خیره شد. ل*ب گزیدم و با خندهچشمانش را ریز کرد و بی هیچ حرفی به لپ
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 .گرفتم

شد. خب اگر هاکان با او آشنا بود، پس شناخت، مالقات با او خیلی راحت تر میاگر هاکان او را می

 .مورد فامیلی او با هاکان صحبت نکرده بودمشناخت؟ خب من که در چطور سایه را نمی

هایم اش را غافلگیر کردم. لبخندی به روی ل*بزیر چشمی نگاهی به او انداختم که نگاه خیره

 :نشاندم که به سرعت پاسخ داد

 .نه -

 .به همان سرعت لبخندم کنار رفت و چشمانم درون حدقه به گردش در آمدند

 .فقط یه تایم برای مالقات -

 :تاپ گرفت و با بدجنسی پاسخ دادهش را از لپنگا

 تو باهاش کار خصوصی داری، من برم وقت بگیرم؟ -

ت گف "شب بخیر"ی آتاش زد و خطاب به همه تاپ را بست و برخاست. دستی به شانهو به سرعت لپ

 .ها قدم تند کرد. به سرعت ایستادم و به دنبالش قدم برداشتمو به سمت پله

 .م! این بارم کمکم کنکنخواهش می -

 :ایستاد و من به آرامی ادامه دادم

 .عین سابق -

ید و به تر کشتفاوتش را به چشمانم دوخت و سرش را پایینمقابلش ایستادم و سر بلند کردم. نگاه بی

 :آرامی گفت

 کنی، توقع کمک داری؟وقتی ندونم داری چکار می -

 :ای کشیدم و ناخودآگاه پاسخ دادمپوف کالفه

 وقتی تو این همه ازم فراری هستی و محلم نمیدی، توقع داری در مورد سایه باهات صحبت کنم؟ -

با دیدن آن چشمان متعجب و صورت در هم، از تکاپو افتادم و زبان به دندان گرفتم. نگاه لرزانش را 

 :وار پرسیدسراسر صورتم گرداند و زمزمه

 من فراریم؟ -
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 :هم گذاشتم و پاسخ دادمچشمانم را برای مدتی به روی 

 .آره -

 ...اما -

 :میان کالمش پریدم و برای آن که بیشتر از آن درگیر احساسات نشوم، پرسیدم

 کنی؟کمکم می -

ی صورتم شد. هنگامی که سکوتش تر کشید و خیرههایش را به هم دوخت و سرش را عقبل*ب

کردم تا کالمی بگویم که با پاسخ محکمش طوالنی شد، ناامید و خسته سر به زیر انداختم و ل*ب باز 

 .هایم پیچیدای که صدای ترق ترق استخوان گردنم در گوشبه سرعت سر بلند کردم. به گونه

 .باشه -

 .ها رفت. به سمتش برگشتم و رفتنش را به تماشا ایستادمو به سرعت از کنارم گذشت و به سمت پله

 چی شد؟ قبول کرد خانم دمیر؟ -

دانست؟ برای همین با من اش شدم. یعنی او هم میسمت آتاش برگشتم و ناباور خیرهبه سرعت به 

همان نسبتی بود که تنها هاکان به زبان  "خانم دمیر"کرد؟ کرد و دیگر بداخالقی نمیصحبت می

 :آورد. از صورت مبهوتم، احوالم را متوجه شد و با لبخند زمزمه کردمی

 .زایی متوجه شدنفقط من نبودم. بقیه هم یه چی -

 :ام را حفظ کنم پرسیدمکردم خونسردیچشمانم از تعجب درشت شدند و در حالی که سعی می

 .مون نیستچه چیزایی؟ ما چیز خاصی بین -

 :لبخند کمرنگی زد و گفت

 .هر چی تو بگی -

آرامی به ام کشیدم و به و از کنارم گذشت و او هم به طبقه باال پناه برد. دستی به صورت یخ کرده

سمت جمع برگشتم. مادری به سرعت حفظ ظاهر کرد و با گفتن شب بخیری توأم با لبخندی معنادار 

 .جمع را به همراه مهرآنا ترک کرد. و من ماندم و مابقی

 :دایی لبخندی زد و گفت
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 .خداروشکر مشکلت حل شد نوردیده -

 :لبخند پررنگی به صورتش زدم و گفتم

 .هاگه آقا هاکان کمک کن -

 :سری تکان داد و از جای برخاست و گفت

 .کنهمن مطمئنم کمکت می -

 .امیدوارم -

 :کتابش را از روی میز برداشت و گفت

 .خب دیگه... شب همگی خوش -

 .شب خوش -

 :نگاهش را به سمت عمه برگرداند که عمه با تردید بلند شد و زمزمه کرد

 .شب خوش -

 .شان ترک کردندو ما را به مقصد اتاق

 این دیگه چه ضایع بازی بود؟ -

 :ها انداخت و گفتتکین برگشتم که طلبکار در کنارم ایستاد و نگاهی به سمت راه پلهبه سمت آی

 هاکان چرا همچین کرد؟ -

 :ی باال دوختم و به آرامی پاسخ دادمنگاهم را به طبقه

 .دونمنمی -

 :به سمتش برگشتم و پرسیدم

 یعنی کسی شک کرد؟-

 .باال انداختابرویی 

 .جای شک نداشت؟ مامان و مادری که مطمئنم شک کردن -

 :با درماندگی دستی به صورتم کشیدم و نالیدم

 !خدا بگم چکارت کنه هاکان. اوف -
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تکین را رها کردم و به اتاقم پناه بردم. خودم را درون اتاق انداختم و به روی تخت کنان آینقو نق

 :ستانم پنهان کردم و نالیدمجای گرفتم. صورتم را میان د

 .همینم مونده بود -

رو شدم. به سرعت از ی عمه روبهگیرانهبا صدای باز و بسته شدن در، سر بلند کردم که با نگاه مچ

 :جای برخاستم که جلوتر آمد و گفت

 !بشین عزیزم -

وانم. ش را بختوانستم معنای نگاهبه روی تخت جای گرفتم و با استرس به سمتش برگشتم. حتی می

 :برای همین سر به زیر انداختم و گفتم

 .من دست از پا خطا نکردم عمه جان -

 .ام قرار گرفت که به اجبار، سر بلند کردم و در نگاه مهربانش غرق شدمانگشتش زیرچانه

 .من فقط یه سوال دارم -

 :ل*ب گزیدم و به آرامی گفتم

 .بفرمایید -

 چطوری با هاکان آشنا شدی؟ -

 .هایم به لرزه افتادنداز تنم جدا شد و ل*ب روح

 عمه؟ -

 :ام را لمس کرد و با آرامش گفتشانه

 ترسی آخه؟ مگه من چیزی گفتم؟چر می -

 :ام برداشتم و میان دستانم کشیدم و با عجز گفتمدستش را از روی شانه

 .کنهعمه تو رو خدا چیزی به بابا نگی! در موردم فکر بدی می -

 :کشید و تشر زدابرو درهم 

 آلما! من همچین آدمیم؟ -

 :ی اشک را که در چشمانم دید، بدخلقی کرد و با عصبانیت گفتحلقه
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 !ذارماگه بخوایی گریه کنی، به خدا با بابات در میون می -

 :هایم کشیدم و گفتمبه سرعت دستی به زیر چشم

 .کنمباشه. گریه نمی -

 :تر شد و گفتلبخندی زد و نزدیک

 .رینآف -

 :اش چسباند و گفتهایم حلقه کرد و سرم را به روی س*ی*نهدستانش را به دور شانه

 .شنوممی -

مان بود. وقتی ای عاطفی برای خانوادهعمه همیشه جایگاه باالیی برای من داشت. او همیشه پشتوانه

خصوصیاتش را از ام پرسید، از ترس فهمیدن بابا اشک درون چشمانم حلقه بست و تمام که از رابطه

ام. آره از ترس بابا! بابا یاشار عاشق خوار خانوادهیاد بردم. از یاد بردم که او رازدار مامان بود و غم

شود. دار شود، خون به پا میهایش بود؛ اما غرور و غیرت تُرک داشت. غرور مرد تُرک که خدشهبچه

 .کردایم جهنم میفهمید یقیناً دنیا را برام با هاکان میاگر از رابطه

اش و تا به آن روز... بدون کم و همه چی را برایش تعریف کردم. از دل شکستنم؛ از دیدار دوباره

کردند و کاستی. دستانش در طول آن مدت بیکار نبودند و برای تسلی دردهایم کمرم را نوازش می

 .تی توبیخ کندهایم نشسته بود. بدون آن که نظر بدهد و یا حصبورانه به پای دردودل

اش خیره شدم ام، سر بلند کردم و در چشمان به اشک نشستهی طوالنی دلدادگیبعد از اتمام قصه

 :که دستی به صورت خیسم کشید و با صدایی که از شدت بغض دو رگه شده بود گفت

 !الهی عمه برات بمیره -

 :ام را باال کشیدم و نالیدمبینی

 .خدانکنه عمه -

 :رد و با ناباوری گفتصورتش را پاک ک

زدی. هم هاکان روزای خوب و هم گفتی، انگاری در مورد یه آدم دیگه حرف میوقتی از هاکان می -

 .هاکانی که ترکت کرد
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 :ابرویی باال انداختم و خودم را عقب تر کشیدم و پرسیدم

 یعنی هاکان چطوری بود؟ -

ود و عدد و ارقام. اصال دل و دماغی برای هاکان همیشه خونسرد و جدی بود. مدام سرش توی کار ب -

 .ی عاشقونه نداشتیه رابطه

 :نفس گرفت و با تعجب ادامه داد

 .نفر رو بهش پیشنهاد دادم؛ اما اون گفت که مرد تعهد نیستم و فالنحتی خود منم چندین -

 .آه کشیدم و نگاه سوزناکم را به سمت پنجره کشاندم

تر کنار سوختم! تا راحتجوری نمیالق بود تا موقع رفتنش اونای کاش خودش بود! ای کاش بداخ -

 ...خواست؛ اما عمهاومدم که منو نمیمی

 :ام روانه شد و با بغض ادامه دادمبغضم را به سختی فرو دادم و به سمتش برگشتم. اشک به روی گونه

 ...رفت وام میعمه من عاشقش بودم! مدام قربون صدقه -

کرد و مانع ادامه دادن کالمم شد. به سرعت صورتش سرخ شد و با ناله مرا در بغض گریبان گیرم 

آغ*و*ش کشید. هق زدم و دستم را به روی قلبم مشت کردم که دستش را روی دستم قرار داد و او 

 .هم مرا در گریستن یاری کرد

**** 

 .خانم! من که گفتم کار واجب دارم -

 .شت سرم اشاره کردپشت چشمی نازک کرد و با خودکارش به پ

 تونی اون قاب عکس رو بخونی؟می -

ی ناگهانی و خارج از گفت و گویمان، ابرویی باال انداختم و به عقب برگشتم. تنها متعجب از خواسته

 :تابلوی حاظر در آن سالن بزرگ را با صدای بلند خواندم

 .هلدینگ ائیل سون -

 :برگشتم و پرسیدم ایای باال انداختم و به سمت منشی افادهشانه

 خب که چی؟ -
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 :ی گفت و با کالفگی و بدخلقی پاسخ داد"اوف"

صاحب نیست که هر کی دلش خواست جا یه شرکت کوچیک و بیخودتم داری میگی هلدینگ. این -

 .بره مدیرعامل رو ببینه و باهاش قهوه بخوره

دقیقه بود که  20فت. قریب به رنه. این دختر بیش از حد هوا برش داشته بود و حرف توی گوشش نمی

کرد. به دست آوردن آدرس و رساندن االف او شده بودم و او لجوجانه با مدیریت تماس برقرار نمی

تر از صحبت کردن با آن دختر زبان خودم به آن شرکت عظیم یا به قول خودشان هلدینگ، آسان

 .نفهم بود

 :ام غریدمهای کلید شدهدندان های عصبی و داغم را کالفه رها کردم و از میاننفس

 حرف حالیت نمیشه؟ -

 :با خونسردی پاسخ داد

 .همین که گفتم -

خونم به جوش آمده بود و دیگر ادب و احترام برایم معنایی نداشت که با مشت روی میز کوبیدم و 

 :فریاد کشیدم

ی دارم. وظیفه تو فکر کردی کی هستی؟ ها؟ ز*بون نفهم دارم بهت میگم که کار واجب و شخصی -

جا، این نیست که تشخیص بدی کی بره تو و کی نره. تو باید با رئیست تماس بگیری و همین. تو این

 شیر فهم شدی؟

ی اوج عصبانیت و لبریز ی او، نشان دهندههای عقب رفته و صورت بهت زدهچشمان متعجب و شانه

 .دیدندهایی آن روز را میانسان داد و اندکبار رخ میشدن صبرم را داشت که هرچندسالی یک

 جا چه خبره؟ معرکه راه انداختین؟معلومه این -

ی دختر انداختم که به سرعت کنارم ایستاد و به دارم را بیشتر به صورت ترسیدهنگاه خشمگین و تب

 :سمت صدا برگشت و با ترس پاسخ داد

 .چیز خاصی نیست آقای ائیل سون -

 پس این صداها برای چیه؟ -
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ای به دختر جوان رفتم و به سمت صدا برگشتم. مرد قدبلند جذابی مقابلم قرار داشت که چشم غره

اش را به رخ حقیقتا شبیه بازیگران هالیوودی بود و با آن ابروهای در هم بیش از پیش جذابیت

ه ب قیمت و نگاه براق عصبی، عصبانیتمکشید. با دیدن آن هیبت در آن کت و شلوار رسمی گرانمی

 :سرعت جایش را به تعجب و تحسین داد. نگاه مرد به سمت من کشیده شد و مؤدبانه پرسید

 مشکلی پیش اومده؟ -

نفسم را فوت کردم و قدمی به جلو برداشتم. دل از کاوش در جذابیت مرد کندم و برای حفظ ظاهر 

 :اخمی کمرنگ به روی ابروهایم نشاندم و پاسخ دادم

 .هستم دمیرسالم. آلما تاش -

 :سری کوتاه تکان داد و دستش را درون جیب شلوارش فرو برد و با جدیت گفتم

 جا محل کاره؟وقتم خانم. چرا این همه داد و فریاد راه انداختین؟ متوجه هستین که اینخوش -

 :دستانم را درهم گره کردم و پاسخ دادم

 .جا االف شما شدمدقیقه است که این 20بله. منم  -

 :م ابرویی باال انداخت و پرسیداز جسارت

 االف من؟ -

 :ی تایید تکان دادم و گفتمحق به جانب سری به نشانه

بله. هزاربار به این خانم گفتم که کار واجبی با شخص شما دارم؛ اما گویا ایشون تشخیص دادن که  -

 .کنمبنده برای امنیت شما مشکلی ایجاد می

 :هایش به لبخند از هم باز شد و گفتهای ل*بگوشهچنان با حرص و کالفگی بیان کردم که 

 .خواممن عذر می -

 :با پررویی تمام گفتم

 .کنمخواهش می -

مان را به اندک رساندم و به آرامی ی میانام شد. فاصلهاز جسارتم ابرویی باال انداخت و متعجب خیره

 :خودم را معرفی کردم
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 .تون رو از آقای بکتاش گرفتممن آدرس -

 :تر شدند و تکرار کردشمان متعجبش درشتچ

 هاکان بکتاش؟ -

 :با غرور پاسخ دادم

 .بله. من از آشناهاشون هستم -

 :به سرعت حفظ ظاهر کرد و رو به منشی با اخم گفت

 .دوتا قهوه خانم محبی -

 :و خودش را کنار کشید و با احترام دستش را به سمت در گرفت و گفت

 .بفرمایید داخل -

کردم و با غرور نگاهی کوتاه به منشی انداختم و به داخل اتاق پناه بردم. در همان نگاه اول سری خم 

ها تمام اتاق را با چشمانم بلعیدم. اتاق با دیدن آن اتاق بزرگ و مجلل دهانم باز ماند و همانند ندیده

بتاً . بالکن نسها تماما درخت بود و درختنسبتا بزرگی که سراسرش پنجره بود و فضای پشت پنجره

شد. های کاری بهتری مکان میکوچکی هم داشت که برای ریلکس کردن در طول روز و فرار از مشغله

چند دست مبلمان چرم و اداری و جلساتی در اتاق جای گرفته بود و تلویزیون نسبتاً بزرگی هم در 

 داد. حتیی به آن اتاق دلباز میای بود و نمای زیبایقهوه-دل دیوار قرار داشت. دیزاین اتاق تماما کرم

شد فهمید که کار دست است و بسیار گران، آویزی که همانند درخت کنده کاری شده بود و میرخت

 .ی خاصی به اتاق داده بودجلوه

 .بفرمایید -

نگاه جستوجوگرم را از اتاق گرفتم و به سمتش برگشتم. با دستش به مبلی تک نفره که درون بالکن 

 :گذراندم گفتمکرد که به روی مبل جای گرفتم و در حالی که بالکن را از نظر می بود اشاره

 !اتاق خیلی قشنگی دارید. منبع آرامشه -

و نگاهم را به پایین انداختم که سرم از آن ارتفاع به سرگیجه افتاد. به سرعت مرتب نشستم و ادامه 

 :دادم
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 .و ترسناک -

 .اش را به پشتی مبل دادا به روی پا انداخت و تکیهلبخند کمرنگی زد و مقابلم نشست و پ

 .ممنونم -

 :دستانش را به روی زانویش قرار داد و گفت

 .آقای بکتاش از همکارای ما هستن و من همیشه ارادت خاصی به ایشون داشتم -

 :نگاهم را از دستانش باال کشیدم و با ابرویی باال رفته و صورتی متعجب پرسیدم

 کنه؟کار میکنه؟ یعنی چیکار می هاکان با شما-

 :سرش را کمی به سمت راست مایل کرد و پرسید

دونستید؟ هلدینگ ما تمام محصوالت چرم و فرش دستباف رو از ایشون خریداری شما نمی -

 .کنهمی

 :ای باال انداختم و پاسخ دادمآرامی گفتم و دستی به شالم کشیدم و القید شانه "اوهاع"

 .تمدونسمن نمی -

پاهایش را به روی زمین صامت نگه داشت و آرنج هر دو دست را به روی زانوهایش قرار داده خودش 

 :را به جلو کشید و با سردرگمی پرسید

 .ی ایشونیدمگه برای کار نیومدید؟ فکر کردم شما نماینده -

 :هایم نشاندم و گفتملبخندی به روی ل*ب

 .خیر. من برای موضوع خصوصی اومدم -

 :روهایش کمی در هم شد و پرسیداب

 خصوصی؟ در چه مورد؟ -

 :دستانم را در هم گره کردم و کمی خودم را جلوتر کشیدم و گفتم

دمیر هستم یکی از اقوام هاکان. من به دنبال شما اول بذارید خودم رو معرفی کنم. من آلما تاش -

 .ادنبودم که اتفاقی ایشون شنیدن و لطف کردن آدرس شما رو به من د

 .سری تکان داد
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دونم. امروز صبح به من اطالع دادن که قراره یکی از آشناهاشون بیاد مالقاتم؛ اما در مورد بله می -

 .موضوع خصوصی و این چنینی حرفی نزدن

 :ای آرام گفتمای باال انداختم و با خندهشانه

 .خب دیگه مشکل از هاکانه -

 :رد و با همان ابهت سابق ل*ب باز کرداش را به مبل سپنفس عمیقی کشید و تکیه

 خب... حاال امرتون با بنده چیه؟ -

ی کوتاهی کردم و به روی مبل مرتب نشستم و نگاهم را در چشمانش دوختم. با ابروهای در هم سرفه

اش را صاف و ی من شده بود و همانند هاکان گردن کشیدهو صورت جدی و آن نگاه خاکستری خیره

 :بود تا اقتدارش کم نشود. نفس عمیقی کشیدم و ل*ب باز کردم صامت نگه داشته

 .من روانشناسم... روانشناسه سایه -

از مردی که از زنش طالق گرفته و خیلی وقت بود که او را به فراموشی سپرده، توقع آن برق چند 

نی دست ولتی در چشمان و از هم گسیختن ابروها و رنگ باختن صورت را نداشتم. خیلی واضح و عل

خوردند. گویی شبحی ترسناک را در مقابلش هدف تکان میهایش بیو پایش را گم کرده بود و ل*ب

دیده باشد و قدرت تکلم و حرکت از او گرفته شده باشد. حقیقتا که زن موجودی قدرتمند بود که این 

 .ریختچنین مردی باابهت و مقتدر را به هم می

 :ش زدمبه سمتش خم شدم و به آرامی صدای

 آقای ائیل سون؟ -

ای کشید. نگاهش را به سمتم برگرداند و با صدایی تحلیل هایش لرزیدند و نفس عمیق بریدهپلک

 :رفته پاسخ داد

 بله؟ -

 :نگاهی به سرتاپایش انداختم و با نگرانی پرسیدم

 خوبید؟ -

 :سر خم کرد و صورتش را با دستانش پوشاند و پاسخ داد
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 .بله -

 رفته بازگشت و باز هم مرتبتانش را به روی صورت کشید تا این که رنگ صورتش رفتهبار دسچندین

 .به روی مبل جای گرفت و حاالت سابقش را حفظ کرد

 برای چی روانشناس؟ -

 :از کالمش متعجب شدم و ناباور پرسیدم

 دونید؟یعنی شما نمی -

 :با گیجی پرسید

 چی رو باید بدونم؟ -

 :اش شدم و ناباور ل*ب زدممتعجب و درمانده خیره

 خبرید؟شما از سایه بی -

های بالکن رساند و بار دیگر چشمانش را با انگشتانش فشرد و از جای برخاست. خودش را به نرده

 :هایش را به آن سپرد و با صدایی بسیار ضعیف پاسخ دادی دستتکیه

 .خیلی وقته -

 چرا؟ -

 .ی سرسبز مقابلش دادحوطهنفس عمیق و سنگینی کشید و نگاهش را به م

 .برای این که قول دادم -

های پهنش گرفتم و به سمت در برگشتم. منشی وارد ام را از شانهای که به در خورد، نگاه خیرهبا تقه

ای های قهوه را به روی میز گذاشت و با چشم غرهاتاق شد و به سمت بالکن آمد. سینی حاوی فنجان

 .کردعجیب به من، اتاق را ترک 

 .همینم مانده بود که او برایم چشم غره بیاید. خدایا شکرت... به چه روزی افتادم

اش به روی خودم، نگاه از مسیر رفتن منشی گرفتم و با برگشتن امیرپارسا و احساس کردن نگاه خیره

هایی که قصد داشتند ناخالصی را از به سمتش برگشتم. دستانش را در آغ*و*ش کشید و با چشم

 .ان سخنانم بیرون بکشند به صورتم خیره شده بودمی
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 اصال از کجا شما معلوم که راست میگی؟ -

نامه را از داخل کیفم بیرون آوردم. برخاستم و مقابلش ایستادم و های معرفیلبخندی زدم و برگه

 .ها را به سمتش گرفتمبرگه

 .کردم که شما رئیس این همه تشکیالت باشیدکم داشتم شک میکم -

 :ها را گرفت و پرسیدبرگه

 چطور؟ -

 :به جای اولم برگشتم و پاسخ دادم

 .تون بودمزودتر از اینا منتظر شک کردن -

ای کوتاه تشکری کردم و فنجان قهوه را به پوزخندی زد و با چشمانش به قهوه اشاره کرد که با خنده

وه خوردن در آن هوای پاییزی و توانستم بگویم که قهدست گرفتم. نگاهم را به محوطه دوختم. می

ای بود که آمد، بهترین لحظههای خنکی که از سوی درختان سرو میابری، با صدای پرندگان و نسیم

های زندگی تجربه کنم و آن آرامش را مدیون سایه و ها توانسته بودم بدون دغدغهبعد از مدت

 .امیرپارسا بودم

 .کردممزه ام را مزهنفس عمیقی کشیدم و قهوه

 .قیمتی ترک و گرانای! اوووم. عجب بوی خوبی داشت آن قهوهعجب قهوه

 خب؟ -

 .ها را روی میز گذاشت و مقابلم نشستبه سمتش برگشتم که برگه

طبق این کاغذها، شما روانشناسی و دانشکده شما رو معرفی کرده. کلینیکی هم که توش کار  -

 .کنید شما رو تایید کردهمی

 .ی میز گذاشتم و کمی خودم را جلوتر کشیدفنجان را رو

 .درسته -

اش را لمس کرد و ی مبل راحتی قرار داد و با سرانگشتانش چانهساعد دست راستش را روی دسته

 :پرسید
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 از کجا معلوم اینا واقعین؟ -

 :ی نمایشی کردم و پاسخ دادمخنده

 ...خب کاری نداره که -

 :کردم و ادامه دادم دستانم را به روی س*ی*نه در هم قالب

 .تون بسپارید تا تحقیق کننکافیه به یکی از آدمای اطراف -

 :چشمانش را ریز کرد و به آرامی گفت

 .خیلی واردین آ -

 :ام را به داخل فرستادم و گفتمخندیدم. دستی به شالم کشیدم و موهای بیرون ریخته

 .ممنونم -

گرفت و مشغول نوشیدن شد. کیفم را روی دوشم اش را به دست سرش را عقب کشید و فنجان قهوه

 :انداختم و گفتم

 .من زیاد زمان ندارم. باید در مورد سایه بدونید -

 :فنجانش را روی میز گذاشت و گفت

 .ای ندارمعالقه -

 :با صدای نسبتا بلندی پرسیدم

 چی؟ -

 :نگاهش را از چشمانم دریغ کرد و پاسخ داد

 .ارمای به فهمیدن حالش ندعالقه -

 .شدجوری مینه! نه! نه! نباید این

 :با هول و وال خودم را جلوتر کشیدم وبا عصبانیت گفتم

 .فهمید چی میگین؟ سایه توی کلینیک بستری شده و روز به روز داره نابودتر میشهمی -

 :چشمانش به سرعت رنگ باختند و متعجب پرسید

 کلینیک؟ -
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 :پوف عصبی کشیدم و غریدم

 .درسته -

 :جای برخاستم و در یک تصمیم آنی ابروهایم را در هم کشیدم و با جدیت گفتماز 

 ...ی ناامید و تنها، یکی رو پیدا کرده که به فکرش باشه؛ اماکردم باالخره اون سایهفکر می -

ی کالمم را خوردم. با همان صورت مبهوت از جای برخاست و با سری از تأسف تکان دادم و ادامه

 :جانم فریاد کشیدعصبانیت به 

 چی داری میگی خانم محترم؟ سایه چرا باید تو کلینیک باشه؟ -

 .بدون آن که به سوالش پاسخ بدهم، رو گرفتم و به سرعت به سمت در خروجی قدم برداشتم

 .وایستا! هی خانم؟ با شمام -

ید ه با ترس از جا پراش بهایی ندادم و از اتاق بیرون زدم. در را به ضرب بستم که منشی بیچاربه گفته

هایم شدت بخشیدم و به سمت آسانسور قدم تند و من با همان روشی که در پیش گرفته بود، به اخم

 .کردم

 !میگم وایستا -

صدای فریادش در آن سالن بزرگ پیچید و هر که در سالن حضور داشت، به سرعت ایستاد و همانند 

داخل اتاقش بود به سرعت بیرون آمد و ناباور  من از ابهت آن صدا میخکوب زمین شد و هر آن که

کشید، شد. مقابلم ایستاد که تش به روی اعصاب تیغ میهای عصبی ی مردی که صدای قدمخیره

های براقش بلند کردم و به آرامی به چشمانش دوختم. چشمانش به رنگ خون در نگاهم را از کفش

خراشید. آب دهانم را فرو دادم و شم را میاش گوهای عصبینفس زدنآمده بودند و صدای نفس

ام شدم؛ ولی به روی خود نیاوردم و همان حالت عصبی و جدی را به خود سرمست از گرفتن حیله

 :گرفتم و در صورتش توپیدم

 .کنم برید کنارگفتم که زمان ندارم آقای ائیل سون. خواهش می -

رام را به خرج بدهد و صدایش در مقابل کرد نهایت احتسرش را خم کرد و در حالی که سعی می

 :کارکنانش بلند نشود گفت
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 !کنمبرگردین توی اتاق... خواهش می -

 :نفسم را بیرون فرستادم و چشمانم را مدتی به روی هم قرار دادم. سری تکان دادم و زمزمه کردم

 .خیلی خب باشه -

 :محترمانه درخواست کرد گرد کردم و به سمت اتاق رفتم. صدایش از پشت سرم آمد کهعقب

 .به کارتون ادامه بدین... ممنون -

 .وارد اتاق شدم و منتظر او ماندم

 شد! گاهی تصمیماتشد. گاهی عجوالنه تصمیم گرفتن هم به نفع انسان تمام میبهترین از این نمی

 .آوردندشدند و نتیجهپی خوبی را به وجود میناگهانی بهترین تصمیم می

در آمد که به سمتش برگشتم. کتش را از تن خارج کرد و به روی مبل رها کرد و در صدای بسته شدن 

 :کرد، با صورتی سرخ پرسیدتر میی کراواتش را شلحالی که گره

 سایه چرا توی کلینیکه؟ -

 :به صورت ملتهبش خیره شدم و با لجبازی گفتم

 .پرسم، بعد شمااول من می -

 :کم از صورتم قرار گرفت و غریدای ابرو در هم کشید و در فاصله

 یادتون نرفته که هنوز تایید نشدین؟ -

 :قدمی به عقب برداشتم و با عصبانیت گفتم

 اگه به من شک دارین دیگه چرا نگهم داشتین؟ -

های عمیق و صورت سرخش فهمید. دستی به صورتش شد از نفسکالفه و عصبی بود و این را می

 :کشید و بار دیگر پرسید

 یه چرا توی کلینیکه؟سا -

 .پوفی کشیدم و چشمانم را برای لحظاتی به روی هم گذاشتم و باز کردم

 خبر بودید؟ مگه یه روزی همسرتون نبود؟اول به من بگید چرا از سایه بی -

 :باره از آن مرد جنتلمن یه دیو ساخته شد و با عصبانیت فراوان فریاد کشیدبه یک
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 .دیگه دنبالش نرم. به جون خودش قسمم دادبرای این که بهش قول دادم  -

هایم به پایین افتادند. با عجز و هایم ناباور لرزیدند و شانهنفس زد و من از تکاپو افتادم. ل*بنفس

 :ناتوانی و صدایی که خش دار شده بود، پرسید

 حاال بگو چرا؟ -

 :اش گرفتم و به آرامی پاسخ دادمنگاهم را از چشمان غمزده

 .پرخاشگری و آسیب رسوندن به خودشبخاطر  -

را به  اشی تن سنگین شدهتلنگری خورد و صورتش رنگ باخت. دستش را به تاج مبل گرفت و تکیه

 :آن سپرد و ناباور ل*ب زد

 !آسیب به خودش؟ -

 :نگران قدمی به سمتش برداشتم و پرسیدم

 تون خوبه؟حال -

 :توجه به من، زمزمه کرداما او بی

 ؟ی منسایه -

آزرد و سیبک گلویش را ای که گلویش را میدلم برایش سوخت و وجودم آتش گرفت از بغض مردانه

 .تحت فشار قرار داده بود

 :به آرامی سر بلند کرد و با همان صدای ضعیف پرسید

 شما... مطمئنی؟ -

 :بغضی که از حالت و رفتار او به سراغم آمده بود را به سختی فرو دادم و پاسخ دادم

 .بله -

ی اول و دوم لباسش را باز تنش را به روی مبل رها کرد و کراواتش را تماماً از گردنش جدا کرد و دکمه

 :اش کشید و زمزمه کردی داغ کردهکرد و دستش را به روی س*ی*نه

 امکان نداره! آخه چرا؟ -

 :عقب قدم برداشتم و با صدایی آرام و تحلیل رفته او را خطاب قرار دادمعقب
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 آقای ائیل سون؟ -

 :ایستادم که به آرامی به سمتم برگشت. دستانم را در هم گره کردم و مغموم و گرفته گفتم

 .ها هستی من توی اون برگهخوام که به آرومی همچین خبری رو نتونستم بدم... شمارهعذر می -

اش گرفتم و فتادههای ای تایید سری تکان داد. نگاه از شانهسرش را پایین انداخت و به نشانه

 :ای که بشنود زمزمه کردمدستگیره در را لمس کردم و به گونه

 .سایه بهتون نیاز داره -

دستگیره را کشیدم و بدون نگاه کردن به آن مردی که همچون کوهی به یک آن فرو ریخته از اتاق 

ه در داد. نفس عمیقی ام را ببیرون زدم و خودم را از آن هوای گرفته رها کردم. در را بستم و تکیه

 .ی دردناکم گذاشتمکشیدم و مشتم را به روی س*ی*نه

 کند!؟به خیر گذشت. مِن بعد باید منتظر ماند و دید که امیرپارسا چه می

 ببینم! تو کی هستی؟ -

ام شده بود و همانند جالدان به من نگاهم را به سمتش برگرداندم که با ابروهای نازک و در هم خیره

توجه به حضور او به سمت آسانسور قدم تند کردم و کرد. نفسم را کالفه بیرون فرستادم و بینگاه می

 :کالمش را نادیده گرفتم

 !ادب و شخصیت هم نداره که -

 ی اولی طبقهزیرلب گفتم و خود را به نشنیدن زدم و دکمه "ال اهلل اال اهلل "داخل آسانسور شدم و 

 ...را فشردم

***** 

بار خندیدنش را دیدم. لبخندی به آن صورت درخشان و مهربان زدم و برای برای اولین خندید و من

 :دیدن واکنشش باالخره ل*ب باز کردم

 در مورد پارسا بهت گفته بودم؟ -

 .اش به رنگ غم نشستهایش رنگ باختند و خندهبه سرعت، ل*ب

 کی؟ -
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 :لبخند بزرگی زدم و پاسخ دادم

 .پارسا دیگه -

 :ی اشک درون چشمانش نمایان شدلرزیدند و حلقههایش ل*ب

 کدوم پارسا؟ -

 :ای مصلحتی کردم و پاسخ دادمخنده

 .پسره دوست دایان دیگه! خیلی باحاله -

 .هایش به پایین افتادنداز تکاپو افتاد و شانه

 .آها -

 :چشمانم را ریز کردم و گفتم

 .یادم رفته بود که برات تعریف کردم -

و سر به زیر انداخت. منتظر همچین واکنشی از او بودم. پس هنوز هم به امیرپارسا سری تکان داد 

 .کرد! نفس عمیقی کشیدم و از جای برخاستمفکر می

 .من باید برم سایه -

 :بدون آن که به سمتم برگردد پاسخ داد

 .برو -

 .پس خدافظ -

و از اتاق بیرون زدم. با خروجم، ی خداحافظی تکان داد که کیفم را روی دوش انداختم سری به نشانه

 :دکتر یعقوبی به سرعت به سمتم آمد و پرسید

 واکنشش چی بود؟ -

 :لبخندی پیروزمندانه زدم و پاسخ داد

 .بهم ریخت. دیدم که چطور منتظر بود تا از همسر سابقش خبری بهش بدم -

 :ابرویی متعجب باال انداخت و پرسید

 جدا؟ -
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 .بله -

 :فتلبخند عمیقی زد و گ

 !این که عالیه -

 .ای از داخل اتاق، به سمت در برگشتم و گوشم را تیز کردمبا شنیدن صدای خفه

 آلما؟ -

 کرد!؟خدای من! صدای ضعیف سایه بود که صدایم می

به سرعت به سمت در رفتم و دستگیره را کشیدم. باز شدن در همانا و پخش زمین شدن سایه به 

 :میان درگاه ایستادم و با صدایی لرزان دکتر را فرا خواندم روی زمین همانا. مات و متحیر

 دکتر؟ سایه؟ سایه؟ -

هایی که از شدت استرس و به سرعت به سمت سایه دویدم و صورت زیبایش را برگرداندم و با دست

 :لرزیدند صورتش را نوازش کردم و نالیدمشوک ناگهانی می

 !دکتر؟ یخ کرده -

ی شد و من مات و متحیر صورت کبود شدهو پرستاران در سرم اکو می های محکم دکترهاصدای قدم

زدند. نفهمیدم چه کسی مرا از اتاق هایش رفته بود و به سفیدی میسایه بودم که خون از ل*ب

بیرون برد و پشت در رها کرد؛ اما وقتی به خودم آمدم که سایه را روی تخت چرخان به سمت 

 : کشید کهمی بردند و دکتر فریادخروجی می

 !ترین بیمارستاناز من کاری بر نمیاد باید منتقل بشه به نزدیک -

جا بود که اوج فاجعه را فهمیدم و صورتم خیس از اشک پشیمانی شد و تنم به رعشه افتاد. به آن

 :کردمدویدم و با گریه زمزمه میدنبال تخت می

 !مون سایهکاش نگفته بودم! تقصیر منه... منو ببخش... زنده ب -

اش حجم کمتری از هوا را در خود ی س*ی*نهرفت و قفسهرفته از سفیدی به کبودی میرنگش رفته

 :داد. تخت را هول دادم و با گریه، دکتر کلینیک را خطاب قرار دادمجای می

 !میره... عجله کندکتر! داره می -
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دم را باال انداختم و دست سایه را در شان اضافه کردند و سایه را سوار آمبوالنس کردند. خوبه سرعت

 .دست گرفتم

 کجا میایی خانم تاش دمیر؟ -

 :توجه به حرف دکتر یعقوبی دستان سایه را میان دستانم کشیدم و با عجز نامش را صدا زدمبی

 !کنمسایه؟ بلندشو!... خواهش می -

ا گرفته بود و به همان دانستم و عذاب وجدانش گریبانم ربغض کردم. همه چی را از سر خودم می

کرد. دکتر هنگامی که پاسخی از سوی من نشنید به سرعت دستور رفتن داد و راحتی رهایم نمی

کالفه باالی سر سایه نشست. دستگاه تنفس را وصل کرد و مشغول آماده سازی سایه شد و من تمام 

گریستم. حتی تشرهای ت میها در کنار سایه نشسته بودم و برای احواالآن لحظات را همانند مجنون

 .دکتر کلینیک آقای محمدی هم کارساز نبود و من دست بردار نبودم

 !بس کن دیگه دختر -

ام، ابروهایش ام را باال کشیدم و نگاه خیسم را بلند کردم. با دیدن چشمان به خون نشستهبینی

 :بیشتر در هم شد و گفت

 .دارم بهت میگم چیزیش نیست -

 .هایم کشیدمه روی گونههق زدم و دستی ب

 .تون بر نمیادشما که گفتین... کاری از دست -

 :های یک دست سفیدش، غریدماشین ایستاد و او با همان ابهت و اخم

 .اون موقع آره؛ اما االن بهتر شده -

 :دستگاه تنفس دستی را برداشت و ادامه داد

 .هوا به مغزش نرسیده بود، االن داره بهتر میشه -

شدن در عقب و آمدن برانکارد و چند پرستار، دکتر به سرعت پیاده شد و در حین نشاندن  با باز

اش کرد. از ماشین پیاده شدم و سایه به روی برانکارد و حملش، شروع به توضیح دادن اوضاع پزشکی

شان قدم شان دویدم و همانند جوجه اردک زشت با آن صورت خیس و به دنبالبه سرعت به دنبال
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 .داشتم. او را به اتاق مورد نظر رساندند و مانع رفتن من به داخل شدندیبرم

 .دکتر گفت که حالش بهتر شده؛ پس جای نگرانی نبود آلما. آرام باش آلما! سایه دختر قوی ست

 :به اجبار و زور، پرستار مرا به ورودی اورژانس هدایت کرد و با مهربانی گفت

 .کننی عصبی بوده که دارن کنترلش میملهنگران نباش! دکتر گفت که یه ح -

 :دستی به صورتم کشیدم و با صدایی که گرفته پرسیدم

 راست میگین؟ -

 :چشمانش را با آرامش به روی هم گذاشت و باز کرد و پاسخ داد

 .بله. کار ما یعنی صداقت -

ت. با تشکری کوتاه به یک آن آن همه داغی و سردرگمی از تنم فرار کرد و تمام وجودم را آرامش گرف

صورتم را با دستانم پاک  "الحمداهلل"به روی صندلی جای گرفتم و زیرلب ذکر خدا را زمزمه کردم. 

 .درپی برای بهبود حالم کشیدمکردم و نفسپهای عمیق و پی

بخشیدم. من موضوع پارسا را به میان کشیدم و اگر اتفاقی برای سایه میپافتاد، هرگز خودم را نمی

 ... را دگرگون کردم. که ای کاش نگفته بودم و حال او

 عزیزم! دیدی جوابش منفی نبود؟ -

 :با لبخند عمیقی دستش را به دور بازوهای مرد مقابلش حلقه کرد و گفت

 .حاال منو ببر خونه که این خبر خوب رو به مامان بدیم -

ی نفس کشیدم را از یاد برده توانستم بگویم که حتشان مانده بودم و میمات و متحیر به روی صورت

رحمانه بازوهای او را به چنگ کشیده بودند و مانع فرار کردن بودم. نگاهم به دستان دختر افتاد که بی

ها بود از من شد؛ اما او که قصد فرار کردن را نداشت. آن صورت خندان و چشمان براق که مدتاو می

بود. خیالی بس؛ اما... این باید یک خواب و خیال میی اوج رضایتش بود و کرد، نشان دهندهدریغ می

 .ترسناک که در اوج آرامش به سراغم آمده بود

 من چه موقع خوابیدم که به این خواب ترسناکم برسم؟

از آزمایشگاه فاصله گرفتند و به سمت من آمدند. درست همان راهرویی که من بودم و همانند 
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بودم. لبخندش را از دختر گرفت و به سمت سالن برگشت. ها را به تماشا نشسته ها آنزدهجن

هایش کش آمدند و من های اشک درون چشمان من همانا. ل*ببرگشتنش همانا و جوشیدن حلقه

زد و این جا خودم را نفرین کردم برای از بین بردن آن لبخند. پس دردش من بودم که لبخند نمی

 !شد؟ش سیما خیره میطور عاشقانه در چشمان دختر قد بلند خوآن

رسید؛ اما به خوبی مان شاید به چند متر میاز حرکت ایستاد و من ناخودآگاه ایستادم. فاصله

شناختیم. او همان مرد من بود که برای بار دوم قلب مرا شکسته بود و به همان راحتی دیگر را مییک

 .رهایم کرده بود

 :از میان کلماتش بشنوم ل*ب.هایش لرزیدند و من توانستم نام خودمم را

 !آلما -

 .دختر با دیدن حالت صورت هاکان، متعجب به سمت من برگشت و نگاهی به سر تا پایم انداخت

 این خانم کیه هاکان؟ -

ام که به داغی اشک چشمانم فریاد کشیدند برای ریختن اشک و من به فریادشان پاسخ دادم. گونه

باال آمد و به سختی نگاهم را از میان دستان گره هایم نشست، بغضی سنگین تا پشت دندان

شان کشیدم. به سرعت از کنارشان گذشتم و آن فضای سنگین و دردناک را رها کردم و خودم خورده

رو بود، ام را به درختی که در پیادهنفس زنان تکیهرا به خیابان شلوغ و پرسروصدا رساندم. نفس

 .ردمتر رها کام را آزادنهسپردم و گریه

های خندان، آن برق نگاه و... همه و همه مدام در مقابل چشمانم ها و ل*بدستان گره خورده، چشم

 .زدندام دامان میکردند و بیشتر به آتش درون س*ی*نهد*ه*ان کجی می

 آلما! عزیزم؟ -

 از تکاپو افتادم. مگر میپشد آن کلمه را شنید و مبهوت نماند؟

ردم و به آرامی به سمتش برگشتم. خودش را به من رساند و با اضطراب و هقم را درون گلو خفه کهق

 .بارید مقابلم ایستاد و سراپایم را از نظر گذرانددرماندگی که سخاوتمندانه از سر و صورتش می

 کردی؟جا چکار میاین -
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 ی دلخراش و دردناک همین بود؟همین؟ تنها کالمش در مقابل آن صحنه

اش افتاد، های رنگیدم و بغضم را به سختی فرو دادم. نگاهم که به لباسدستی به صورتم کشی

 .هایم جا خوش کردپوزخندی روی ل*ب

پوشید. پیراهن سفید و شلوار خوش های رنگی و خاص میزد؛ لباسبرای آن دخترک لبخند می

 .آمد و صد حیف که برای من نبوداش عجیب به آن صورت خندان میدوخت آبی نفتی

 وبی؟خ -

کرد که انگار اتفاقی نیوفتاده؟ خوب بودم؟ خوب برای آن حالم کمی اغراق نبود؟ چرا جوری رفتار می

 که انگار من آن دختر را ندیده بودم! کور که نبود. بودم؟

ترین قسمت گلویم فرستادم. خودم را با تشر و دعوا به انتهایینفسم را به آرامی رها کردم و بغض بی

 :تر بود. دستم را از درخت فصله دادم و پاسخ دادمته بودم و سر پا شدن برایم راحتبار شکسمن یک

 .خوبم. یکی از دوستام مریض بود -

 .رو گرفتم از آن صورت مهربان

 دوستت؟ کدوم دوستت؟ -

 :ی حرف زدن با او را نداشتم. پس برای همین به دروغ پاسخ دادمحوصله

 .شناسیشنمی -

 االن خوبه؟ -

پرسید! آن خونسردی از کجا آمده ام ورم کردند. چقدر سوال میهای عصبیتیر کشید و رگمغزم 

 کشید؟بود که تیغ به روی اعصاب من می

 .آره -

هایم را به روی هم فشردم و برگشتم تا او را با محبوبش تنها بگذارم که درخواستش مانع رفتنم دندان

 .شد

 .اگه اینجا کاری نداری، برسونمت -

ام، دست نگه سمتش برگشتم و ل*ب باز کردم تا مخالفت کنم که آمدن صدای پیامک گوشیبه 
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 :داشتم. گوشی را از جیب مانتویم بیرون آوردم و پیامکی که از سوی دکتر بود را باز کردم

کنن. خدافظ حالش خوبه. فقط باید امروز و فردا رو اینجا باشه. تو برو... اینجا همراهی قبول نمی -

 .رمدخت

توانست از دردم بکاهد، آن پیامک زیبا از سوی دکتر محمدی بود و تنها خبری که در آن لحظه می

 :بس. گوشی را درون جیبش گذاشتم و پاسخ دادم

 .ممنون. خودم میرم... شما همراهی دارین -

ا رو رههایم مانعش شدم. رو برگرداندم و به سرعت مسیر پیادل*ب باز کرد تا مخافت کند که با اخم

به سمت نگهبانی کج کردم. از نگهبان مهربان بیمارستان درخواست کردم که برایم یک آژانس خبر 

حرکت و بی هیچ حرفی به من خیره شده بود و با وجود صدا طور بیکند. تا آمدن ماشین، همان

هاکان بود.  های دختر، تکان هم نخورد. نگاهم را به سمت دختر چرخاندم. او انتخاب خوبی برایزدن

هایی خوش رنگ و هایی برجسته، چشمحداقل در مورد ظاهر که خوب بود. موهای مشکی، ل*ب

 کرد و هیچ گونه فیلمی درقدی بلند. او الیق هاکان بود؛ زیرا هاکان را با عشق نگاه می

م د که پایکار نبود. به یاد حرف مرجان افتادم که آن روز در باغ قزلباش بزرگ)پدربزرگ( به من فهمان

ی غمگینی به آن حرف زدم و نگاه تار شده ام را از آن دختر گرفتم. ام. خندهرا از گلیمم درازتر کرده

 .ی کذایی را با بغض گفتم و سر به زیر انداختمشوار ماشین شدم و آدرس آن خانه

سکینت ندارد. ای برای تامان از وقتی که دلت برای بار دوم بشکند. آن موقع است که اشک هم فایده

شود و خشکد. دلت سرد میهایت میی اشکرحمی معشوقت و چشمهشوی در مقابل بیسنگ می

کنی؛ اما با تمام آن همه درد من... بری و نفرت را جایگزین میرود. منطق را سر میجان از صورتت می

. خود من از او من هنوز هم هاکان را دوست داشتم و از او نفرتی نداشتم. او حق انتخاب داشت

مان را به فراموشی بسپارد و همانند دو غریبه برای هم ی گذشته و آیندهخواسته بودم که همه

بشویم. مگر من او را مُرده خطاب نکرده بودم؟ حال، او هم آلما را به زیر خاک فرستاده بود و برای 

تنها با دیدن من وخیم اش چی؟ نکند آن بیماری کرد. پس بیماریاش تالش میبهتر شدن زندگی
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 رسید؟ من دردش بودم و آن دختر درمان؟هایش میشد و درد به استخوانمی

 .رسیدیم خواهرم -

ای که هر رسیدم؛ خانهرسیدیم! ای کاش در راه قلبم ایستاده بود و به آن خانه نمیای کاش نمی

 .دخریهای بیشتری را به جان میداد و قلب من زخمکجایش بوی او را می

 خانم؟ -

به سرعت سر بلند کردم و از راننده عذرخواهی کردم. مبلغ کرایه را حساب کردم و از ماشین پیاده 

گذاشتم که صاحبش شدم. مقابل خانه ایستادم و دیگر ادامه دادن برایم دشوار شد. به جایی قدم می

 ...زد؟ یااز بودن من در آن خانه ناراضی بود. بخاطر من بود که لبخند نمی

 چرا نمیری داخل عزیزم؟ -

که  "ماهگل"ام را به صورت مهربان او دوختم. به سرعت به سمت صدا برگشتم و نگاه داغ کرده

 .درست شبیه ماه بود و گل

 :با دیدن حالت صورتم ابروهایش باال رفتند و بازویم را میان انگشتانش کشید و پرسید

 خوبی دخترم؟ چیزی شده؟ -

سوختند؛ اما... اما دیگر دلم میل اشک و ناله را نداشت. خسته شده از اشک میبغض داشتم؛ چشمانم 

 .های شبانه روزیبود از گریه

 :ی منفی تکان دادم و پاسخ دادمسری به نشانه

 .نه. چیزی نیست -

 :بازویم را کمی فشرد و گفت

 رنگ و رو شدی؟پس حتما از خستگی کاره که این جور بی -

 .گرفت، بهتر بودهایم جای گرفت که اگر نمیل*ب لبخند مضحکی به روی

 .حتما -

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 .امروز روز سختی بود -
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 :کرد گفتدستش را کنار کشید و در حالی در را باز می

 .خسته نباشی دخترم. االن برات یه چایی سبز درست می.کنم به حال بیایی -

نار ایستاد. لبخندی به محبتش زدم و با صدایی که بیشتر شبیه ی در را به داخل هول داد و کلنگه

 :خرناس شده بود، گفتم

 .خیلی ممنونم. راضی به زحمت نیستم -

 :با دست به داخل اشاه کردم و گفتم

 .شما بفرمایید -

 :داخل شد و گفت

 !زحمتی نیست دختر قشنگم. بیا داخل -

با همان قدم اول قلبم در هم فشرده شد و غمی  زیرلب گفتم و قدم به آن خانه گذاشتم. "ممنونی"

شان مقابل چشمانم دهن و آن برق نگاه هایم افتاد. دستان گره خوردهعجیب و سنگین به روی شانه

ای رفت که از آن، آن دو بود و هایشان در آن خانه بلند شد. ذهنم به آیندهکجی کردند و صدای خنده

 .من در آن جایی نداشتم

 تادی؟چرا وایس -

 .زنان به ماهگل خیره شدماز خیاالت ترسناکم به بیرون پرت شدم و ترسیده و نفس

 .ترسیدم -

 .چشمانش گرد شدند

 !ی ساختمون شدیکنم و عین چی خیرهوا! خوبی تو؟ هی دارم صدات می -

 .ای تلخ و مصلحتی کردمخنده

 .ببخشید. حواسم نبود -

 :سری از تأسف تکان داد و با خنده گفت

 !امان از دل عاشق -

ام از شدت بغض دلم لرزید؛ شاید هم از آن کنایه شکست. زیرا که من فریادش را شنیدم و چانه
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 :لرزید. او بی توجه به دل خون من به سمت ساختمان قدم برداشت و گفت

 .من میرم داخل برای شام فکری کنم -

ایم را به دندان کشیدم و دردش تا ههایم لرزیدند و او خود را به داخل خانه رساند. ل*بل*ب

 .ام را کند کردسرخرگ و سیاهرگ قلبم نفوذ کرد و عمل خون رسانی

 .های عمیق و لمس صورتم، رنگ را به صورتم باز گرداندم و حفظ ظاهر کردمبا نفس

شکست و من بس بود هرچه غصه خوردن و به پای عشقی کودکانه درد کشیدن. تا کِی هاکان می

اندم؟ تا کِی هاکان برود و من منتظر بمانم؟ بس است هرچه نفهمی کردن و درد کشیدن. معاشق می

 .ساله 23به خداوندی خدا که بس بود برای دختری 

های سنگین شان را پنهان کردم و قدمهایم، سفیدینفس گرفتم و با زبان کشیدن به روی ل*ب

هایم، با اختمان شدم و پس از تعویض کفشام را قوت دادم و به سمت خانه حرکت کردم. وارد سشده

تکین بودند، برای رفتن به اتاقم به سمت سالن رفتم. سالمی به همه یی آهای زیبایی که هدیهصندل

ای خشک شد و متعجب از تصویری که دیده بودم، به سرعت دادم و به سمت دیگر رفتم. نگاهم لحظه

لم العمنگریستند و از عکسیره شدم. با لبخند مرا میبه عقب برگشتم و به افراد حاظر در سالن خ

ی روز نحسم، خندان نشسته بودند. در آن لحظه از زندگی خدا را شکر گفتم و برای بهترین هدیه

ای که از قفس آزاد شده، به شان زدم و همانند پرندههای زیبایتشکر کردم. لبخندی به صورت

م با فرو رفتن در آغ*و*ش گرمش به حقیقتی دلچسب تبدیل شان پرواز کردم. فکرِ خیال و توهسمت

شد که راه نفسم را باز و تمام وجودم را گرم کرد. در میان تار و پود لباسش نفس کشیدم و نجوا 

 :کردم

 !باورم نمیشه -

 .خندید و دستان قدرتمندش را به دورم حلقه کرد

 !باورت بشه باباجان. باورت بشه -

دریغ آغ*و*ش پاکش را به من اش فشردم. او تنهاترین مردی بود که بینهخود را بیشتر به س*ی*

 .گذشتهای من ازخود و غرورش میام بود که برای خواستهمی داد؛ او تنها مرد زندگیهدیه
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 .خیلی دلم براتون تنگ شده بود -

 :با شنیدن صدای گرم و دوست داشتنی مامان، دلم غنج رفت و کوبش قلبم بیش از پیش شد

 .تو نیومدی پیش ما... ما اومدیم -

از آغ*و*ش پدرانه و گرم بابا جدا شدم و خودم را به او رساندم که ایستاده بود و چشمان زیبایش را 

به قامت من دوخته بود. گفته بودم که پیش او رسوایم؟ با همان نگاه اولیه لبخندش پر کشید و با 

 :نگرانی بازوهایم را در دست گرفت و پرسید

 چی شدی عزیزم؟ -

 :ی کوتاه و مصلحتی کردم و پاسخ دادمخنده

 چی شدم؟ آدم فضایی؟ -

 :ابرو در هم کشید و نیشگون ضعیفی از بازویم گرفت که با درد و صورتی در هم شده گفتم

 آخ! مامان؟ -

 !زهرمار -

 :متعجب صدایش زدم

 مامان؟ -

 .ای رفتچشم غره

 ندازی؟منو دست می -

تر کرد و ی دستانش را تنگرا از او جدا کردم و به آغ*و*ش آیدا پناه بردم. حلقهخندیدم و خودم 

 .ام رها کردسرش را به روی شانه

 .خوشگل آبجی -

 .لبخند زدم و او را بوییدم

 .خوب شد اومدین -

 :جدا شدم که با لبخند به سمت بهرام برگشت و گفت

 .کنیممنو بهرام بدون تو دق می -
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ی نحیف آیدا حلقه شد و مُهری داغ هایم را قاب گرفت. دست بهرام به دور شانهبلبخند عمیقی ل*

 :به روی سر آیدا نشاند و گفت

 .مون برات خیلی تنگ شده بودسالم. آیدا راست میگه. دل -

 :به محبتش با عشق پاسخ دادم

 .طورسالم. خیلی ممنونم. منم همین -

 :گشتمبا صدای اعتراض آراز با خنده به سمتش بر

 !ای نبوده کهای بابا! حاال اینم تحفه -

 :به سرعت خودم را در آغوشش رها کردم و گفتم

 .اتسالم آق داداش. فدای محبت برادرانه -

 :ی دستانش را سفت کرد که با اعتراض نامش را صدا زدمحلقه

 .آراز؟ دردم گرفت -

 :با حرص فشار روی بازوهایم را بیشتر کرد و گفت

 .ی منروی ماهت ریزه میزهسالم به  -

 .خندیدم و به سختی خودم را از آغوشش جدا کردم

 :ام را میان انگشتانش کشید. دستم را روی دستش گذاشتم و پرسیدمدستی به صورتم کشید و گونه

 !تون اومدینچی شد تو هم اومدی؟ یهویی همه -

فت و من متعجب نگاهم را میان شان کنار رهایو به سمت بقیه برگشتم. به سرعت لبخند روی ل*ب

 :ی قزلباش ، بکتاش و عمه به چرخش در آوردم. لبخندم رنگ باخت و پرسیدمها و خانوادهآن

 اتفاقی افتاده؟ -

 :عمه لبخندی زد و از جای برخاست و گفت

 .کنهنه عزیزم! بابات زیادی بزرگش می -

مد و عصبانی مقابل عمه ایستاد و صدایش گویی عمه کفر خدا را به زبان آورد که خشم بابا به سطح آ

 :را بلند کرد
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ام هرچی از دهنش ی احمق زنگ زده به زنه منو و در مورد عزیزدردونهکنم؟ اون دخترهبزرگش می -

 در اومده گفته. بخاطر چی؟ برای یه حسادت مسخره؟

 :دمتنم لرزید از فکری که به سراغم آمده بود. ناباور به سمت عمه برگشتم و پرسی

 عمه؟ بابا چی میگه؟ -

عمه که از صدای بلند بابا سر به زیر شده بود و ترسیده خود را کنار کشیده بود، سرش را بلند کرد و 

ا زد و ی باببا درماندگی به سمت دایی برگشت. دایی برخاست و به سمت بابا آمد. دستی به روی شانه

 :به آرامش گفت

 .کرده آروم باش یاشار! اون بچه یه خامی -

های کلید های عمیق، آرامشش را حفظ کند از میان دندانکرد با نفسبابا در حالی که سعی می

 :اش غریدشده

 دونی چه نسبت ناروایی به دختر من زده؟خامی؟ تو می -

 .دست دایی را کنار زد و با عصبانیت به سمت من برگشت

و من ناموس بابا. بابا غیرتی بود و در مورد هایش فهمیده بودم که موضوع به من مربوط بود از گفته

ناموسش با هیچکس شوخی نداشت؛ اما چه کسی پشت سر من حرف زده بود؟ چه در مورد من گفته 

 بود که خون بابا به جوش آمده بود؟

های به خون نشسته به بارید. ابروهایش را در هم کشیده بود و با چشماز نگاهش، از نگاهش آتش می

 ه بود. پس آن مهربانی کجا رفته بود؟من خیره شد

 .آب دهانم را به سختی فرو دادم و قدمی به عقب برداشتم

 تو چکار کردی آلما؟ -

 :با همان یک جمله چشمانم پر از اشک شدند و با مِن مِن پاسخ دادم

 .هیچی... به خدا... من... کاری نکردم -

 !بسه دیگه -

زرگ( برگشتیم که به تازگی از سفر برگشته بود. عصایش همه به سرعت به سمت پدربزرگ )قزلباش ب
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 :را به زمن کوبید و بابا را توبیخ کرد

بسه دیگه یاشار! دختره بیچاره خسته و کوفته اومده خونه و هنوز نیومده باید این جوری باهاش  -

 حرف بزنین؟

 .بابا به همان سرعت سر به زیر کشید

 .من که چیزی نگفتم -

 :تأسف تکان داد و رو کرد به من و گفتپدربزرگ سری از 

 !بشین دخترم -

نگاهی متعجب و گرفته به همه انداختم و به آرامی به روی مبل جای گرفتم. همه نشستند و بابا با 

کشید سعی در آرام کردن خودش داشت. مامان نگاهی نگران به سمت من های عمیقی که مینفس

 :انداخت و رو به بابا گفت

 !! تو که آلما رو می شناسییاشار جان -

 :بابا به سمت مامان برگشت و با عصبانیت پاسخ داد

 .شناختم تا االن سرشو بریده بودمدِ اگه نمی -

 :تنم یخ کرد از کالمی که به جد گفته شد. آب دهانم را فرو دادم و با عجز و ناله پرسیدم

 مگه من چکار کردم؟ -

 :برگشتم و او با نگرانی گفت آیدا دستم را به دست گرفت که به سمتش

 .تو که کاری نکردی عزیزم. فقط یه نفر حرف زیادی زده -

 :ی آراز انداختم و خطاب به آیدا پرسیدمنگاهی به صورت برافروخته

 خب چی گفته؟ اصال کی بوده؟ -

 :آیدا نفسش را کالفه بیرون فرستاد و ل*ب باز کرد؛ اما آراز با عصبانیت به جای او پاسخ داد

ذاری جا با هاکان قرار مدار میدیگه! مرجان احمق زنگ زده به مامان و بابا و گفته که تو این معلومه -

 ...و میری توی اتاقش و

 "اش های کلید شدهای کشید و از میان دندانچشمانش را به روی هم گذاشت و پوف کالفه
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دم و دستانم را روی دهانم کشی "هینی"ای گفت و چشمانش را باز کرد. متعجب  "استغفراهلل

 :گذاشتم و به سمت مامان برگشتم که لبخند آرام بخشی زد و گفت

جا. ما فقط برای دیدن تو شیم بیاییم اینآخه کی باورش میشه؟ معلومه که ما با یه حرف بلند نمی -

 .اومدیم و با خبر خوش هم اومدیم

گرمش که در گوشم پیچید دهانم را بست و با  ل*ب باز کردم تا از خود دفاع کنم؛ اما صدای مردانه و

 .ترس به سمتش برگشتم

 .سالم -

کرد حفظ ظاهر کند؛ اما همه به سمت صدا برگشتند و من نگران به سمت بابا برگشتم که سعی می

های گرمی از همه شنید و با لبخند اش را از روی هاکان بردارد. هاکان پاسختوانست نگاه غیرتینمی

 :ی راه دستانم را به آرامی تکان دادم و ل*ب زدمام آمد که میانهمت خانوادهبزرگی به س

 !نیا -

 :متعجب ابرویی باال انداخت و پرسید

 چی میگی آلما؟ -

همان جمله خشم بابا را به سطح آورد و همانند شیری خشمگین به سمتم برگشت که به سرعت رو 

 :گرفتم و با ترس و لرز گفتم

 .رو دادمتون جواب سالم -

 :دستانم را در هم گره کردم و ادامه دادم

 .جواب سالم واجبه -

ای که از زبان بابا خارج شد را نادیده گرفتم و با نگاهی لرزان به سمت آیدا برگشتم که  "ال اهلل اال اهلل"

 :زمزمه کرد

 !نگران نباش -

برایم عجیب بود که بابا با  پرسی شدند.با رسیدن هاکان، همه به اجبار بلند شدند و مشغول احوال

کشید. برایم عجیب بود که هاکان و آراز با محبت با های قدیمی را پیش میخندید و شوخیهاکان می
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دیگر را فشردند. آن جماعت همان پرسی کردند و بهرام و هاکان صمیمانه دستان یکدیگر احوالیک

ا نشستن هاکان همه نشستند و هاکان جماعت زخمی بودند که نزدیک بود گلوی مرا پاره کنند! ب

 :نگاهش را به سمت من داد و پرسید

 دوستت بهتر شده؟ -

 .تکان داد "چیه "ی ام را به او دوختم که سری به نشانهل*ب گزیدم و نگاه عصبی

 پرسید؟آخر آن لحظه باید آن سوال را می

 :مامان به سرعت موضوع را گرفت و به سمت من برگشت و گفت

 . راستی برای همین حالت خراب بود؟ دوستت چی شده؟آها.. -

ای نامحسوس به هاکان رفتم که چشمانش گردتر شدند. به سمت مامان برگشتم و با چشم غره

 .یادآوری حالت سایه، اجزای صورتم را غم گرفت

 .ی عصبی داشت. بردیمش دکترحمله -

 آآ! چرا؟ -

 :ل*ب گزیدم و پاسخ دادم

 .مریضه دیگه -

 :ی فهمیدن تکان داد و گفته نشانهسری ب

 .شاهلل شفا بگیرهان -

گفتیم و برای سالمتی سایه دعا کردیم. مامان به سمت هاکان برگشت و  "شاهللان "همه زیر ل*ب 

 :پرسید

 خوبی پسرم؟ رفتی حاجی حاجی مکه؟ -

 :هاکان سر به زیر انداخت و دستش را مقابل چشمانش گذاشت و گفت

 .جا یه عالمه کار ریخت سرمم شرمنده شما هستم به خدا. از وقتی اومدم اینمن همین جوریش -

 :مامان لبخند زد و با محبت گفت

 .دشمنت شرمنده. تنت سالمت باشه برای ما خیلیه -
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 :سر بلند کرد و در مقابل مهربانی مامان پاسخ داد

 .لطف دارین -

اش را سال از زندگیرار داده و قریب یکگویا مامان فراموش کرده بود که او دخترش را بازیچه ق

جان به روی آوردند و بیها مرا از بیمارستان به خانه می جهنم کرده بود. فراموش کرده بود که شب

 کردند. فراموش کرده بود!؟تخت رها می

 :نگاه طلبکارم را که به روی خود دید، ابرو درهم کشید و به آرامی گفت

 اش ازش رو بگیرم؟هتوقع نداری جلوی خونواد -

 :نفس عمیق و عصبی کشیدم و نگاهم را دزدیدم. بابا به آرامی از جای برخاست و گفت

 .خب دیگه ما رفع زحمت کنیم -

 :همه به سرعت ایستادند و مادری مخالفت کرد

 .کجا آقا یاشار؟ من گفتم شام درست کنن -

 :بابا همان طور محجوب و سر به زیر پاسخ داد

 .ها قرار گذاشتیم شب رو بریم بیرونن. با بچهخیلی ممنو -

 :مادری ل*ب برچید و گفت

 .خواستیم بیشتر آشنا بشیمحیف شد به خدا! می -

 :هاکان هم به اعتراض برخاست

 .حاال یه امشب رو بد بگذرونین -

 :مامان لبخندی زد و گفت

 .نیممواختیار داری پسرم! ان شاهلل یه روز دیگه. ما هنوز چند روز می -

 :ها که از ترس خشم بابا و بقیه در خودش فرو رفته بود، با اشتیاق پرسیدتکین باالخره بعد از مدتآی

 وای راست میگی زن دایی؟ -

 :مامان به سمتش برگشت و پاسخ داد

 .آره عزیزم -
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 :دستانش را به هم زد و با ذوق گفت

 !آخ جونم -

 :تبابا به سمت من برگشت و با لحنی دستورانه گف

 !برو وسایلت رو جمع کن -

 :چشمانم گرد شد و متعجب پرسیدم

 چکار کنم؟ -

 :ابرو در هم کشید و پرسید

 .ی وسایلت رو جمع کن بریم همراه مانشنیدی باباجان؟ همه -

 :ها خانه داشتند؟ نگاهی گیج به مامان انداختم و دوباره به سمت بابا برگشتممگر آن

 کجا؟ -

 :با صدایی عصبی و کمی بلند غریددیگر صبرش سر آمد که 

 !قبرستون -

 .تنم لرزید و بغض به گلویم هجوم آورد. هیچگاه او را آن همه خشمگین ندیده بودم

 :مامان با دیدن صورت گرفته و چشمانم که قصد باریدن داشتند به سرعت رو ترش کرد

 یاشار؟ این چه وضعشه؟ هرچی هیچی نمیگم شما کوتاه نمیایی؟ -

 :آرامی و تاکیدوار مامان را صدازد آراز به

 !مامان جان -

 :ای به آراز رفت و به سمت بابا برگشت و ادامه دادچشم غره

شون ی کم عقل این حرفا رو پشت سرش زده؟ چشم همهمگه تقصیر این بچه است که یه دختره -

لما نشه این خواه آاش خاطرکور بس که موفقه چشمش رو گرفته. از ترس این که نکنه پسرعمه

مسخره بازیا رو در آورده. حاال یه پسر با شخصیت اومد به دخترت کمک کرد اون دختر باید فکر کنه 

 قصدش مخ زدنه؟ تو هم شدی عین این جوونا؟

گرش را به روی ی بابا و بقیه رو کرد به من و دست مایتتوجه به د*ه*ان باز ماندهنفس گرفت و بی
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 .ام نشاندشانه

گه باباتم بهت شک کنه من شک ندارم. من شب و روز خون و دل خوردنت رو دیدم که به آلما! ا -

جا برسی. تو دختری نیستی که بخاطر یه توجه مسخره و یا محبتی که از سر انسانیت اتفاق این

 .افته، اسم پدرت رو به میون بیاریمی

بود؛ او مادر من و همیشه مادر هایم لبخندی غمگین را قاب گرفتند. درست چشمانم لرزیدند و ل*ب

 .در کل یک کلمه بود؛ اما دنیایی حمایت بود و مهربانی "مادر"بود. 

ای اشک به روی گونه ام غلتید که با دست لرزانم پاکش کردم و با صدایی که از شدت بغض قطره

 :گرفته شده بود گفتم

 .ممنونم مامان -

 :لبخندی به صورتم زد و گفت

 .ده شو که قراره خبرای خوبی بشنویبدو بدو برو آما -

 .تمام وجودم لبخند زد

 .چشم -

ی وسایلم را درون همان ای گفتم و جمع.شان را ترک کردم. به اتاقم پناه بردم و همه"بااجازه"

دستی ریختم و مقابل در قرار دادم. نگاهی به سراسر اتاق زیبا انداختم و با چمدان، کوله و ساک

 :افسوس زمزمه کردم

 بعد از من برای کی میشی؟ -

 .اگه منظورت به وسایله باید بگم عمو اینا رو فقط برای تو چیده بود -

تکین برگشتم و پوزخندی به آن حرفش زدم. به سمت بالکن رفتم و برای بار آخر به به سمت آی

 .تماشای اطراف پرداختم

 خواد برم گردونه؟یعنی بابا می -

 :از همان مقابل در صدایش آمد

 .خوان برات خونه بگیرننه بابا! گفت که می -
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 :به سرعت به سمتش برگشتم و تقریبا فریاد زدم

 خونه؟ اونم با این قیمتا؟ -

 :ای باال انداخت و پاسخ دادشانه

خیر شده است. به خدا اگه ببینمش آبرو براش دونم واال! اصال همش تقصیر این مرجان بینمی -

 !ذارمنمی

 :دهانش گرفت و با عصبانیت ادامه داد مشتش را مقابل

 .ی احمق! نگو خاطر خواه امیرآقا شده و زده به سیم آخراِ اِ اِ! دختره -

 :ابرو در هم کشید و پرسید

 حاال امیر چرا تو رو سوار کرده بود؟ -

 :پوف عصبی کشیدم و از بالکن فاصله کرفتم و نالیدم

اون بنده خدا سر راهم سبز شد. مرجان هم از قضا باهاش اومد و بابا اون روز من تاکسی گیرم نمی -

گفت عزیزم و فالن و مرجان خانم شناسی همش شوخه؟ حاال به شوخی هی میبود. امیر رو که می

 .باورش شد

 :سری از تأسف تکان داد و گفت

 .ی احمق! آبرو برات نذاشتهدختره -

 :مقابلش ایستادم که به سرعت لبخند زد و گفت

 .ل اینا! مهم اینه زن دایی خوب پشتت در اومدبیخیا -

 :هایش کش آمدند و گفتتمام وجودم لبخند شد. به سرعت ل*ب

داری بلد نبودی و دیگه خوشحال بودیم دایی اومده. نگو اومده به دعوا! به مامان گفت رسم امانت -

 !مون دق کردیم به خداات باشه. همهذارم آلما تو خونههم نمی

 .تعجب گرد شدند و نفسم برید چشمانم از

 وا! واقعا؟ بابا گفت؟ -

 :سری تکان داد و گفت
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 .آره به خدا -

 :دستی به صورتم کشیدم و نالیدم

 !خدا لعنتت کنه مرجان -

 !الهی آمین -

 :تکین خیره شدم و با لبخندی عمیق پرسیدمسر بلند کردم و به آی

 خوری؟تو چرا این همه حرص می -

 :رد و گفتپشت چشمی نازک ک

 .رسهآخه همه رو بد سوزوند. االنم عموهاکان ریخت بهم و با دعوا گفت میره حسابش رو می -

 چی؟ -

 .تر بابا! کَر شدمیواش -

 .به سمت در رفتم و سرکی به سالن کشیدم. همه در حال خداحافظی بودند و خبری از هاکان نبود

 !نیسته. نگرد -

 :تکین برگشتم و پرسیدمبه سمت آی

 یعنی رفت دعوا؟ -

 .اوهوم -

 را جلوش رو نگرفتین؟-

 .زن دایی هرچی گفت دهن به دهن اون بچه نشو! گوش نداد و با عصبانیت زد بیرون -

 !وای -

 چرا وای؟ -

 :ام انداختم و غریدمام را با حرص به روی شانهکوله

 .همینم مونده بود آقا هاکان به دفاع از من بره دعوا -

 :اشت و گفتچمدانم را برد

 .خوب کرد. تو هم حرف زیادی نزن که اعصابم بد خرابه -
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متعجب به صورتش خیره شدم و هنگامی که جدیت را در صورتش دیدم، بی هیچ حرفی ساک را 

از اتاق بیرون زد. نگاهی  "کنمخواهش می"برداشتم و برای کمک کردنش تشکری کوتاه کردم که با 

هایم خارج شد و دلم را سوزاند. ا انداختم که آه عمیقی از میان ل*ببار به آن اتاق زیببرای آخرین

سایه، هاکان و مرجان هر سه نفر روز گند و کذایی را برایم رقم زده بودند. بدتر از همه مرجان بود که 

توانست احمق مرا به کل از هاکان دور کرد و اعتماد پدرم را نسبت به من خراب. یک آدم چقدر می

اش قرار بدهد؟ چرا آن همه نسبت به من ی افکار کودکانهبروی یک دختر را بازیچهباشد که آ

اش قرار نگرفته و تکین گفته بود که او هیچگاه مورد تشویق خانوادهکرد؟ برای چی؟ آیحسادت می

ها که من نبودم. دلیل ی آناش توبیخ شده؛ اما مقصر همههمیشه بخاطر رفتارهای عجیب و کودکانه

 .دید من که نبودماش حمایتی نمیکه او همیشه از خانواده این

 ام را به آرامیصدای بلند مامان خطاب به من بلند شد که از افکارم به بیرون پرت شدم و نفس خسته

 .رها کردم

 ای آلما؟آماده -

 :از اتاق بیرون زدم و در را بستم و با صدایی ضعیف پاسخ دادم

 .امآماده -

ی مهربان قزلباش و عمه ایستادم. رو به مادری و پدربزرگ لبخند تم و مقابل خانوادهشان رفبه سمت

 :بزرگی زدم و گفتم

 .تون ممنونم. خیلی در حقم لطف کردینهای این مدتی زحمتبابت همه -

 :پدربزرگ ابرو درهم کشید و گفت

 مگه چکار کردیم باباجان؟ غیر این که بیشتر اعصابت رو بهم ریختیم؟ -

 :ی اعصاب خرد کنش بود. به سرعت جبهه گرفتممنظورش به آن نوه

 .این حرفو نزنید تو رو خدا! شما خیلی در حقم لطف کردین -

 .هر چی خوبی بوده از تو بوده -

 .ممنونم -
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 :مادری را در آغ*و*ش کشیدم و گفتم

 .مراقب خودتون باشین -

 :در گوشش به آرامی زمزمه کردم

 .تون خوبهم همون چای سبزا و بهارنارنج بخورید که خیلی برای آرامشبه جای م*ش*ر*وب ه -

 :دار پرسیدخودم را عقب کشیدم که با چشمانی نم

 آخه کی برام درست کنه؟ -

 :دستانش را در دستانم گرفتم و پاسخ دادم

 .به ماهگل بگید! اون بلده -

 .آه کشید

 .به تو عادت کردم -

 :با لبخند دستش را فشردم و گفتم

 .از آتاش و مهرآنا هم تشکر کنید. حیف که خودشون نیستن -

 :سری تکان داد و گفت

 .رفتن مهمونی -

 .خوبه -

 :از او جدا شدم و به سمت دایی رفتم و در صورتش خیره شدم که با تشر گفت

ن دمونی تا تموم شجا میگردی. بابات گفت همیننور دیده! یه جور نگام نکن که انگاری داری برمی -

 .درست

 :خندیدم و گفتم

 !به روی چشم -

 .بی بال -

های بابا عذرخواهی کنان بخاطر تمام عصبانیتپچعمه را در آغ*و*ش کشیدم و به زیر گوشش پچ

 :تکین چمدانم را به دست آراز سپرد و مرا در آغ*و*ش کشید و گفتکردم. آی
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 .بینیمو دانشکده هم که همو میگردیم خونه. بیایی دیدنم. تی دیگه برمیما هم از هفته -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !حتما -

ها خداحافظی کردم و با خانواده به سمت خروجی قدم برداشتم. آیدا ی آنتر ایستادم و از همهعقب

 .جا و خاطراتم یاری کردهایم را در آغ*و*ش کشید و مرا در راه رفتن و دل کندن از آنشانه

**** 

 «فصل شانزدهم»

 

 !ید باهات حرف بزنم آلمابا -

 :پوزخند عصبی زدم و گفتم

 !بسه دیگه! بسه هر چی تو گند زدی و من جمعش کردم -

 :کرد صدایش برایم بلند نشود، گفتکالفه نفسش را رها کرد و شمرده شمرده و در حالی که سعی می

 .کنیداری اشتباه فکر می -

 تون اشتباه، پس من کورم؟ آره؟ودناگه دیدن تو و اون دختر با هم و دست تو دست ب -

 :ی کرد و عصبی پاسخ داد"نوچ"

 .کور نیستی؛ اما لجبازی -

 .ام کشیدم و سکوت اختیار کردمدستی به صورت داغ کرده

 خواب رفتی؟ -

 :چشمی چرخاندم و گفتم

 گفتی ساکت بشم تا توضیح بدی؟مگه نمی -

 خوایی به حرفام گوش بدی؟یعنی می -

 :صدایش زدمکالفه و عصبی 

 !هاکان -
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 جانم؟ -

 .گرفتو جان مرا می "جانم"گفت می

 !باید همو ببینیم -

هایم را به داخل دهانم فرستادم و به روی تخت دراز کشیدم. نفس عمیقی کشیدم و به آرامی ل*ب

 :گفتم

 باشه. کجا؟ -

 :رنگ صدایش به سرعت تغییر کرد و با خوشحال پاسخ داد

 .من میام دنبالت -

 :سرعت روی تخت نشستم و با تعجب پرسیدمبه 

 فهمی اگه بابام ببینه باید تیکه هامو از زمین جمع کنی؟تو بیایی؟ می -

 .کنمخیلی خب. تو بیا سر کوچه، من سوارت می -

 :ام را به آرامی رها کردم و با صدایی تحلیلورفته گفتمنفس حبس شده

 .باشه -

 کِی بیام؟ -

 عصر خوبه؟6ساعت  -

 .هخوب -

 .بینمتمی -

 .بینمت عزیزممی -

ی لبم آمد را به سرعت کنار فرستادم و تماس را قطع کردم. گوشی را روی تخت لبخندی که گوشه

 :انداختم و از جای برخاستم. مقابل آینه ایستادم و به خودم خیره شدم و زمزمه کردم

 عصر چی بپوشم؟ -

کش موهایم را باز کردم و دستی میان موهای  دستی به صورتم کشیدم که کامال صاف و تمیز بود.

هایم جای گرفت. درست بعد از رفتن هایم لبخند تلخی کنج ل*ببلندم کشیدم. با یادآوری چتری
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هایم را دوست داشت و من هاکان بود که دیگر چتری نگذاشتم و گذاشتم موهایم بلند شوند. او چتری

ای می آمد؛ اما نهایت پیش پا افتاده و مسخرهر موضوع بیافتادم. در نظشان به یاد هاکان میبا دیدن

شود، هر چیزی و هر یادگاری از معشوقت، تپش قلبت را بیشتر با شکستی که قلب انسان متحمل می

مانی و فیلم تلخ و شود. آن جاست که تو میتان اکران میتان مقابل چشمانکند و فیلم دلدادگیمی

 .کشندی شاهرگ روحت میهایی که تیغ به رویادگاری

 :ی ورود دادمای که به در خورد، به سرعت روسری را به روی موهایم انداختم و اجازهبا تقه

 .بفرمایید -

ی مهربان آیدا میان چهارچوب در نمایان شد. لبخندی به صورتش زدم و در به آرامی باز شد و چهره

 .روسری را در آوردم و به روی تخت انداختم

 نیستم؟مزاحم  -

 .ابرو در هم کشیدم

 !این چه حرفیه؟ بیا داخل -

 :به داخل آمد و در را پشت سرش بست. به روی تخت جای گرفت و پرسید

 اتاقت خوبه؟ -

 :به سمتش برگشتم و در کنارش جای گرفتم و گفتم

 !جا خباومدین اینخیلی خوبه. تو و بهرام می -

 :دستی به روکش تخت کشید و گفت

 .سه روز مهمونیم. گفتیم از همون اول با اتاقت انس بگیریما که دو  -

 .خیلی ممنونم -

ها سفید بود و تخت، کمد، نگاهی به اطراف اتاق انداختم. اتاق بزرگ و زیبایی بود. تمام کاغذدیواری

آویز و آینه به رنگ نقره بودند و اتاق را دو چندان زیبا کتابخانه، میز و صندلی مطالعه و حتی رخت

ی آن دیزاین مرا خوشحال کرده بود. واقعا که بهرام همانند ی بزرگش بیش از همهکردند. کتابخانهیم

 .همیشه برای ما سنگ تمام گذاشته بود
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 :به آرامی به سمت آیدا برگشتم و پرسیدم

 جا رو خریدین؟کِی این -

قابلش داد که ی مهایش جای گرفت و نگاه مستقیمش را به پنجرهلبخند بزرگی به روی ل*ب

 .گذاشت، دوختسرتاسری بود و خیابان خلوت و سرسبز را به نمایش می

جا رو برام خریده بود و جا رو دوست دارم. اونم اینبه بهرام در مورد تبریز گفتم و این که چقدر این -

یون جا، هنوز دکوراسدقیقا امسال کارای ساخت و ساز این مجتمع تموم شد. وقتی که تو اومدی این

 ی اونجا رو خریده. تا این که قضیهدونستم که اینداخلی مونده بود و بدون وسایل بود. خودمم نمی

جا، بهرامم گفت که ما هم بیاییم دیدنت. بعدشم به خواست بیاد ایندختره مرجان پیش اومد و بابا می

 .همه از این قضیه گفت که تازه ساخته و آلما مِن بعد اون جا زندگی کنه

 :به سمتم برگشت و با اشتیاق ادامه داد

 .جا رو هم به نام من زده. بخاطر چشم روشنیاین -

 .لبخندی به آن صورت مهربان زدم که خیلی فرق کرده بود از روزهای نوجوانی تا به االن

 چشم روشنی چی؟ -

 .مان چشم دوختمبه سمتم مایل شد و دستم را درون دستش گرفت که متعجب به دستان

 یادته مامان گفت با خبرای خوب اومدیم؟ -

 :نگاهم را بلند کردم و به آرامی پاسخ دادم

 .آره -

 :دستم را فشرد و گفت

 ...یکی این خونه بود. یکی هم -

 :ل*ب گزید و سر به زیرانداخت که متعجب پرسیدم

 چی شدی آیدا؟ -

 :جلو کشیدم و پرسیدم اش دلم لرزید و خودم را به سرعتهای اشکیسر بلند که با دیدن چشم

 چی شده خب؟ -
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 :ام را به زبان آورداش چکید و زیباترین خبر زندگیای اشک به روی گونهقطره

 .اممن حامله -

اش شدم که های گرد شده خیرهی کشیدم و ناباور دستانم را مقابل دهانم گرفتم و با چشم"هین"

 :ای پر از اشک کرد و پرسیدخنده

 شه؟تو هم باورت نمی -

نهایت خوشحال کننده، چشمانم به سوزش افتادند و بغض به گلویم چنگ انداخت. از آن خبر بی

 :خودم را در آغوشش رها کردم و با بغض زمزمه کردم

 !تبریک میگم آیدا! خیلی برات خوشحالم -

 :ای که از شدت خوشحالی فراوان بود، گفتمدستانم را به دورش حلقه کردم و با گریه

 ...دونستم باالخرهمن می -

هایم را ام درون گلو ماند که برای آرام شدنم، ل*بی جملههایم که رسید، ادامهبغض به پشت دندان

 :لرزید گفتبه روی هم فشردم. سرش را به روی سرم تکیه داد و با صدایی که از شدت گریه می

 .باالخره خدا بهم نگاه کرد آلما -

 :هق زد و نالید

 .اقوام بهرام رو بست باالخره دهن -

 :آه کشید و ادامه داد

 .باالخره دل بهرامم رو شاد کرد -

 :خودم را به آرامی عقب کشیدم و دستی به صورت خیسش کشیدم و با بغض گفتم

 .ی اینا بخاطر صبر و حوصله و توکل خودتونههمه -

 :سری تکان داد و زمزمه کرد

 .مون دخالت کنهجازه نداد کسی توی زندگیاش موند و ابهرام خیلی مَرده. پای عالقه -

 !پس قدرش رو بدون -

 .چشم -
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 :لبخندی به صورتش زدم و بینی ام را باال کشیدم و با خوشحالی گفتم

 شیرینی چی میشه پس؟ -

 :خندید و از جای برخاست و گفت

 .مون کردهاومدم همینو بگم آ! بریم که بهرام عصرونه دعوت -

 :خوشحالی گفتمبه سرعت ایستادم و با 

 !آخ جونمی! بدو بریم تا مامان همه رو نخورده -

 ...ای بلند سر داد و دستم را کشید و هردو با خوشحالی وصف نشدنی به بیرون رفتیمخنده

**** 

توانستم بگویم تا به حال آن همه زیبایی را از ماشین پیاده شدم و ناباور اطراف را از نظر گذراندم. می

خورد و از طرف دیگر ای سرسبز و مرتفع که از یک سمت به جنگل و جاده میدم. تپهیک جا ندیده بو

شد تمام تبریز را از نظر گذراند و به مدر بودن شهرش دره بود و ترسناک. از آن جا به راحتی می

شدند. صدای پرندگانی که در میان های بلند و مدرن هم از آن جا دیده میاعتراف کرد. ساختمان

دادند، آن مکان را بیش از پیش پرداختند و فریاد شادی سر مین همیشه سبز به بازیگوشی میدرختا

اده اش را به ماشین دکرد. نفس عمیقی گرفتم و به آرامی به سمتش برگشتم که تکیهلذت بخش می

ر . دبود و در حالی که دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرده بود، به تماشای من ایستاده بود

هایش توجهم را جلب کرد. لبخندی که در میان آن ریش یک ی اول لبخند کنج ل*بهمان وهله

ای به تن داشت به همراه توانستی تشخیصش بدهی. تیشرت سادهشد و به سختی میدست پنهان می

اش نشسته بود. شلوار جین مشکی به پا داشت که لباسی چرم که به زیبایی به روی اندام مردانه

آمد. نگاهم را از همه جذابیت و قامت رشید گرفتم و اش میهای مشکیخیلی زیبا به روی بوت

 .هایش رساندم. چشمانی که برای من دنیایی بودند و اغراقی در آن نبودچشم

 :های محکمش را به سمتم برداشت و گفتاش را از ماشین گرفت و قدمتکیه

 این جا خیلی قشنگه، نه؟ -

 :به اطراف انداختم و با لبخند پاسخ دادم نگاهی اجمالی
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 .خیلی -

زدند. ناخودآگاه من هم لبخند زدم و برای مقابلم ایستاد. چشمانش رنگ گرفته بودند و لبخند می

 .اش سر بلند کردمبهترین دیدن چهره

 .ترهاما لبخند تو قشنگ -

شرمی که به سراغم آمده بود و  هایم به سوزش افتادند ازی احساسی. گونهدلم ضعف رفت از آن جمله

 :کرد. لبخندم را خوردم و به آرامی گفتمرهایم نمی

 .لطف داری -

ظرفیت مرا باال رساند و ضربان قلب بیمان را به حداقل رساند. که ای کاش نمیجلوتر آمد و فاصله

 !بردنمی

 .این جا بهترین جا برای صحبت کردنه -

های با عشق، یادآورِ عشق نافرجامم ن گره خورده و هاکان گفتنگفت و جانم از بدنم رفت. آن دستا

 .بود که احوال خوشم را در کسری از زمان به هم ریخت

 :گفتهایش؛ اما دلم میخسته بودم از توضیح دادن

 .ار از او دوست داردکنی! هاکان تو را بیشتو اشتباه می -

 .شنومخب؟ می -

 :، ل*ب باز کرد و گفتنفس گرفت و با هرجان کندنی که بود

 .اون دختر... به تازگی باهاش آشنا شدم -

 :رحمانه ادامه دادقلبم مچاله شد و فریاد کشید و او بی

 .حال خرابه این مدتمم بخاطر اون بود -

بار بغض به گلویم چنگ انداخت. او برای آن دختر تا مرز افسردگی رفت؟ او بخاطر آن دختر با من این

 !کرد؟ آخ آلما! آخ از درد عشقمحل میاطر او بود که مرا بیزد؟ بخحرف نمی

کردند را نداشتم. نفس دل میطاقت خیره شدن در آن چشمان عاشق که برای معشوقی دیگر دل

گرفتم و به آرامی رو برگرداندم. سنگی عظیم توجهم را جلب کرد. عقلم فریاد کشید و مرا نهیب زد؛ 
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 .ی دل پاسخ دادمکرد و آن جا بود که من همانند همیشه به خواسته اما دلم لبخند زد و مرا تشویق

 دونم چطوری بهت بگم!؟نمی -

 :بغضم را فرو خوردم و در همان حالت با صدایی تحلیل رفته پرسیدم

 چیو؟ -

 :قدمی به سمت سنگ برداشتم و با تمسخر ادامه دادم

 ی عاشقیت رو؟قصه -

ها و داشتم، از تمام دغدغهره شدم. اگر یک قدم دیگر برمیروی سنگ ایستادم و به زیرپاهایم خی

شدم. آن ارتفاع زیاد و مسیر سنگالخی حقیقتا که کسی را زنده ها خالص میخون دل خوردن

 .گذاشتنمی

 !کنیکدوم قصه؟ داری اشتباه می -

ار نبه سمتش برگشتم؛ درست جایی که او مقابلم بود و مسیرسنگالخی پشت سرم. دستانم را ک

 :ای دردناک پرسیدمپاهایم مشت کردم و با خنده

 .من کور بودم مگه؟ خودم با چشمای خودم دیدم -

 :اش غریدهای کلید شدهاش را برای لحظاتی به روی هم گذاشت و از میان دندانچشمان عصبی

 !اشتباه دیدی -

 .ردای دردناک که وجودم را لبریز از خشم و نفرت می کباز هم خندیدم؛ خنده

 خوایی ماست مالی کنی؟بس کن هاکان! چیو می -

ی پشت سرم جلب شد. به سرعت رنگ از پای راستم را کمی به عقب کشاندم که توجهش به منظره

 .رخش پرید و با صورتی مبهوت به سمتم برگشت

 خوایی چکار کنی؟می -

کفشم را عقب بردم که ی های خوش رنگش دوختم. ل*ب گزیدم و پاشنهام را در چشمنگاه شیطانی

ای مستانه سریع تعادلم را حفظ کردم و او ترسیده چند قدم به رو شدم. با خندهبا جای خالی روبه

 :جلو آمد. دستش را به سمتم گرفت و با عصبانیت غرید
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 !دیوونه بازی بسه! بیا پایین -

ت مایل کردم. با ریختن ی راسصدایی سر دادم و سرم را به روی شانهی بیمقابلم ایستاد که خنده

 :ام، از تکاپو افتاد و زمزمه کردی اشک به روی گونهاولین قطره

 !کنیداری منو نگران می -

 :هایم را به روی فشردم و با گریه پرسیدمهایم ماند. ل*ببغضم باال آمد و پشت دندان

 مگه نگرانم میشی؟ -

دستش زدم. دستش کنار تنش رها شد و ابرو در هم کشید و دستش را به سمتم گرفت که به زیر 

تر. دستی به صورتم کشیدم و پوزخندی به آن صورت ترسیده زدم. پای چپم را عقب نگاهش نگران

 .کشیدم و در فضای خالی قرار دادم. دستانم را از هم باز کردم و تنم را کمی به عقب مایل کردم

 !بسه دیگه -

درجه چرخاند و درست  ۱80ا در آغ*و*ش کشید و به سمتم خیز برداشت و در کسری از زمان مر

مقابل خودش به روی زمین قرار داد. با قرار گرفتن پاهایم به روی زمین، بغضم را فرو دادم و زمزمه 

 :کردم

 !گیریمدونستم میمی -

اش صورتم را از نظر گذراند. بازوهایم را میان نفس زنان به صورتم خیره شد و با چشمان خونینفس

 :ش غریدهای کلید شدهتان قدرتمندش فشرد و از میان دندانانگش

 دیوونه شدی؟ ها؟ -

 :ی احساساتم را وسط ریختم و فریاد کشیدمبا فریاد، تکانم داد که جنون به سراغم آمد و پَتِه

خواستی با اون دختر باشی چرا دوباره اومد ام کردی هاکان! تو که میآره دیوونه شدم. تو دیوونه -

 زندگیم؟ چرا؟ توی

ام را به جان شد. تکیههایم صورتم را احاطه کردند و بدنم از حجم آن همه درماندگی و درد، بیاشک

هایش دادم و نگاه خیسم را بلند کردم. دیگر خشمی در صورتش نبود. به جای آن همه خشم، دست

 :رسیدوار پحال، ابهام و تعجب مانده بود. ابروهایش به باال پرسدند و زمزمه
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 چی داری میگی آلما؟ -

 :ام را باال کشیدم و در آن سرمای پاییزی خودم را به دستان داغش سپردم و نالیدمبینی

 .دست از سرم بردار هاکان! دیگه طاقت دوباره خرد شدن رو ندارم -

 :بازوهایم را تکان داد و با عصبانیت فریاد کشید

 یح بدم؟ذاری در موردش توضکدوم خرد شدن؟ چرا نمی -

هایش از روی بازوهایم سر ی منفی تکان دادم و خودم را عقب کشیدم که دستسری به نشانه

 :خوردند و به پایین افتادند. دستی به صورتم کشیدم و گفتم

 !خوام چیزی بشنوم هاکان. دیگه ازت خسته شدمنمی -

 .ش در هم شدچشمانش برق زدند؛ برق ناامیدی و عجز. صورتش از رنگ افتاد و ابروهای

 :با اخم و عصبانیت به ماشین اشاره کرد و غرید

 !سوارشو -

اش کرد که صورتم از درد در هنگامی که مخالفتم را دید، به سمتم هجوم آورد و بازویم را اسیر پنجه

 .هم پیچیده شد و عضالتم سفت. دستم را کشید و مرا به سمت ماشین هدایت کرد

 !بشین ببینم -

 :یدم و فریاد کشیدمخودم را عقب کش

 !نمیام! ولم کن-

 :به هر جان کندنی که بود بازوی دردناکم را از دستش آزاد کردم و بر سرش فریاد کشیدم

 !خوام جایی برم و به تو مربوط نیستگیری؟ ها؟ نمیتو کی هستی که برای من تصمیم می -

ط قرمزش را رد کرد و به سرعت نتوانست در مقابل آن همه سرکشی و فریاد خوددار باشد. باالخره خ

به سمت قدم برداشت و آن چه قلبم منتظرش بود رخ داد. وقتی به خود آمدم که شیرینی دهانش به 

شد. نفس گرفت و به آرامی از هایمان در سرم اکو میامان قلبمزاجم خوش آمده بود و کوبش بی

رسید. دستانش را قاب متر میانتیای که به زور به سهای متعجب و داغم فاصله گرفت؛ فاصلهچشم

های سرخم خیره چون من( به ل*بهایی مقطع و نامنظم )همصورتم کرد و همان طوری که با نفس
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 :شده بود، نجوا کرد

 ...من هیچکس. من برای تو هیچکسم؛ اما... اما -

 :نگاهش را به آرامی بلند کرد و با کالمش غوغایی در دلم به پا کرد

 .ی وجودمی منی! همهاما تو همه -

نفسم برید و عضالت بدنم شل شدند. او خوب یاد گرفته بود که چگونه مرا ساکت کند و از خود 

بار در ذهنم تکرار کردم و هر بار بیشتر برایش مُردم؛ اما با یادآوری آن خود. جمالتش را چندینبی

 :م و پرسیدماش شددختر، باز هم ابروهایم در هم پیچیدند و با عصبانیت خیره

 پس اون دختر چی؟ -

 :ام گرفت و گفتاش را مقابل صورت رنگ پریدهصورت گُر گرفته

 .مونهبهت میگم؛ اما باید قول بدی که عین یه راز پیشت می -

های نامنظم قلب و داغی تنم، سعی کردم به روی با تکان دادن سر قبول کردم و با وجود آن همه تپش

هایش کردم باز هم نگاهم به سمت ریش یک دست و ل*با هرچه سعی میهایش تمرکز کنم؛ امحرف

 .شدکشیده می

 .اون دختر... خواهرمه -

 :ناباور سر بلند کردم و با صدایی تقریبا بلند پرسیدم

 چی؟ خواهر؟ چه جور خواهری؟ -

 :مان فاصله ایجاد کرد و پاسخ دادمیان

 .آره خواهرم. هم خون و هم فامیلم -

 :وار پرسیدمکشیدم و زمزمه "هینی"اش ناخودآگاه ی زندگیی قصهبا یادآور

 مستانه؟ -

 .با تکان داد سر، مُهر تایید را به پای کالمم زد و من مبهوت ماندم

 !امکان نداره -

 .نفس عمیقی کشید و رو گرفت و به سمت پرتگاه رفت
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 .امکان داره-

 :آه کشید و ادامه داد

های خواست که به جای مهمونی رفتند به زندگیش. بابا یه زنی رو میمادرم کم مقصر نبود! نچسبی -

خواست وقتی میاد خونه زنش رو ببینه. نه فقط یه مداوم، کنارش باشه و براش خانمی کنه. دلش می

نامه که: من رفتم بیرون و منتظرم نمون برای شام. البته مامانم مقصر نبود! خب... سنی نداشت! فقط 

 ...ه زن بابام شد وسالش بود ک ۱۵

 .ای کشید و به سمتم برگشت و نگاهش را به چشمانم دوختپوف کالفه

چیو خوندم و بعد از کلی تالش و ی پدرم همهنامهاینا مهم نیست؛ مهم اینه که من توی وصیت -

 .دوندگی فهمیدم اون وصیت.نامه درسته و دریا هم خواهرم

 :آن چشمان براق زدم و پرسیدمو صدایش لرزید. لبخندی به  "خواهر"گفت 

 پس اسمش دریاست؟ -

 :لبخند زد و پاسخ داد

 .آره. خیلی هم شبیه باباست -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 ...اون، چیزه -

سوختند و از شرم قرمز شده ام کشیدم که هنوز هم بخاطر عمل او میهای داغ کردهدستی به گونه

 .بودند

 ...خب اون دختر باباته و... -

 :سری تکان داد و میان کالمم پرید

 .خوایی بپرسی! بابام، مستانه رو عقد موقت کرده بوددونم چی میمی -

 .ای که ناخودآگاه از میان خارج شد، متعجب ابرویی باال انداخت و جلوتر آمدکشیده "اوه"با 

 چیزی شده؟ -

هایش شدم که لحظه به لحظه به من قدم یها خیرهزدهی نفی تکان دادم و همانند جنسری به نشانه
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 .شدندتر مینزدیک

 کنی تا بیاییم خواستگاری؟حاال که فهمیدی من نسبتی با اون دختر ندارم، قبول می -

هایم سوت کشیدند و مغزم عصب پاره کرد. آن قدر با اتمام کالمش به سرعت سر بلند کردم که گوش

قدرت کنترل ضربان قلبم از دستم در رفت و به هزار رسید و ناگهانی و شوکه کننده به زبان آورد که 

ره اش خیشاید هم بیشتر. نفسم بریدم و با دهانی باز از تعجب و چشمانی گرد از بهت به صورت جدی

 .شدم؛ صورتی که هیچ رنگی از مزاح و دست انداختن در آن وجود نداشت

لرزید پرید و صدایی که میی که مدام میبا تحلیل کردن درخواستش، به مِن مِن افتادم و با پلک

 :پرسیدم

 چی... چی میگی... هاکان؟ -

دی ام افتاد. لبخنقرار درون معدهمقابلم ایستاد. دستانش را قاب صورتم کرد که تنم لرزید و قلبم بی

اش دلم را برای بار هایش نشاند و صورتش را جلوتر کشید و با آن چشمان اغواکنندهبه روی ل*ب

 .ر ربوددیگ

 ام بشی؛ تموم فکر و خیال و شب و روزم. میشی؟خوام تموم دغدغهدارم میگم می -

 .هدف تکان خوردندهایم بینفسم را بریده بریده بیرون فرستادم و ل*ب

کرد؟ همان مردی که باورش برایم دشوار بود. هاکان بکتاش؟ تاجر ایرانی از من خواستگاری می

را شکست؟ چطور به خود اجازه داده بود آن درخواست را داشته باشد؟ سال پیش رهایم کرد و میک

بس کن آلما! هاکان که تمام قصه را شرح داد! آره. قصه را شرح داد و دل دیوانه پسند من او را 

بخشید. دل زبان نفهم من باز هم به او و آن لبخند خاص باخت؛ اما برای آن درخواست چه پاسخی 

 !گذارد و برود و این بار نه تنها من، بلکه آبروی پدرم را نیز زیر سوال ببردباید داد؟ نکند باز ب

 بهم شک داری؟ -

حرف دلم را زد و من شرمسار سر به زیر انداختم. دستانم را در هم گره کردم و دست و پایم را جمع 

 :کردم و سعی کردم شوک و تعجبم را کنترل کنم. صورتم را باال گرفتم که زمزمه کرد

 .پس شک داری -
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 .دانم چرا دلم به حالش سوخت و بغض کردم؛ بغضی سنگین که جوشش اشک را به همراه داشتنمی

 .گریه نکن آلما! بهت حق میدم -

ای اشک به روی سعی کرد لبخند بزند؛ اما نتوانست. حتی چشمانش هم رنگ غم گرفتند. قطره

 :ام چکید و نامش را به زبان آوردمگونه

 !هاکان -

 .جانخره لبخندش رنگ گرفت؛ هرچند کمرنگ و بیباال

 جانِ هاکان؟ -

تر از نشستن در کنار شومینه. بغضم را فرو دادم تا مقابل او صورتم را پاک کرد و من گرم شدم؛ گرم

 .کردم قوی و محکم باشممحکم باشم. نباید ضعیف باشم. او مرا دوست داشت؛ چون که سعی می

 :نفس گرفتم و گفتم

 .ترسمدونم چی جوابت رو بدم. من... میش... نمیراست -

 :ی راست مایل کرد و پرسیدسرش را به روی شانه

 از من؟ -

 :ل*ب گزیدم و پاسخ دادم

 .از احساست -

دستانش شل و در کنارش رها شدند. نگاه مبهوتش را میان اجزای صورتم گرداند و در آخر سر به زیر 

م از سرمای پاییز لرزید. رفت و گرما را نیز با خود برد. انداخت. خودش را عقب کشید که وجود

 :لبخندی غمگین زد و گفت

 .گفتم که... بهت حق میدم -

ی مصلحتی کرد تا گرفتی صدایش از بین برود. رو برگرداند و به سمت ماشین قدم برداشت که سرفه

 :دلم برایش فریاد کشید

 !وایستا -

ام فرق سرم کوبید و تمام آن گذشته و رانده شدن را از جمجمهایستاد؛ اما برنگشت. دلم با پتک بر 
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 :ارزید. قدمی به سمتش برداشتم و پرسیدمشان میبیرون ریخت. درد داشت؛ اما به فراموش شدن

 دوسم داری؟ -

 :ای عصبی پاسخ دادام به سمتم برگشت و با خندهاز سوال بچگانه

 ناله؟ پرسی دوست دارم؟ بعد از این همه عجز ومی -

هایش کردم. من به امید عشقی که ممکن بود از میان ل*بداد، او را به راحتی رها میاگر پاسخ نمی

بیرون بیاید، خاطرات دردآورم را به بیرون ریختم. سخت بود کلنجار رفتن با احساس ترس و دوست 

ترساند. ترس از این گفتم که او را دوست دارم؛ اما احساس او مرا میداشتن. من بدون هیچ ترسی می

ای را گفت دوستم دارد، قید هر شک و شبههکه واقعی بود یا باز هم دروغ؟ اگر با زبان خودش می

 .دادمزدم و شجاعانه به او و خودم فرصتی جدید میمی

 :نفس گرفتم و قدمی دیگر به سمتش برداشتم و پرسیدم

 دوسم داری؟ -

اش تمام صورتم را از نظر گذراند. به روی عصبی هایش را به روی هم فشرد و با چشمانل*ب

های عصبی به آرامشی مطلق شدند که دل آشوب مرا نیز هایم ایست کرد و به یک آن، آن چشمچشم

 .آرام کردند

 :ل*ب باز کرد و من برایش مُردم

 ...دوست دارم. حتی -

 :دندان سایید و فریاد کشید

 !عاشقتم -

ام هایم در آن فضای بزرگ پیچید و به خودم بازگشت. خندهی قهقهاز فرط شوک زیاد خندیدم و صدا

رفته رفته رنگ باخت و مبهوت مرد مقابلم ماندم. لبخند به ل*ب داشت و دیگر از سوالم، عصبی 

بارید. گویی که باری عظیم را از روی دوشش برداشته بود. نفس عمیق نبود. آرامش از صورتش می

 :پرسش باال انداخت و پرسیدی کشید و ابرویی به نشانه

 تونیم بیاییم؟حاال می -
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ها و بار احساس خوب عشق را با او تجربه کردم. با حمایتاو همان مردی بود که برای اولین

سال آه و ناله کشیدن و دایان را به ستوه آوردن، او هایش. گذشته از آن روز کذایی و یکمهربانی

تمام نشد که هیچ! بیشتر هم شد. روز به روز بیشتر؛ اما باز هم عشق من بود. عشقی که با رفتنش هم 

 .توانستم بدون فکر کردن پاسخ بدهمنمی

 :این بار برای این که احساس و غرورش لطمه نخورد، لبخند زدم و با صدایی آرام و متین پاسخ دادم

 .باید فکر کنم -

دستش را به رسم ادب به روی لبخند عمیقی روی صورتش نشست. لبخندی نزدیک به خنده بود. 

 :س*ی*نه گذاشت و گفت

 .هرچقدر شما بخوایی، وقت هست برای فکر -

 .لبخندم بیشتر جان گرفت و او با بازی کردن با کلمات مرا وادار به پاسخ سریع کرد

 !فقط به فکر این دل ما هم باشم دلبر -

 .ل*ب گزیدم و خجول سر به زیر انداختم

 نمیایی؟ -

بلند کردم که او را مقابل ماشین یافتم. به ماشین اشاره کرد، نگاهی کوتاه به اطراف  به آرامی سر

انداختم و لبخندی به آن مکان مقدس زدم و خودم را به ماشین رساندم. سوار شدم و او هم بعد از 

 را امهایم، ذهن آشفتهنشستن، ماشین را به حرکت در آورد و ضبط را نیز روشن کرد. با بستن چشم

مدت دعوت کردم تا هر چه سریع تر به خودم بازگردم و تصمیم سختی را برای به آرامشی کوتاه

 .شادی قلب و روحم بگیرم

**** 

 :هایش به لبخند باز شد و با صدای ضعیفش پرسیدل*ب

 ی این اتفاقا بازم دوسش داری؟بعد از همه -

 :پرسیدم اش خیره شدم وهای وحشیبا صورتی در هم و طلبکار به چشم

 مگه تو امیرپارسا رو دوست نداری؟ -
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 :صورتش رنگ عوض کرد و با عصبانیت غرید

 !امیرپارسا فرق داره -

 :دستانم را در هم گره کردم و طلبکار پرسیدم

 .ببخشیدا! چه فرقی داره؟ اونم عین تموم مردای دیگه -

 :وار نامم را به زبان آورداعتراض

 آلما؟ -

 :رو برگرداندم و زمزمه کردم ای کشیدم وپوف کالفه

 !حاال میگی تحفه است -

 !خیلی خب حاال! قهرنکن -

هایش به گوشم رسید و لبخندی از سر پشت چشمی نازک کردم و پاسخی ندادم. صدای نق زدن

ی عصبی، سایه با من بهتر شده بود و هایم آمد. درست از بعد از آن حملهپیروزی روی ل*ب

کرد که من از سوی امیرپارسا آمدم و لیلش تنها امیرپارسا بود. او گمان میتوانستم بگویم که دمی

 .قابل اطمینانم

 آلما؟ -

 .قدر غم و اندوه بود که طاقت نیاوردم و با صورتی گرفته به سمتش برگشتمدر صدایش آن

 جانم؟ -

 :پرسید شان قرار داد و با بغضی آشکاراش را به رویزانوهایش را در آغ*و*ش کشید و چانه

 چرا امیرپارسا نمیاد سراغم؟-

نفس عمیقی کشیدم و از روی صندلی برخاستم و خودم را به او رساندم. در کنارش جای گرفتم و 

 .دستم را به روی دستان درهم گره کرده اش قرار دادم

 .دونم سایه، شاید منتظر یه موقعیت درستهنمی -

 :اش چکید و گفتای اشک به روی گونهقطره

 !کر نکنم بیادف -
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 :کمی خودم را نزدیک کردم و با صدایی آرام پرسیدم

 چرا؟ -

 .لرزیدچنان صدایش گرفته بود و میبغضش را به سختی فرو داد؛ اما هم

 .آخه من زن خوبی براش نبودم آلما -

 :اش لرزید و ادامه دادنگاه خیسش را از رو تختی سفید گرفت و به صورتم دوخت. چانه

 .رو بردم. من... بهش تهمت زدممن آبروش  -

دستش را کمی فشردم تا احساس صمیمیت بیشتری کند. میان کالمش نپریدم تا احساس نکند که 

 .دهمهایش گوش میقصد فضولی دارم و در خیالش تصور کند که دوستش هستم و به درد و دل

دم نبود! همش تقصیر ذاشتم. من... من... دست خوکردم و یه لحظه هم راحتش نمیهمش چکش می -

مونو به جهنم تبدیل کرد. منه احمق دیر فهمیدم که اون اون عوضی بود که اومد بین ما و خوشبختی

 .روی امیرپارسا نظر داره. آخرم... آخرم زهرش رو ریخت و امیرپارسا رو از من گرفت

 :هق زد و سر به زیر انداخت و نالید

گیره! به خیال این که دونستم چشمش امیر منو میچه می خودم یه مار اوردم تو خونه و زندگیم. -

 .ها از خارج اومده، تموم رفتاراش رو به پای فرهنگ غربیش گذاشتمی عزیزمه و بعداز سالخاله

هایی که به رنگ خون شده بودند و صورتی که از شدت خشم در حال انفجار سر بلند کرد و با چشم

 :بود غرید

رفت تو اتاق امیرپارسا و خب... یه روزم امیر من، عشق من، مرد ای میر بهانههمه چیز به هاون بی -

 .رویایی من، بهش پا داد و وقتی من رسیدم که دیگه گذشته بود

هایش متورم هایش به صدا در آمدند و رگ شقیقهدستانش از زیر دستم خزید و مشت شدند. دندان

 .شدند

انت کرده باشد، همانند سایه خشمگین شده بودم. امیرپارسا از تصور این که امیرپارسا به سایه خی

گذشت؛ اما چرا؟ چرا مردی بسیار شیک، جذاب و خوش اندام بود و مطمئنا هیچ دختری از او نمی

گرفتند که پا در حریم زنی دیگر نگذارند و رویاهایش را تخریب نکنند؟ دختران سرزمینم یاد نمی
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رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

چوب همجنس خود را بخورند و به آن حال و روز در بیاییند؟ چندنفر چندنفر دیگر باید همانند سایه 

 دیگر؟

 :اش قرار دادم و با آرامش صدایش زدمدستم را روی شانه

 سایه جان؟ -

هایش شل. نفس عمیقی کشید و آن، چشمانش عادی شدند و مشتتکان خفیفی خورد و به یک

 .صورتش را با آستین لباسش پاک کرد

 ! ترسوندمت؟منو ببخش آلما -

 .ی نفی تکان دادم و لبخندی به آن صورت زیبا زدمسری به نشانه

 ترسم سایه. یادت رفته من دوستتم؟من از تو نمی -

اش گریان سر های خشکیده اش به لبخند از هم باز شدند. دستانم را از هم باز کردم که خندهل*ب

 .داد و خودش را در آغوشم رها کرد

 آلما؟ -

 :ه روی سرش نشاندم و پاسخ دادمای بب*وسه

 جانم؟ -

 .من دیوونه نیستم به خدا -

 :ی دروغینی کردم و پرسیدمخنده

 ای؟آخه کی گفته تو دیوونه -

 .باز هم بغض کرد

 .همه -

 .کننهمه اشتباه می -

 .خودم چی؟ از وقتی امیرپارسا بهم خیانت کرد دیوونه شدم. خودم دیدم که دیوونه شدم -

های ریزش بلند شد. دستی به پشتش کشیدم و او ادامه ام خیس شد و صدای گریه*نهی س*یقفسه

 :داد
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  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

ها چندبار روی امیرپارسا دست بلند کردم و بهش توهین کردم. ازش جدا شدم و عین احمق -

خواستم به خودم آسیب هام مرتکب شدم؛ وگرنه من نمیی اینا رو از روی غصهخودکشی کردم. همه

اومدم که بازم کنم! وقتی به خودم میفهمیدم دارم چکار میامیرم جدا بشم. من... اصال نمیبزنم و از 

 .یه گندی زده بودم

 :ابرو در هم کشیدم و متعجب پرسیدم

 اومد؟یعنی هیچی یادت نمی -

 :به آرامی عقب کشید و پاسخ داد

 .هیچی -

 مگه میشه؟ -

 :دفاع از خود برآمدساله به  ۵هایش لرزیدند و همانند کودکان ل*ب

کردم که بعدش خودمم شدم و یه کارایی میبه خدا راست میگم. انگاری نصف روز یه آدم دیگه می-

 .شدممتعجب می

 :نگران و مضطرب دستانش را در دستانم کشیدم و پرسیدم

 جوری شدی سایه؟چندوقته این -

 :بینی اش را باال کشید و بدون فوت وقت پاسخ داد

مون شد و دعوا و جدل ما شروع شد. به نظر خودم بخاطر فشار وقتی اون زن وارد زندگییادمه از  -

 .شدروحی بود که بهم وارد می

 !تنم لرزید از تصوری که در ذهنم جرقه زد. امکان نداشت

 سایه؟ -

 :ام را که دید، دستی به صورتش کشید و متعجب پاسخ دادنگرانی

 بله؟ -

 :گفتمتر کردم و صورتم را نزدیک

 به دکترا چیزی هم گفتی؟ -
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 :پوزخندی زد و پاسخ داد

 .کردنگفتم بهم یه آمپول جدید تزریق میمعلومه که نه! اگه می -

 .صورتم با حالتی متفکر درهم شد

 تزریق؟ کی؟ دکتر یعقوبی؟ -

 :به سرعت واکنش نشان داد

 .جا. خیلی هم مراقبمهنه! نه! یعقوبی که تازه اومده این -

 کی؟پس  -

 :ای باال انداخت و گفتشانه

کردم یه درست یادم نیست. یه مرد مسنی بود که خیلی هم اخمو بود و من همیشه تا چشم باز می -

 .زد تا دوباره بخوابمآمپول می

 :عصبی و خشمگین از جای برخاستم و تقریبا فریاد کشیدم

 .خدای من! لعنت بهتون -

 .ام کشیدمفتهدندان ساییدم و دستی به صورت گُر گر

 چی شدی؟ -

ام شده بود. نفس عمیقی برای بهتر شدنم کشیدم و سعی به سمتش برگشتم. نگران و مضطرب خیره

 .هایم او را بیش از پیش نگران نکنمکردم با نشاندن لبخندی به روی ل*ب

 .چیزی نیست عزیزم. از دست این دکترا عصبی شدم -

 :آه کشید و گفت

 .کنمدونم که مشکل دارم و اونا رو اذیت می. من خودمم میاونام تقصیری ندارن -

آمد وقتی که آن همه خوب بود و همه از او سوءاستفاده کرده بودند. حتی آن زنی خونم به جوش می

 !که می گفت؛ حتی آن دکتر از خدا بی خبر؛ حتی امیرپارسا

اش. به سمتش هجوم بردم و هایم لرزیدند از آن همه معصومیتچشمانم به سوزش در آمدند و ل*ب

صدا برای او اشک ریختم؛ آره برای او! خودش را در یک تصمیم آنی او را در آغ*و*ش کشیدم و بی
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 :پناه زمزمه کرددر میان بازوانم جای داد و همانند کودکی بی

 !خوبه که هستی -

 .میان آن اشک و غم، لبخند زدم

 !رم آلماخوبه که دارمت. آخه... من هیچ کسی رو ندا -

گفت و دلم را به درد آورد. او را از خودم جدا کردم و به صورت خیسش خیره شدم. دستی به 

 .اش رفتمهایش کشیدم و قربان صدقهگونه

 .ذارم کسی اذیتت کنه. قول میدم قشنگمدیگه منو داری عزیزم. نمی -

 :لبخند زد و با اشتیاق پرسید

 قول میدی؟ -

 :با بغض پاسخ داد

 .یدمقول م -

ر ای که به داش بروم که با تقهخندید و دستانم را محکم فشرد. ل*ب باز کردم تا دوباره قربان صدقه

مان کشیدیم. گلویی صاف کردم و خورد، هر دو به سرعت به خودمان آمدیم و دستی به سر و صورت

 :گفتم

 .بفرمایید -

 .ی مهربان آقای یعقوبی میان در نمایان شددر باز شد و چهره

 .مهمون داری سایه جان -

 :دیگر انداختیم و پرسیدیمهردو متعجب نگاهی به یک

 مهمان؟-

 :دکتر یعقوبی خندید و گفت

 .بهتره خودتون ببینید... بااجازه -

ر چنان به میان دعقب کشید و از اتاق بیرون زد. در بیشتر از قبل باز شد و نگاه مشتاق من و سایه هم

هر دو مات و متحیر ماندیم. با لبخندی عجیب زیبا و دلفریب خود را درون  بود که ناگهان با آمدنش
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رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 .اتاق انداخت و در را پشت سرش بست

 !خیلی وقته منتظرم دل از همدیگه بکنید؛ اما انگاری شما خیلی بهم عادت کردین -

الخره با هایی گرد و نگاهی متعجب به او خیره شده بودم که باها با چشمچنان همانند دیوانههم

 .ی سایه، تنم لرزید و به سرعت قامت راست کردمزمزمه

 امیرپارسا؟ -

شنید تا اش بیرون آمد را من شنیدم؛ اما سایه نه. که اگر میهای مردانهی که از میان ل*ب"جان"

رفت. کرد. نگاه مشتاق امیرپارسا یک لحظه هم از روی صورت مبهوت سایه کنار نمیآسمان پرواز می

به سختی بدن خسته و نحیفش را از تخت جدا کرد و پاهای کم قوتش را به روی زمین قرار داد. سایه 

هایی که یک شد و چشمقدمی به سمت امیرپارسا برداشت و با صورتی که از صبح مدام خیس می

 .شدند به سمت او حرکت کردلحظه هم از باریدن خسته نمی

 اومدی؟ -

 .ای که مقابلش بودد و دلش هوایی شد برای ممنوعهدیدم که کوه مقابلم چگونه لرزی

 .اومدم سایه... اومدم-

 :سایه قدمی دیگر برداشت که لغزید. به سرعت زیر بازوهایش را گرفتم که به سمتم برگشت و پرسید

 خوابه؟ -

 :لبخندی به صورتش زدم و با بغض پاسخ دادم

 .به خدا واقعیه -

ودش را از من جدا کرد و با سرعتی نور خودش را مقابل او خندید و به سمت امیرپارسا برگشت. خ

ام با عشق شان که در هم گره خورد، فضای اتاق گرم شد برای منی که هر لحظهرساند. نگاه

گذشت، فضای خفقان آوری بود. نگاه از آن چشمان مشتاق گرفتم و بی هیچ حرفی کیفم را می

شیدم و صورتم را پاک کردم. لبخندی عمیق به روی برداشتم و از اتاق بیرون زدم. نفس عمیقی ک

هایم نشاندم و با احساس سبکی و برداشته شدن باری از روی دوشم، به سمت راهروی اصلی ل*ب

قدم برداشتم. نگاهم را که بلند کردم و با قامت رشیدش مواجه شدم، در جا ماندم. خودش را جلوتر 
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 :کشید و خطاب به پرستار گفت

 .ممن آشناشون -

کرد، خود را جلوتر کشید و با صدایی که از شدت ناز پرستار که لبخندش بیش از حد خودنمایی می

 :دیگر از خودش نبود، گفت

 ...جا بیمارای خطرناکی هستن کهجا بیمارستان نیست؛ ایننمیشه عزیزم! این -

شان عت میان کالمعقم گرفت از آن همه ناز و کرشمه. بیش از آن نتوانستم طاقت بیاورم و به سر

 :پریدم

 .سالم دایان -

آلودش را از پرستار گرفت و به آرامی به سمتم برگشت. با دیدنم اجزای صورتش باز شد و نگاه اخم

 :گفت

 .سالم. خسته نباشی -

 :توجه به حضور پرستار پاسخ دادبه سمتش رفتم و بی

 کنی؟جا چکار میممنونم. این -

 :داد دستی به موهایش کشید و پاسخ

 .اومدم تو رو بدزدم -

 :ای کردم و دستم را به سمت انتهای راهرو گرفتمخنده

 .پس بفرمایید -

 .ام کرد و با لبخندی جذاب به سمت پرستار برگشتچشمکی حواله

 .ممنونم -

 .های پرستار از آن لبخندهای مسخره در حال کش آمدن بودندل*ب

 .کنمخواهش می -

سمت خروجی قدم برداشتیم. نگاهی به سرتاپای دایان انداختم. شلوار  خداحافظی کردم و هردو به

خوش دوخت مشکی و یک پلیور بسیار زیبای مشکی به تن داشت که به آن پوست سفید و صورت 
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 .آمداش خیلی میکشیده

 کسی مُرده؟ -

 :نگاهی به خودش انداخت و با خنده پاسخ داد

 .جوری پوشیدمخدانکنه! همین -

 :کردم و گفتمچشمی ریز 

 جوری؟ همین جوری ادکلن رو روی خودت خالی کردی؟همین -

 :ای رفت و گفتچشم غره

 !ترت فضولی نکنبشین بچه! تو کار بزرگ -

 .پوفی کشیدم و پشت چشمی برایش نازک کردم

 !خیلی خب توام. نگو خب -

 :و زیر ل*ب زمزمه کردم

 .من که فهمیدم قرار داشتی -

 :باز کرد و با خنده گفتدر ورودی را برایم 

 خنگ! کی با لباس مشکی میره قرار؟ -

 .ای باال انداختم و از ساختمان بیرون زدمشانه

 .تو -

 :به دنبالم آمد و با دست ماشین را نشانه گرفت و گفت

 !خیلی خب حاال. برو سوار شو -

ام شدم و تن خسته ریموت را زد و زودتر به سمت ماشین رفت و سوار شد. سوار ماشین مدل باالیش

 .های چرمش رها کردمرا روی صندلی

 با کی قرار داشتی حاال؟ با همون عشق سابق؟ -

ی راه خشک شد و مبهوت به سمتم برگشتم. رفت، میانهی استارت میدستش که به سمت دکمه

 :لبخندی زدم و به سمتش برگشتم و پرسیدم
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 چی شدی جناب عاشق؟ -

توجهی زد و استارت را فشرد. ماشین را به حرکت در آورد و نگاهش بی گلویی صاف کرد و خود را به

 .را به مقابلش دوخت

 !آ آلمازنیهیچی. حرفایی می -

ای سر دادم از آن همه استرسی که به جانش افتاده بود. بخاری را کمی بیشتر کردم و سرم را به خنده

 .شیشه تکیه دادم و خودم را به آن راه زدم

 جا؟ومدی اینبرای چی ا -

 :به خیابان باران گرفته خیره شدم و او پاسخ داد

 ...خوایی به هاکان جواب منفی بدی یامی -

 :ل*ب گزیدم و میان کالمش پریدم

 .همون یا -

 :با صدایی که از شدت خوشحالی بلند شد بود پرسید

 جداً؟ -

 .ی کوتاهی کردم و به سمتش برگشتمخنده

 .جداً -

 :شتانش فشرد و با خوشحالی زمزمه کردفرمان را میان انگ

 !این که عالیه -

 چیش عالیه؟ -

 :نگاهی به سمتم انداخت و پاسخ دادنیم

 .این که دست از لجبازی برداشتین -

 .لبخندم به آرامی فرو ریخت و دوباره دلم به آشوب افتاد

 دایان؟ -

 جان؟ -
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 .ختمشان دودستانم را درهم گره کردم و نگاهم را به قفل میان

 .ترسممن... می -

 :صدای آرام و همیشه مهربانش مرا خطاب قرار داد

 چرا؟ از چی؟ -

دونم. من... خیلی سردرگم بودم این چندروز رو. عشق یه طرف، سردرگمی و گیج شدنمم از یه نمی -

 ...کنم؛ اماطرف. دلم میگه کار درستی می

 .افته آلمااین حس برای همه دخترا اتفاق می -

 .ی خیابان ایستاد و به سمتم برگشترامی سر بلند کردم که گوشهبه آ

 .شون میاددار بشن، این حس به سراغفهمن قراره مسئولیتی دخترا وقتی میهمه -

 :ای کردم و پرسیدمخنده

 چندتا خواستگار داشتی بال؟ -

 .خندید و سری از تأسف تکان داد

 !آدم نمیشی تو -

 .هایم کش آمدند و تمام وجودم رنگ غم گرفتم. ل*بخندیدم و به یک آن ساکت شد

 چی شدی؟ -

 :نفسم را به همراه آه بیرون فرستادم و پاسخ دادم

 ...خواد با اون بیماریهاکان مریضه. چطوری می -

 :لبخندی به صورتم زد و میان کالمم پرید

ه؛ تنش عصبی از بین رفتاون بیماری خیلی وقته که داره کنترل میشه. خیلی وقته که اون فوبیا و  -

 .اما خب... هنوزم با عصبانیت و فشار روحی باید قرص بخوره تا خدایی نکرده سکته نکنه

 :متعجب و مبهوت زمزمه کردم

 جدی میگی؟ -

 آره... هاکان بهت نگفته بود؟ -
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 .ی منفی تکان دادمسری به نشانه

 .تونه رابطه ایجاد کنهاوایل سخته؛ اما کم کم می -

 :یدم و سر به زیر انداختم. صدای گرمش مرا خطاب قرار دادل*ب گز

خجالت نداره آلما! تو خودت این چیزا رو متوجه میشی. مردی که نتونه همسرش رو ببوسه و  -

 کنی؟تونه زندگی عادی داشته باشه. کمکش میب*غل کنه، نمی

و تنم داغ شد از آن  هایم لبخند زدندی ممنوعه، ل*ببا یادآوری آن آغ*و*ش دلچسب و ب*وسه

ی پیشرفت بود. او توانسته بود مرا در آغ*و*ش بکشید. و این یعنی ی احساسی. او در مرحلهصحنه

 جای بهتر شدن را داشت. پس چرا من در آن راه کمکش نکنم؟

 :نفس عمیقی کشیدم و پاسخ دادم

 .کنممعلومه که کمک می -

 .ه صورتم زد و ماشین را به حرکت در آوردآمیزی بو نگاهم را بلند کردم که لبخند محبت

 .گیری. من بهت ایمان دارمدونستم باالخره تصمیم درستی میمی -

 .لبخندم جان گرفت

 .ممنونم دایان -

 :نگاهی به سمتم انداخت و پرسیدنیم

 برای چی؟ -

 :دادمام را به همراه آن بازدم بیرون فرستادم و پاسخ نفس عمیقی کشیدم و تمام افکار منفی

 .برای این که هستی -

 :ای برای تعویض حال و هوایم سر داد و گفتخنده

 !قابل نداره دخترم -

 .خنده ای کوتاه سر دادم و نگاهم را به سمت شیشه برگرداندم

 !هنوزم که توی فکری -

 :ی منفی کردم و پاسخ دادمذهنم را خالی از هر آینده
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 .دیگه نیستم -

 مطمئن؟-

 :رخش زدم و زمزمه کردملبخند اطمینان بخشی به نیمبه سمتش برگشتم. 

 .مطمئن -

هیچ حرف تر از پاسخم شدم. سرعت ماشین را بیشتر کرد و بیهایش لبخند زدند و من مطمئنل*ب

 .دیگری مسیر را طی کردیم. مقابل آپارتمان نگه داشت و به سمتم برگشت

 .مراقب خودت باش، زن داداش -

م تنم گر گرفت و چشمانم از شدن شرم به سوزش افتادند. سر به زیر انداختم دانم چه شد که تمانمی

 :و زمزمه کردم

 .تو هم -

 :در را باز کردم و نگاه خجولم را به چشمان مهربانش دوختم و ادامه داد

 .اسطوره -

ام را به آرامی نگاه خجولم را از آن صورت خندان و مهربانش گرفتم و پیاده شدم. نفس حبس شده

هایش به روی رها کردم و به سمت در ورودی رفتم و وارد البی شدم. صدای کشیده شدن الستیک

آسفالت که آمد، با خیالی آسوده به سمت آسانسور رفتم. در را باز کردم و وارد سوییت شدم. در 

 :آوردم، سالم بلند و باالیی نصیب اهالی خانه کردمهایم را از پا در میحالی که کفش

 .. من اومدمسالم -

 :صدای گفت و گو درون سالن آرام شد و صدای مامان از داخل آشپزخانه آمد

 .خوش اومدی دخترم -

ها کیفم و مانتوام را درون کمد جای دادم و به سمت سالن حرکت کردم. با ورودم به سالن، همهمه

ی باال انداختم و با ها به سمتم برگشت. متعجب از حضورشان در آن جا، ابرویی نگاهخوابید و همه

 :رفته سالم دادمصدایی تحلیل

 .سالم پدربزرگ -
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 :قزلباش بزرگ لبخندی زد و پاسخ داد

 .سالم دخترم -

 .شان برداشتمسری برای مادری تکان دادم و قدمی به سمت

 .خیلی خوش اومدین مادری -

 .صورت زیبایش با آن لبخند جذاب، مرا به یاد هاکان انداخت

 .رم. خسته نباشیممنونم دخت -

 .لبخندی زدم و روی مبل جای گرفتم

 .خیلی ممنون -

ی سر دستور رفتن صادر کرد. چشمانم را متعجب گرد بابا نگاهی سنگین به سمتم اندخت و با اشاره

ای کرد و ابروهایش را در هم کشید که معنایش تکان دادم که سرفه "چرا؟ "ی کردم و سری به نشانه

شان انداختم که نگاهی مشابه به بابا داشتد. هم آراز، هم بهرام. نگاهی میان همه بود. "حرف نباشد"

عصبی چشمی چرخاندم و با عذرخواهی کوتاهی از جای برخاستم. مامان سینی به دست به سالن 

ای کشیدم و خودم را به توجه به من شروع به تعارف کرد. پوف کالفهشان پیوست و بیرفت و به جمع

زنان ا رساندم و با عصبانیت وارد شدم که بیچاره متعجب و ترسیده روی تخت نشست و نفساتاق آید

 :به جانم غر زد

 .آلما! نمیری دختر! سکته کردم -

ش، رنگ از رخسارم پرید و به سرعت به سمتش هجوم بردم و او را در آغ*و*ش با یادآوری وضعیت

 .کشیدم

 !بمیرم الهی -

 :شر زدام کشید و تدستی به شانه

 !خدانکنه دختر -

 :خودم را عقب کشیدم و پرسیدم

 .خوبی؟ به خدا حواسم بهت نبود -



www.taakroman.ir  

 

  

 
561 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :لبخندی زد و پاسخ داد

 .آره بابا! خوبم -

 .تر نشستمنفسی از روی آسودگی رها کردم و عقب

 :صورتم را از نظر گذراند و پرسید

 چرا عصبی بودی حاال؟ -

 :دستانم را قالب کردم و پاسخ دادم

یچی بابا! پدر و مادر هاکان اومدن، همه برای من چشم غره میان که بیام اتاقم. مگه من ه -

 شون؟خورممی

 :ای زیبا سر داد و با مهربانی که این چند روزه عجیب زیاد شده بود، گفتخنده

 .جای این حرفا رو نداشتم، اومدم اینموضوع اون نیست عزیزم. منم حوصله -

 :و کامل به سمتش چرخیدم و پرسیدم ابرویی باال انداختم

 چه موضوعی؟ -

 :نگاهی شیطانی به سراپایم انداخت و پرسید

 یعنی هاکان چیزی بهت نگفته؟ -

 :دلم هری فرو ریخت و با نگرانی پرسیدم

 نه به خدا. چی شده؟ -

 :با خنده گفت

 .حاال نگران نباش. بهت میگم -

 .جون به لبم کردی آیدا -

 .دن خواستگاریای بابا! خب اوم -

 :چنان بلند و متعجب فریاد کشیدم که خودم از شنیدن صدایم، لرزیدم

 چی؟ -

 :ترسیده خود را عقب کشید و دستش را به روی قلبش گذاشت و با چشمان گرد شده گفت
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 .زهرمار رو چی! آبرومون رو بردی -

مع را شنید، نفسی از هایش را تیز کرد. همین که صدای جنگاهی کوتاه به سمت در انداخت و گوش

ای کرد و روی آسودگی رها کرد و به سمتم برگشت. با دیدن صورت مبهوت و چشمان گردم، خنده

 :گفت

 .افتادحاال چرا تعجب کردی؟ هاکان که خواستگاری کرده بود و باالخره این مراسمم اتفاق می -

 :ابروهایم را در هم کشیدم و توپیدم

 بدون هماهنگی با من؟ -

 .ای رفت و خودش را جلوتر کشیدرهچشم غ

 .خیلی خب تواَم! هوا ورت داشته؟ این یه رسمه و اصال به تو ربطی نداره -

 چی چیو رسمه؟ من باید بدونم که قراره بیان خواستگاریم یا نه؟ -

 .کالفه نفسش را فوت کرد

نا، اول پدر و مادر ی اوآلما این چیز مهمی نیست که بخاطرش خودتو اذیت کنی. طبق رسم خانواده -

ی عروس جواب میدن. میان تا خانواده عروس رو برای شام دعوت کنن و توی اون مهمونی خانواده

 .بعدش خواستگاری و بقیه کارا

 :گفتم و زیر ل*ب زمزمه کردم "آهانی"

 !ایچه رسم مسخره -

 !خجالت بکش -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .ترخیلی خب خواهر بزرگ -

 .به گلو انداختبادی 

 .آفرین -

با یادآوری درد و دلی که چندروز پیش با او داشتم و موضوع خواستگاری را در میان گذاشتم، به 

 :سمتش رفتم و به آرامی پرسیدم
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 تو که چیزی به مامان نگفتی؟ -

 :تر آورد و پرسیدسرش را پایین

 در مورد؟ -

 .اون روزی که منو هاکان رفتیم بیرون -

 .بابا. این یه رازه بین دوتا خواهر آها. نه -

ام قرار دادم. از جای برخاستم و بعد از اش را مورد لطف و عالقهلبخندی به صورتش زدم و گونه

 یعذرخواهی کوتاهی به دلیل گرفتن وقت استراحتش، خودم را به اتاقم رساندم و به سرعت شماره

و همین که صدای بوق قطع شد بدون آن که  هایم را به دندان کشیدمهاکان را گرفتم. پوست ل*ب

 :مهلت حرف زدن بدهم، ل*ب باز کردم

 گفتی؟ من آدم نیستم؟ ها؟سالم. این چه وضعشه؟ نباید به من می -

 :اشصدای نفس عمیقش به گوشم رسید و سپس آن صدای گرم و دوست داشتنی

 سالم عزیزم. خوبی؟ -

هایم به لبخند باز شدند ی آن کلمه، ل*بن دوبارهآتش درون به یک آن خاموش شد و از شوق شنید

 .و ضربان قلبم اوج گرفت

 خوبم. تو خوبی؟ -

 .منم خوبم. خسته نباشی دلبرم -

 ؟ خدای من! او قصد نابود کردن من را داشت؟"دلبرم"

دستی به روی قلبم قرار دادم که هر آن قصد بیرون زدن داشت. پاهای لرزانم را حرکت دادم و خودم 

 .به روی تخت رها کردم را

 .ممنونم -

 خب؟ چی شده؟ -

دانم چرا زبانم نچرخید تا به جانش غر بزنم و عصبانیت عمل بابا را بر سر او خالی کنم! برای همین نمی

 .موضوع را نادیده گرفتم و بعد از چند روز دوری و دلتنگی، خودم را به دست احساساتم سپردم
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 چیزی نیست. کجایی؟ -

 .ازه رسیدم خونه، پیش دریا بودمباشه. ت -

 .مقنعه و بلوز آستین بلندم را از تن جدا کردم و با آن تاپ به روی تخت دراز کشیدم

 خوب بود؟ مستانه رو هم دیدی؟ -

 :نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 خوب بود. چرا باید ببینمش؟ -

 .کش موهایم را باز کردم و انتهای موهایم را به بازی گرفتم

 .حتما بخشیدیش گفتم -

 میشه در موردش حرف نزنیم؟ -

 .سرم را به روی تشک کشیدم و روی بالشت قرار دادم

 .باشه -

 :صدایش به یک آن جان گرفت و گفت

 .دلم برات تنگ شده -

ام مبحوس شد. آب دهانم را به سختی فرو دادم و نفسم را قلبم فرو ریخت و نفس درون س*ی*نه

 :تر کردم و صادقانه زمزمه کردمدست لرزانم را به دور گوشی محکمبریده بریده بیرون دادم. 

 .منم -

 همو ببینیم؟ -

 :توجه به موقعیتم و آن هنگام از روز به سرعت پاسخ دادمدلم برایش پر کشید که بی

 ...ببینیم. کجـ -

 .ای که به در خورد و آمدن صدای مامان از پشت در، به سرعت روی تخت نشستمبا تقه

 ما؟آل -

 :صدای هاکان در گوشم پیچید

 .مونم. جواب بدهمن پشت خط می -
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 .گوشی را پایین آوردم و با استرس میان انگشتانم فشردم

 ب... بله؟ -

 بیام داخل؟ -

 .هایم کشیدم و گوشی را برعکس روی تشک انداختمدستی به گونه

 .بفرمایید -

تر وارد اتاق شد. در کنارم جای گرفت و ندر باز شد و مامان با آن صورت مهربان و لبخند مهربا

 .هایم شدس چشمخیره

 مطمئنی؟ -

 :اش، پرسیدمربط و ناگهانیگوشی را نامحسوس پشت سرم هول دادم و متعجب از سوال بی

 به چی؟ -

هایم کرد و با صدایی که اش را معطوف چشمدست آزادم را در دست گرفت و نگاه خیس و مادرانه

 :لدادگی بود، پاسخ دادمملو از احساس د

 خوایی عین من، درد عشق بکشی؟این که می -

 :دلم برای آن صدا لرزید. لبخند خجولی به صورتش زدم و با صدایی تحلیل رفته پاسخ دادم

 *!ام که مپرسام که مپرس/ زهر هجری چشیدهدرد عشقی کشیده -

 :ان آوردی کالمم را به زباش چکید و ادامهای اشک به روی گونهقطره

 *!ام که مپرسام در جهان و آخر کار/ دلبری برگزیدهگشته -

 *!ام که مپرسرود آب دیدهآن چنان در هوای خاک درش/ می

 :با انگشت اشاره اشکش را پاک کردم و ادامه دادم

 *!ام که مپرسمن به گوش خود از دهانش دوش/ سخنانی شنیده -

 *!ام که مپرسلی گزیدهگزی که مگوی/ ل*ب لعسوی من ل*ب چه می

 :ام نشست و بیت آخر شعر را به زبان آوردسر به زیر انداختم که دست دیگرش به روی شانه

 *!ام که مپرسهایی کشیدهتو در کلبه گدایی خویش/ رنجبی -
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 *!ام که مپرسچو حافظ غریب در ره عشق/ به مقامی رسیدههم

ای برخاست. نگاه خجولم به موازات قامتش کشیده شد ام کشید و با نفسی عمیقی از جدستی به شانه

 :که لبخندی زد و گفت

 .ی هاکانلباس بپوش که مهمونی دعوتیم؛ خونه -

 .ل*ب گزیدم که خندید و به سرعت اتاق را ترک کرد

شد مادری بد باشد و فرزندش را درک نکند؟ نه! او بهترین بود. همیشه و در همه حال. اصال مگر می

 .شدنمی

 آلما؟ -

ام را از در گرفتم و به سمت گوشی برگشتم. ی هاکان در گوشم، نگاه خیرهبا پیچیدن صدای خفه

 :گوشی را به گوشم چسباندم و با عشق پاسخ دادم

 جانم؟ -

 :شنیدم که نفسش رفت و صدایش گرم شد

 !ای به قربونت برم من -

 :ل*ب گزیدم و تشر زدم

 !خدانکنه -

 !دلم هواتو کردمدونی چقدر تو که نمی -

کشید و برای دیدنش لحظه شد، دلم برایش پر میاز آن همه احساسی که در صدایش باال و پایین می

 .کردمشماری می

 .هاکان؟ باید آماده بشم که بیام پیشت -

 .شنیدم عزیزم. برو به سالمت -

 .فعال -

 .به امید دیدنت -

 !دم و چه شد؟خندیدم و تماس را قطع کردم. برای چه زنگ زده بو
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هایم پرداختم تا بهترین را برای اولین قرار به سرعت از جای برخاستم و به کنکاش میان لباس

ی خانوادگی به تن کنم. شومیز لیمویی یقعه گردی که ساده و زیبا بود را به تن کردم و پالتوی پاییزه

پا کردم و برای آن ترکیب، ام را به رویش پوشیدم. شلوار لی آبی نفتی خوش دوختی را به لیمویی

های ی بهرام بود را به سر کردم. مقابل آینه ایستادم و برای آن لباسشال لیمویی ابریشمی که هدیه

 .دوست داشتنی، آرایشی مختصر به روی صورت نشاندم و مقداری ادکلن به روی رگ دستم زدم

 :صدای بلند آیدا از پشت در خطاب به من بلندتر شد

 ای؟هآلما؟ آماد -

دستی به صورتم زدم و از آن جایی که زیاد اهل کیف دستی نبودم، گوشی را درون جیب پالتویم 

 :انداختم و پاسخ دادم

 .اومدم -

ام، چندین نفس عمیق کشیدم و زیرلب دعای آرامش را زمزمه برای آرام شدن استرس و نگرانی

دیدن مادری و پدربزرگ که منتظر ما هایم کشیدم و از اتاق بیرون زدم. با کردم. دستی به لباس

ام ایستاده بودند، متعجب ابرویی باال انداختم و به سمت مامان برگشتم که لبخندی به صورت سوالی

 :زد و گفت

 .آقای قزلباش منتظر تو موندن. خواستن تو باهاشون همراه بشی -

 .سری تکان دادم و از کنار بقیه گذشتم و به سمت پدربزرگ رفتم

 .ممنونم. ببخشید که معطل کردم خیلی -

 :لبخند معروفش را به صورتم زد و گفت

 این چه حرفیه باباجان؟ بریم؟ -

 .بریم -

گفت و زودتر از همه ما بیرون رفت. از بقیه اجازه گرفتم و به همراه مادری به دنبال او  "ایبااجازه"

ن مشکی مدل باالیی که مقابل قدم برداشتم و بیرون زدیم. بعد از گذشتن از البی به سمت ماشی

ساختمان پارک شده بود رفتیم. هر دو روی صندلی عقب جای گرفتیم و پدربزرگ در کنار راننده. 
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 :ماشین که حرکت کرد، به سمت مادری برگشتم و پرسیدم

 شما بهترین؟ -

 .رو گرفت و به سمتم برگشتنگاهش را از پیاده

 .خوبم -

 :خندی کمرنگ ادامه دادتر آورد و با لبصدایش را پایین

 .کنمتر کردم و تا چند وقت دیگه کال ترکش میم*ش*ر*وب رو کم -

 .دستش را گرفتم

 !خیلی خوبه -

 .ترم میشه وقتی تو عروسم بشیخوب -

 :لبخندی به آن شیطنتش زدم و با خجالت گفتم

 .هر چی قسمت باشه -

 :خودش را جلوتر کشید و زیر گوشم زمزمه کرد

 .فهممهاتون رو خوب میاکانه منه و بس! من که نگاهقسمت تو ه -

ای کرد و عقب کشید. تا رسیدن به مسیر، دیگر ل*ب گزیدم و کالمی به زبان نیاوردم که خنده

مان رد و بدل نشد و در سکوت مطلق گذشت. باالخره بعد از انتظاری که خیلی دشوار کالمی میان

بریدم هنگامی که او را لباس پوشیده و آراسته منتظر به  بود، رسیدیم. رسیدیم و من اختیار از کف

نهایت ی چرم بیها مشاهده کردم. آن شلوار جین و پیراهن آستین کوتاه سفید و جلیقهروی پله

اش. با چشمانم تمام وجودش را بلعیدم و در دل قربان برد از سیب وحشیجذاب شده بود و دل می

 هایش وصله کردنین که از حرکت ایستاد، گویی دو بال به کتفی آن همه اشتیاقش رفتم. ماشصدقه

تابی کرد و اختیار از دست و پاهایم گرفته شد. از مان پرواز کرد. دلم برایش بیکه به سرعت به سمت

ماشین و صندلی کنده شدم و به سمتش قدم برداشتم. مقابلش ایستادم که دستانش را پشت سرش 

 .آن لبخند جذاب از هم باز شددر هم قفل کرد و صورتش با 

 .خوش اومدی عزیزم -
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 :گرفت، پاسخ دادمدانم از چه نشأت میدستی به شالم کشیدم و با شرمی که نمی

 .ممنونم -

 ی حرکت دستشای از شالم را میان انگشتانش کشید و در حالی که خیرهدستش را پیش کشید و پره

 :شده بود، زمزمه کرد

 .اداین رنگ خیلی بهت می -

 :کرد ادامه دادشال را روی دوشم انداخت و در حالی که مرتبش می

 .اصال... همه رنگا بهت میاد -

هایم داغ های داغ باال رفت و از گرمایش گوننگاهش را بلند کرد که ضربان قلبم برای آن چشم

 .شدند

 دونی؟می -

قدر زیاد بود که نتوانستم آنحرکت مادری و پدربزرگ را از کنارم احساس کردم؛ اما قدرت نگاهش 

 .حتی تکان بخورم. تمام تنم قفل شده بود در آن صورت مست

 :قرار پاسخ دادصدایم همانند قلبم بی

 چیو؟ -

مان را به اندک رساند. نفسم برید و چشمانم از ی میانتر کشید و فاصلهنفس گرفت و سرش را پایین

 .آن گرما به خواب رفتن و به روی هم افتادند

 !این که عاشقتم -

هایم گریخت و تنم گر گرفت از جهنم نگاه و وجودش. ام به یک آن با شدت از ریهنفس حبس شده

چشمانم را به آرامی باز کردم و نگاه مستم را به سوی چشمانش روانه کردم؛ صاف و صادق. هیچ 

 .زدها موج نمیتردیدی در آن چشم

اش و گرما را نیز با خود برد. دستی به ریش مرتب شدهنفسش را رها کرد و به آرامی عقب کشید 

 :کشید و گفت

 .سخت بود -
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 :آب دهانم را به سختی فرو دادم و با هر جان کندنی که بود پرسیدم

 چی؟ -

 :اش رصد کرد و زمزمه کردسراپایم را با نگاه جهنمی

 .به آغ*و*ش نکشیدنت. زیرپا نذاشتن قسمم -

ها، نبودند؟ پس چرا آن همه داغ و سوزان بودند؟ مگر آن جملهمگر آن کلمات از حروف عادی 

شدم و حس و حال تر از قبل میهای عادی برای هر معشوقی نبودند؟ پس چرا من هربار داغجمله

 گرفتم؟پرواز را می

رقصیدند. نسیم سوختند و میهای شمع میچون شعلهچشمانم با کاوش در تمام اجزای صورتش، هم

روح زمستانی به سمتم روانه شد که تنم را لرزاند و نفسم را برید. نگاهش ی درختان بیخنکی از سو

هایم گرفت و به آسمان تیره دوخت. نگاهم را بلند کردم که با آسمانی به رنگ را به سختی از چشم

ای و رنگ رو شدم. در آن هنگام از عصر و نزدیک به غروب آفتاب، ترکیب آن رنگ پنبهپنبه روبه

شد و هر دو تر و سردتر میغروب، دلم را لرزاند و از غم آن تصویر مچاله شد. نسیم، هر لحظه سنگین

 .گر آسمان ترسناک شده بودیممان را به گزگز انداخته بود، نظارهغافل از سرمایی که پوست

 .نفس عمیق و سنگینی کشید و به آرامی سر به زیر انداخت که به دنبالش کشیده شدم

 لباس گرم نپوشیدی؟ چرا -

نگرانی گفت و دلم برای آن چشمان نگرانش رفت. بازوهایم از شدت سرما به لرزه افتادند که با دل

 :لرزید، پاسخ دادمشان و با صدایی که از شدت سرما میمیان دستانم به اسارت کشیدم

 .جوری بشهکردم یهویی هوا اینفکر نمی -

 !از دست تو -

رد؛ اما به یکباره از حرکت ایستاد. نگاهی متعجب به چشمانش انداختم که رو دستش را به سمتم آو

 :گرفت و مرا به داخل تعارف کرد

 .بریم داخل تا سرما نخوردی -

هوهوی باد نفیرکشیان در گوشم پیچید و به یک آن طوفانی به پا شد که از صدای مهیب برخورد 
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به خود لرزیدم و با ترس به سمت ساختمان دویدم.  دیگر و فریاد عصبی باد،های درختان به یکشاخه

ی سراسری قدم برداشتم و به تماشای دویدم و خودم را درون ساختمان رها کردم. به سمت پنجره

باغ ایستادم. ترسناک بود و ترسناک. هاکان خودش را به من رساند و در کنارم به دیوار تکیه داد و در 

 :کرد، پرسیدنه قالب میهایش را به روی س*ی*حالی که دست

 ترسی؟می -

 .ام را از او گرفتم و دوباره به سمت باغ برگشتمنگاه ترسیده

 .خیلی -

 از چی؟ -

رقصید و لباس حریر یک دست سیاهش را به دنبال خود میان درختان گویی زنی عصبی می

 :کرد. آب دهانم را فرو دادم و زمزمه کردمجا میها را جابهکشاند و شاخهمی

 .از هرچی که حال امروزم رو بخواد خراب کنه -

نگاهم را به سختی از ر*ق*ص و پایکوبی زن گرفتم و به ورودی دوختم. در همان لحظه ماشین بهرام 

 .شانوارد شد و دلم آرام گرفت از آمدن

 !منو نگاه کن -

 :گفتاز پنجره فاصله گرفتم و نگاهم را به سمتش سوق دادم. لبخندی به صورتم زد و 

 .من کنارتم -

امنیت برای یک زن چه بود؟ امنیت مگر آن لبخند و آن کالم نبود؟ به خداوندی خدا که امنیت تنها 

 !همان دو کلمه بود. همان دو کلمه

 .لبخندش را پاسخ دادم و بازوهایم را در آغ*و*ش کشیدم و جلوتر رفتم

 .ترسیدمهمیشه از رعد و برق و طوفان می -

ه بیرون انداخت که صدای فریاد آسمان و باد و درختان در هم آمیخته شده بود و نگاهی کوتاه ب

 .زدندموزیکالی ترسناک برای آن شب رویایی رقم می

 .استاتفاقا آرامش دهنده -
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 :ابرویی باال انداختم و متعجب پرسیدم

 است؟کجاش آرامش دهنده -

قدر را با فاصله پشتم قرار داد و خودش را آنبار با خود برد. دستش خندید و جانم را برای هزارمین

هایش را به خوبی احساس کنم. نگاهش را از توانستم حرکت خون در رگنزدیک کرد که می

های لرزانم گرفت و به سمت پنجره برگشت. به اجبار چرخیدم که پشت سرم قرار گرفت. چشم

 :نگاهش را دنبال کردم و صدایش در گوشم پیچید

 !جاشدقیقا این -

با دیدن آن صحنه ترس از وجودم جدا شد و تاروپود را مملو از آرامش و لبخند کرد. دیگر از آن 

هایی تبدیل شده بود که گویی قیر سیاه به جدال ترسناک خبری نبود و آسمان از سرخی به پنبه

ن راهی رویشان ریخته بودند و مابقی که توانسته بودند از سیاهی بگریزند، خود را به سمت زمی

های لرزان آوردند و به روی شاخههای سفید برف به سرعت به سمت زمین هجوم میکردند. دانهمی

شد و قدرتش را نشستند. آن جا بود که سفیدی بر سیاهی حاکم میدرختان و لباس حریر زن می

نینه از ماشین داد. مامان، بابا و آراز به سرعت به سمت وردی حرکت کردند؛ اما آیدا با طمانشان می

پیاده شد و با لبخندی عمیق به آسمان خیره شد. کفِ دستان ظریفش را به سوی آسمان گرفت و با 

ای من هغلتاند. بهرام با عشقی که گرمایش تا نزدیکی گوشهای برف را میان انگشتانش میخنده دانه

اغ هم برایش مهم نبود. آمد، به معشوقش خیره شده بود و آن سرما و حتی تاریکی ترسناک بهم می

دستانش را به دور آیدا حلقه کرد و زیباترین مُهر عشق را بر پیشانی یارش نشاند و او را به داخل 

هایم جا خوش کرد و به آرامی سر بلند کردم. نگاهش را از هدایت کرد. لبخند عمیقی به روی ل*ب

 .درسیتر به نظر میز همیشه مهربانی کم اپنجره گرفت و با لبخند به چشمانم دوخت. در آن فاصله

 از دستم عصبانی هستی؟ -

 :با صدایی که از شدت آن جو رمانتیک و آن نزدیکی، بم شده بود پرسیدم

 برای چی عصبی باشم؟ -

 :ام را سوزاند و زمزمه کردبا پشت دستانش پوست گونه
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 تون؟از این که صبرم تموم شد و مامان و بابا رو فرستادم خونه -

 .ی داغ کرده گرفتیممان را از دست و گونهدو همزمان نگاه هر

 .دیگه نه -

 .لبخندش بیشتر جان گرفت

با صدای خوش آمدگویی که از سوی ورودی آمد، به خودم آمدم و به سرعت فاصله مان را به 

 :ام خندید و گفتمتر و حتی متر رساندم. از حرکت ناگهانیسانتی

 .گردماالن برمی -

گذاشت و به سمت ورودی رفت. لبخندی به عطرش که هنوز هم در نزدیکی صورتم  مرا تنها

رف بار بود که بکرد، زدم و به سمت پنجره برگشتم. اولینکرد و گونه و تنم را لمس میبازیگوشی می

 .را دوست داشتم. همیشه از برف متنفر بودم

 .کشیدمهای فرضی ی بخار گرفته گذاشتم و خطانگشتانم را روی شیشه

گرفت؛ اما باران ظالم نبود! به کرد و فرصت قدم زدن را از من میمتنفر از آن که همه جا را قرق می

 .اش راه بروی و در هوای دلبر سیر کنیتوانستی زیرسایهراحتی می

اما امشب برف برایم رنگی دیگر داشت. رنگی زیباتر از سفید؛ رنگ عشق. اصال کنار معشوق همه چیز 

گرفت. او که بود، دیگر از نفرت و اخم و درد خبری نبود. فقط گرما وجود داشت بویی دیگر میرنگ و 

 .هایشو چشم

 .هوا یهویی بهم ریخت -

 .البته اخبار گفته بود که قراره برف و بارون بیاد -

 .ولی انتظار این طوفان رو نداشتیم -

 .اره و خیلی آنی بود -

شان دری زدم و به آرامی نگاهم را از پنجره گرفتم و به سمتلبخندی به گفت و گوی مامان و ما

شان را که به روی خودم احساس کردم، ل*ب گزیدم و شرمسار عذرخواهی کردم برگشتم. نگاه خیره

 :شان پیوستم. مهرآنا در کنارش برایم جا باز کرد و با محبت گفتو به جمع
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 .جا بشین عزیزمبیا این -

 :جای گرفتم. لبخندی بزرگ به صورتم زد و پرسید تشکری کردم و در کنارش

 همه چی خوبه؟ -

 :سری تکان دادم و با محبت پاسخ دادم

 .خوبه حتی... عالیه -

 چه خوب. دانشگاه چطوره؟ امتحاناتت خوب بودن؟ -

 .هایم را جمع کردم و حالت ناراحتی به خود گرفتمل*ب

 .خوش به حالت که تموم کردی -

 چرا؟ اذیت میشی؟ -

 :نفسم را کالفه فوت کردم و پاسخ دادم

انداختیم دیگه واویال گیرن. توی امتحان آخرمون اگه یه واو جا میخیلی. بس که استادا سخت می -

 .ندازهبود! پروفسور کریمی هم که همش میاد شمارش معکوس برای من راه می

 :ای کرد و پرسیدخنده

 ری که بهت محول کرده بود؟شماره معکوس برای چی؟ برای تحویل اون کا -

 .ی تایید تکان دادمسری به نشانه

 .کنهماه تحویل بدم. از یه هفته پیش هی میاد روزشماری میبهمن 20آره بابا. باید تا  -

 .باز هم خندید

گفت خیلی توی کاراش جدیه؛ ولی آلما باید قدر این استادا رو دونست. من که هرچی توی بابا می -

 .مون بهم یاد داد یه طرففتم یه طرف، هرچی هم که استاد سختگیر ایرانیآمریکا یاد گر

گویی مکالمه ما برای بقیه هم جالب بود که سکوت اختیار کرده بودند و به گفت و گوی ما گوش 

 :سپرده بودند. کامل به سمتش برگشتم و پرسیدم

 استادای اونجا مگه خوب نبودن؟ -

 :به سرعت پاسخ داد
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انداختن. هرچی استادت سختگیرتر ودن؛ اما بعضیاشون عین این وریا پشت گوش میچرا! خوب ب -

 .تونی مطالب رو درک کنیباشه به نظرم بهتر می

 .منم همین نظر رو دارم؛ اما بعضیا دیگه شورش رو در میارن -

 .بعضیا رو نباید حساب کرد دیگه -

 !رستان مشغول شدیگفت توی یه بیماتکین میخب؟ تو توی کارت موفقی؟ آی -

 :صورتش جان گرفت و با عشق پاسخ داد

کنم که جون یه آدمو نجات بدن یا حتی باال سر یه بیمار بیدار عالیه آلما! وقتی به دکترا کمک می -

 .امکنم آدم خیلی مفیدیمونم تا ضربان قلبش رو مدام چک کنم، حس میمی

 :تمدستش را گرفتم و با لبخندی عمیق و با اشتیاق گف

 .تونی پرستار خیلی خوبی بشی؛ چون تو خیلی دلسوز و مهربونیطوره. تو میمعلومه که همین -

 :دستش را روی دستم گذاشت و با شوق گفت

 .محبت داری عزیزم -

تونه آدم رو زمین بزنه، غروره. توی کارت همیشه جوری دونی چیه مهرآنا؟ تنها چیزی که میمی -

 .دونیدونی و هیچی نمیباش که انگاری همه چی می

 .ابروهایش را به حالت گیجی در هم کشید

 .متوجه منظورت نشدم -

 :ل*ب باز کردم تا پاسخی بهتر بدم که آتاش به جای من گفت

منظور آلما اینه همیشه به خودت مطمئن باش؛ اما با هر موفقیتت به خودت مغرور نشو و فکرکن که  -

 .توی این دنیا کامل و درستِ مطلق نیستی یادگیری هستی. هیچی هنوز تشنه

 :مهرآنا روی مبل مرتب نشست و با تعجب گفت

 ی کوتاه آلما؟اوها! این همه برای اون یه جمله -

 :آتاش خندید و با شوخ طبعی که از او بعید بود گفت

 .برای توی مغز فندقی این چیزا قابل هضم نیست -
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 :ش زدمهرآنا با حرص به سمت مادری برگشت و صدای

 !مامان؟ نگاه چی میگه -

 :مادری ل*ب گزید و قبل از هر حرفی آتاش دوباره مهرآنا را مورد حمله قرار داد

 ای که میری مامانت رو میاری؟مگه مدرسه -

ام بلند شد که به سرعت دستم را روی دهانم گذاشتم که مهرآنا با سرعت به با این حرف آتاش خنده

 :دسمتم برگشت و ناباور پرسی

 خندی؟می -

 :آتاش باز هم مداخله کرد

 .نه! داره اَداشو در میاره -

 :مهرآنا ل*ب گزید و با حرص به سمت آتاش برگشت و به جانش غر زد

 هی؟ تو چرا روی لج افتادی با من؟ -

و لگد محکمی به ساق پای آتاش زد که صورتم از شنیدن صدای برخورد کفشش با ساق پای آتاش، 

 :ش دستش را روی ساقش گذاشت و با صورت در هم گفتدر هم شد. آتا

 کنی؟الهی خیر نبینی! چرا عین حیوون افسار پاره می -

 .تا مهرآنا قصد حمله کرد، با صدای پرابهت قزلباش بزرگ به سرعت مرتب روی مبل نشست

 !مهرآنا -

 :به پدربزرگ گفت ل*ب گزید و به آرامی عذرخواهی کرد که آتاش ابروهایش را در هم قفل کرد و رو

 ...لطفا توی مسائل ما -

 :گری کردخواست چه بگوید؛ اما هاکان به سرعت میانجیتوانستم حدس بزنم که میمی

 !آتاش؟ پدر که چیزی نگفتن -

ر موضوع را ختم به خی "متأسفم"و لبخند عصبی به صورت آتاش زد که آتاش رو برگرداند و با گفتن 

جره و پیچیدن صدای مهیب و ترسناک باد و طوفان در ساختمان، کرد. ناگهان با باز شدن پن

ناخودآگاه جیغ خفیفی کشیدم و ترسیده دستم را روی قلبم گذاشتم. از صدای ترسناک باد و سوز 
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ای خوردند و آتاش به سرعت از جای برخاست و به سمت پنجره رفت. صدای گرم زمستانی همه یکه

 :ناباور به سمتش برگشتمهاکان مرا مخاطب خو قرار داد که 

 !چیزی نیست عزیزم. نترس -

 عزیزم؟ آن هم در حضور بابا؟

آب دهانم را به سختی فرو دادم و بدون آن که به بابا نگاهی بیندازم، لبخندی خجول به روی 

 :هایم نشاندم و به آن صورت مهربان پاسخ دادمل*ب

 !ببخشید. یهویی نفهمیدم چی شد -

ا ام برود که بتر به صورتم زد و ل*ب باز کرد تا دوباره قربان صدقهپررنگ ل*ب گزیدم که لبخندی

 :مان پیوست و گفتی پدربزرگ ساکت ماند. آتاش به جمعسرفه

 !عجب کوالکی شده -

 :بابا باالخره به حرف آمد و گفت

 .سابقه نداشته همچین طوفانی -

 !فکرکنم راه بندون شده باشه -

 :مامان با نگرانی پرسید

 در این حد دیگه؟ -

 :آتاش سری تکان داد و نیم نگاهی به سمت پنجره انداخت و گفت

 .آره. شدت بارندگی خیلی زیاده -

 !ای وای -

 :مادری به سمت مامان برگشت و پرسید

 برای چی نگرانی عزیزم؟ -

 :مامان نگاه نگرانی را به سمت او برگرداند و پاسخ داد

 .به امیدخدا واال قرار بود فردا حرکت کنیم -

 .خب حاال یکی دو روز بیشتر که عیبی نداره -
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 :شان پریدی کالمبابا میانه

 .آخه من مرخصی ندارم. پس فردا باید برگردم سر کار -

 !تونید صحبت کنید؟ با این کوالک نمیشه راه افتادای وای! نمی -

 :آراز دستی به روی دست بابا نشاند و گفت

 .زنی و توضیح میدیحکمتی توشه. فوقش زنگ می نگران نباش بابا! حتما -

 :دانست با دلی خون و صدایی محزون گفتبابا آه کشید و از آن جایی که جمع را از خودش می

 .مون دست خودمون بودچی بگم بابا؟ قربون خدا برم! یه زمانی رفت و اومدن -

های چای و وم با سینی حاوی فنجاناش. ماهگل خانهای افتادهلبخندم کنار رفت و دلم گرفت از شانه

ی بابا بود که بغض به گلویم های افتادهمان گذاشت و من تنها نگاهم به روی شانهقهوه پا به محفل

چنگ انداخت و آتش سوزی چندسال پیش مقابل چشمانم همانند فیلمی رد شد. ورشکسته شدن 

 .«امتحان الهی بوده دخترماین »گفتاش! مامان همیشه میبابا و دود شدن تمام سرمایه

 .بفرمایید -

نگاهم را از بابا گرفتم و با برداشتن فنجای قهوه از ماهگل تشکر کردم. از کنارمان گذشت و من به 

 :پدربزرگ خیره شدم که مخاطبش بابا بود

 یاشار جان؟ -

 :اش را بلند کرد و پدربزرگ ادامه دادبابا، نگاه غم گرفته

 کنه؟خود آدم. میره و میاد! افسوس خوردن برای گذشته چیزی رو عوض می مال دنیا، فانیه. عین -

 :بابا با صدایی سنگین پاسخ داد

 .نه -

 .کنیپس چرا این همه به خودت فشار میاری مَرد؟ از اول شروع می -

 :بابا گویی که پدرش را دیده باشد و دلش هوای دردو دل کرده باشد، پاسخ داد

ام یه شبه دود شد دنش سخته. به زمین خوردم اونم به صورت! تمام سرمایههمین از اول شروع کر -

 .و رفت هوا
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 .ی تو خودتیسرمایه -

 :پدربزرگ خودش را جلوتر کشید و ادامه داد

مگه روز اولی رفتی شیراز پدرت بود؟ پول بابات بود؟ پسره خان بودی؟ تو فقط یه پسره عاشق  -

 .. دیدی که چی شد؟ زندگی خوبی بهم زدی و چشم همه کوربودی که روی پاهای خودت وایستادی

 :مادری آه کشید و گفت

 !چشم خوردی به خدا آقایاشار -

 :هایش نشاند و گفتبهرام لبخند مهربانی به روی ل*ب

 .اش این بشه، همون بهتر که همه چی آتیش گرفتالبته اگه قراره نتیجه -

 :همه متعجب به سمتش برگشتند و آیدا پرسید

 چی میگی عزیزم؟ -

 :ولی من خوب منظور او را فهمیدم. به صوتش لبخندی زدم و پاسخ آیدا را به زبان آوردم

خوردم که دیگه عین سابق بریز و به پاش نداریم؛ حقیقت رو میگه آیدا. روزای اول همش غصه می -

 ...اما

 :نگاهم را به سمت مامان و بابا سوق دادم و گفتم

هاتون دود شد و رفت هوا و ما فهمیدیم ی وابستگیکردم. خداروشکر که همهیبعدا خداروشکر م -

 ...سر یه سفره نشستن یعنی چی؟ فهمیدیم بابا داشتن یعنی چی؟ فهمیدیم

 :بغضم را فرو خوردم و گفتم

یی بمون توی خونهخوردیم؛ ولی با رفتندونین چه؟ قبال منو مامان باید تنهایی ناهار و شام میمی -

نشستیم و زانوهامون به هم چسبیده بود. این یعنی حوریه همش کنار هم بودیم. روی زمین میبی

 .زندگی

 :ام را فرو دادم و زمزمه کردمسکوت شد، سکوتی از جنس رضایت با چاشنی بغض. بغض لعنتی

 .ما خوشبخت نبودیم؛ اما االن هستیم -

دید فرزندانش از خشیدند؛ از این که میهای بابا به لبخند از هم باز شد و چشمانش درل*ب
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 .کننداند و احساس خوشبختی میشان راضیزندگی

 :پدربزرگ نفس عمیقی کشید و گفت

 .دخترم آلما، درست میگه -

 :به سمتش برگشتم و با نهایت مهربانی پاسخ محبتش را به زبان آوردم

 .ممنونم -

ز زیبایی روی میز چیده بودند، گرفت و تعارف های که به طرمادری دستش را به سمت میوه و شیرینی

 :کرد

 !بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید. تعارف نکنید -

شان ترجیح دادند خود را به خوردن میوه و همه تشکری کردند و برای عوض کردن حال و هوای

اندم. لبخندی مزه کردم و نگاهم را به سمت آن مرد رویاهایم کشام را مزهشیرینی مشغول کنند. قهوه

ماندم تا این هایش میها در چشمبه صورتم زد و در چشمانم خیره ماند. اگر مکانی دیگر بود، ساعت

شرمی هایش یخ بزنم یا از حرارت نگاهش ذوب بشوم؛ اما حضور بابا و آراز مانع از هر بیکه یا از یخی

ربزرگ خارج شد، خودم را جمع کردم شد. به آرامی نگاهم را دزدیدم و با کالمی که از د*ه*ان پدمی

 .و به سرعت سر به زیر انداختم

 .ی شما انجام دادیممون رو که توی خونههای اصلیخب یاشار جان؟ صحبت -

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

دونم که اهل دروغ نیست. شناسی! از وقتی نوجون بود من کنارش بودم و میپسرم هاکان رو که می -

 .گفتم که آلما رو دوست دارهبدون پرده 

ام را در هم گره کردم. تنم برعکس هوای بیرون، یخ کرده بود و عرق ل*ب گزیدم و دستان عرق کرده

 .سرد به روی تیرک کمرم نشسته بود

 .صدای بابا که بلند شد، ناخواسته سربلند کردم که نگاهش را به روی خود دیدم

ترن و خب کنیم؛ چون دخترا با مادرشون راحتپیش قدم میواال توی این موضوعات ما خانوما رو  -

خوام یه چند دقیقه منو آلما تنهایی حرف بزنیم. خانوم بنده هم جواب رو به من داده؛ اما من می
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 ...خواممی

 :لبخندی به صورتم زد و با عشق ادامه داد

 .با گوشای خودم بشنوم -

ربان قلبم اوج گرفته بود و لرزشی عجیب و ریز به ل*ب گزیدم وآب دهانم را به سختی فرو دادم. ض

 .جان پاهایم افتاده بود

 :دانست، گفتپدربزرگ نگاهی به سمتم انداخت و لبخند به ل*ب گویی که پاسخ را به خوبی می

 .البته -

ام حبس شد. به سمتم آمد و ام افتاد و نفس در س*ی*نهبابا که از جا برخاست، قلبم درون معده

ام را درون دست گرمش قرار دادم و از جا برخاستم. به سمتم دراز کرد که دست یخ کردهدستش را 

نفسم را به سختی بیرون فرستادم و سر به زیر او را همراهی کردم. مقابل همان پنجره ایستاد و 

 .نگاهش را به فضای پشت آن دوخت

را بریم برف بازی؛ اما بابام خان بود های خدمتکابچه که بودم، عاشق این بودم که برف بیاد و با بچه -

 .شدو بازی کردن با یه رعیت رو قدغن کرده بود. کسر شأنش می

 .متعجب ابرویی باال انداختم و به سمتش برگشتم

 مگه خان چه فرقی با رعیت داره؟ -

 .آه کشید و به سمتم برگشت

 .شون. اصالتخون -

 .اصالت به خون نیست -

 .فهمیدرو نمیاما پدره من این چیزا  -

 .دستم را به گرمی فشرد

د. تر بوحتی دختری رو از بچگی برام در نظر گرفت که پدرش یه خان بود و خیلی خیلی از من بچه -

 .اون دیکتاتور و خودرأی بود

 .ابروهایم در هم شد
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 شون برنگشتی؟وقت پیشبرای همین شما هیچ -

 :ی تایید تکون دادسری به نشانه

 .درسته -

 .ام گذاشت که لرزش بدنم از بین رفت و تنم گرم شدرا به روی شانه دستش

ای بهش نداشتم. تا این که اومدم شیراز و مادرت رو ها نامزد من بود؛ اما من عالقهاون دختر مدت -

خواست عروس یک آدم معمولی رو به عروسی قبول کنه. دیدم. دلیل مخالفت پدرم این بود که نمی

ت با دختر خان ازدواج کنم و دوماه بعد مادرت رو بگیرم و بشه سوگلیم؛ اما من گفحتی به من می

ها با زنی زندگی کنم که نصف تونستم سالتونستم آلما! عشق جلوی چشمام رو گرفته بود. نمینمی

کس بار و بندیلم رو خبر از همه جا و همهای بهش نداشتم. یه شب بیمن سن داشت و هیچ عالقه

ی خداحافظی از اون شهر و آدمای کوته فکرش دور شدم. اومدم شیراز؛ شهره یه نامه بستم و با

 .عشق، شهر حافظ و شعر

 :شانه ام را فشرد و با لبخند گفت

سال پشیمون نشدم.  30سالگی پدر شدم و االن بعد از  2۱سخت بود؛ اما قشنگ بود همه چی. توی  -

ین و من خوشحال بودم که شما رو از شر پدرم نجات ی شما با عشق بزرگ شدبعدش آیدا و تو. همه

 !داده بودم. االنم پشیمون نیستم آلما

 :لبخندی به صورت سرخ و سفیدش زدم و گفتم

 .کردمخوشحالم که شما پدرمی. همیشه بهتون افتخار می -

 .اش حبس کردآغوشش را برایم باز کرد و مرا میان عضالت بازو و س*ی*نه

 .ی خدا به من بودیکردم آلما! تو بهترین هدیهفتخار میمنم همیشه بهت ا -

ها و آن نگاه مهربان، بغض به گلویم چنگ انداخت و مرا به آرامی کنار کشید که با شنیدن آن حرف

 .تمام وجودم از عشقش لبریز شد

 دخترم! سیب جنگلی من؟ -

 :اسخ دادملبخند عمیقی به صورتش زدم و با صدایی که از شدت بغض بم شده بود پ
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 جانم بابا؟ -

 !دونی هاکان چند سال ازت بزرگتره؟ ده سال کم چیزی نیست باباجانمی -

 :آب دهانم را فرو دادم و گفتم

 .دونم بابامی -

دونی که از بچگی بدون پدر بزرگ شده و برای برادرش پدر بود؟ این یعنی بیشتر از سنش غصه می -

 خورده؟

 .دونممی -

 ید اسم احساس زودگذری رو عشق گذاشت؟دونی که نبامی -

 .دونممی -

 دونی که اگه بله بگی، باید پای انتخابت بمونی؟اینم می -

 .دونممی -

 :لبخند زد و پرسید

 پس مشکلی نداری؟ -

 :ام نشاند و گفتای به روی پیشانیی نفی تکان دادم که ب*وسهسری به نشانه

 .خوشبختیت آرزومه -

 .صورتم را نوازش کرد

 خوب فکرات رو کردی؟ دوسش داری؟ -

 :سر به زیر انداختم و اعتراف کردم

 .دوسش دارم بابا، خیلی وقته -

 .ام را محکم فشرد و نفس عمیقی کشیدشانه

 پس تصمیمت رو گرفتی؟ -

 .بله -

 مبارکه؟ -
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ش خیره هایی که نم دار شده بودند، به صورتای کردم و با چشمچندان زیبا به زبان آورد که خنده

 :شدم و پاسخ دادم

 .بله -

 :لبخند دندان نمایی زد و گفت

 .شنوم. دیگه خیالم راحته. به تصمیماتت اعتماد دارمخوبه که از ز*بون خودت می -

 .دلم گرم شد از آن اعتمادی که به زبان آورده بود

 .خب دیگه؟ بریم -

ی گرفتم. بابا نگاهی به سمتم انداخت زودتر از من حرکت کرد که به دنبالش راه افتادم و روی مبل جا

 :ام زد و به سمت پدربزرگ برگشت و گفتو لبخندی به صورت شرم زده

 .مبارکه -

ی مادری به سرعت رنگ گرفت و با ذوق و اشتیاق کیل کشید که لبخندی زدم و ی رنگ پریدهچهره

 :لرزید گفتسر به زیر انداختم. پدربزرگ با صدایی که از خوشحالی می

 .خوش خبر باشی یاشارجان -

چنان از شدت شرم سرم پایین بود که با حرف آتاش به رسید و من همها به گوشم میصدای تبریک

 .سرعت سر بلند کردم و به سمتش برگشتم

کنم؛ اما به نظرم مراسم خواستگاری رو هم همین امشب حل کنید. خب؟ ببخشید که من دخالت می -

یاشار هم چندروز دیگه باید برن و خب به قول شما قدیمیا در کار خیر است و آقاراه ها که بسته

 !حاجت هیچ استخاره نیست

و نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و لبخندی به صورتم زد. دستی به شالم کشیدم و به آرامی نگاهم را 

رارت نگاهش کرد. از حبه سمت هاکان برگرداندم که با آن نگاه خیره و داغ، سرتاپایم را نظاره می

ای که حتی صداهای اطراف را هم ها غرق شدم؛ به گونهتمام تنم به داغی نشست و در آن چشم

 .شنیدمنمی

 آلما؟ -
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ای سر داد و به سرعت دستش را مقابل ای خوردم و به سرعت به سمت مامان برگشتم. آیدا خندهیکه

 :دهانش گرفت. مامان سری از تأسف تکان داد و گفت

 .رو پرسیدیمنظر تو  -

 :گیج و مبهوت پرسیدم

 چی؟ در مورد چی؟ -

ی همه بلند شد و من متعجب نیم نگاهی به سمت هاکان انداختم که دستی به ریش یک صدای خنده

 :دستش کشید و ل*ب زد

 .عاشقتم -

ه شان خیره شدم که بهای خندانقلبم به تب و تاب افتاد و نفسم برید. به سرعت رو گرفتم و به نگاه

 :ای کرد و گفتسرعت به خودشان آمدند. پدربزرگ سرفه

 .کنیمخب، یاشارجان ما به سنت پیغمبرمون آلما دخترم رو برای پسرم هاکان خواستگاری می -

 :بابا سری کوتاه خم کرد و گفت

 .صاحب اختیارید -

اشن اهم داشته بوگویی کوتاه بنفرمایید. نظر دخترم و شما که معلومه، نظرتون چیه که بچه ها گفت -

 .هامون صحبت کنیدو ماهم در مورد سنت

 .موافقم -

ای گفتم و از جای برخاستم. "بااجازه"ی رفتن را صادر کرد که و نگاهش را به سمتم گرفت و اجازه

هاکان به آرامی از جای برخاست و دستی به لباسش کشید و با لبخندی معنادار دستش را به سمت 

 .سالن دیگر گرفت

 .ماییدبفر -

سر به زیر انداختم و به سمتش قدم برداشتم. هر دو از بقیه جدا شدیم و به سالن دیگر رفتیم و روی 

ای ها جای گرفتیم. با نشستم نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم که با لبخند در فاصلهمبل

 .اندک روی مبل جای گرفت
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 چیه؟ چی شدی؟ -

 :نفس عمیق دیگری کشیدم و پاسخ دادم

 .شدمراحت شدم هاکان! اونجا داشتم خفه می -

 :دستش را روی تاج مبل پشت سرم قرار داد و با خنده گفت

 .خیلی هم واضح بود -

 :ل*ب گزیدم و پرسیدم

 خیلی ضایع بود؟ -

 .باز هم خندید

 .خیلی -

 :ابروهایم را در هم کشیدم و به جانش غر زدم

 !نخند دیگه هاکان -

ای برای اش را قورت داد و سرفهباال آورد و به دور دهانش کشید. خنده "هباش"ی دستش را به نشانه

 .صاف شدن گلویش کرد

 .خیلی خب عزیزم. بیا در مورد خودمون حرف بزنیم -

 :هایم نشاندم و گفتملبخندی به روی ل*ب

 .این خوبه -

 .سرش را به سمتم کج کرد

 .خب؟ خانم دمیر یکم در مورد کارتون بگو -

فت اند شروع به گام را به سمتش برگرداندم و همانند کسانی که به تازگی با یکدیگر آشنا شدهتنهنیم

 :و گو در مورد کارم کردم و در آخر از فکرم در مورد آینده گفتم

در آینده دوست دارم یه مطب کوچیک داشته باشم و بیشتر به دخترای جوون کمک کنم تا توی  -

 .. خب؟ تو بگوزندگی احساس خوبی داشته باشن

نفس عمیقی کشید و دستش را برداشت و به روی زانوهایش رها کرد. نگاهش را به مقابلش دوخت و 



www.taakroman.ir  

 

  

 
587 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :ل*ب باز کرد

ی قلبی کرد و رفت. مادرم بعد از سال پدرم با سالم بود بابام رو از دست دادم، سکته 9وقتی  -

دونستم مادرم حق زندگی می قزلباش ازدواج کرد. من مشکلی با خوشحالی مادرم نداشتم؛ چون

شد بیشتر از شد و بیشتر در مورد دلیل فوت پدرمون متوجه میتر میداره؛ اما آتاش هرچی بزرگ

 .شدمامان متنفر می

 .نیم نگاهی به سمتم انداخت

ی خودش ساله میشه و خب به گفته 30سالش بود، زن یه مرد  ۱۵ترش بگم. مامان وقتی بذار از قبل -

چیزی نفهمید. مامان و بابام با عشق ازدواج نکردن؛ اما پدرم با عشق به زندگیش ادامه داد.  از جوونی

 ...ها و مدام م*ش*ر*وب خوردن ومهمونی رفتنای مامان و نبودنش توی خونه، غفلتش از بچه

 :ای کشید و غریدپوف کالفه

ن دعوایی به پا شد که تا به حال همه و همه بابا رو نگران کرده بود و یه روز زد به سیم آخر. چنا -

جا بود که مامان به خیانت بابا اشاره کرد. درست همون چیزی که من چندروز پیش ندیده بودم، همون

دیدم. بابا هم نه گذاشت و نه برداشت همه چیو تعریف کرد. گفت که دختره یکی از کارمنداش رو که 

زن زندگی بود و وقتی کنارش بود احساس یه زن مطلقه بوده رو به عقد خودش در اورده؛ چون 

 گفت.کشید، مامان ناسزا میی دعواهاشون رو نظاره گر بودم. بابا فریاد میکرد. من همهخوشحالی می

 .آلود آتاش جون از بدنش رفتتا این که یهو قلب بابا گرفت و جلوی چشمای خواب

 .ام زدبه سمتم برگشت و لبخندی کمرنگ به صورت گرفته

کرد جای بابامون رو پر کنه؛ اما اون روز شدم همه کس خودم. سخت بود آلما! قزلباش سعی می از -

بازم یه چیزی کم بود. آره با پول بابام کاری رو برای خودم دست و پا کردم و پشت آتاش رو گرفتم تا 

قت ولم به آرزوش برسه؛ اما برای تمام لحظاتش خون دل خوردم. اون بیماری کوفتی هم که هیچ و

 .دونه چقدر برای بهبودش قرص و دارو خوردم و جلسات روانپزشکی رفتمکرد. خدا مینمی

 .به سمتم چرخید و فاصله اش را کمتر کرد

االن کنار توام آلما. درسته که هنوز خوبه خوب نشدم؛ اما بهت قول میدم که تمام تالشم رو برای  -
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 .ساختن یه زندگی عادی انجام بدم

 :آورش کشیدم و گفتمن دردودل گریهآهی برای آ

 .هیچ کدوم اینا مهم نیست هاکان -

 :سرم را به سمت گردنش بردم و درست در زیر گوشش نجوا کردم

 .مهم همین قولیه که دادی -

و داغی به روی گوشش نشاندم و به آرامی عقب کشیدم. لرزید و با آن نگاه مسخ به سمتم برگشت. 

 :دم و زمزمه کردمی لباسش کشیدستی به یقعه

 .خوام؛ بدون هیچ دغدغه و پول و مشکلیمن همین زندگی عادی رو می -

 :اش را نزدیک دستم کشید و زمزمه کردبینی

 .تو باشی، همه چی حله -

 :اش بروم که صدای مامان بلند شدل*ب باز کردم تا قربان صدقه

 ها؟بچه -

دیوارهایی از هم جدا شده بودند و از دیدشان مان به سمت صدایشان کشیده شد. دو سالن با نگاه

 .پنهان شده بودیم. هاکان نفس عمیقی کشید و از جا برخاست

 بریم بانو؟ -

لبخندی به صورتش زدم و او را همراهی کردم. به جمع پیوستیم و مابقی مراسم آن قدر گرم و 

مان را پر کرده حفلصمیمی گذشت که هیچ شباهتی به مراسم خواستگاری نداشت. خنده و شادی م

سرم گذاشته بود، از شدت خنده به گریه افتاده بودم؛ اما درست در بود و آتاش از بس که سربه

ای که سر میز شام جمع شده بودیم به ناگهان به یاد سایه افتادم و دلم برایش پر کشید. هاکان لحظه

 :بشقابم را لبریز از غذا کرد و مقابلم گذاشت که به جانش نق زدم

 چه خبره هاکان؟ -

 :قاشق و چنگالش را برداشت و گفت

 .ی آخر رو بخوریباید تا لقمه -
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 :به آرامی پرسیدم

 چرا زور میگی؟ -

 :لبخندی به صورتم زد و در گوشم زمزمه کرد

 !گردنم کلفته خانم -

ای سر داد و عقب کشید و من با حرص رو از حرص لگدی به پایش زدم که آخ هم نگفت. خنده

 .گرداندم. با دیدن آتاش درست مقابلم، به یاد موضوع سایه افتادمبر

 آتاش؟ -

 :ی درون دهانش را فرو داد و پاسخ دادلقمه

 جانم؟ -

 .ترسم فراموش کنمدونم االن موقعش نیست؛ اما میمن یه سوال داشتم و می -

 :دهانش را با دستمال پاک کرد و گفتم

 .بپرس -

 :از کردمشالم را مرتب کردم و ل*ب ب

 زا و مواد مخدر بده، حکمش چیه؟اگه یه شخصی به یه نفر دیگه، داروهای توهم -

 :اش را به صندلی داد و پاسخ دادتکیه

 با خواست طرف نبوده؟ -

 :ی نفی تکان دادم که ابرویی باال انداخت و گفتسری به نشانه

نجر بشه، حکم قتل رو داره و خودتم خب این کار غیرقانونیه و اگر مصرف این داروها به مرگ فرد م -

 !دونی مجازاتش چیهمی

 .دلم هری پایین ریخت و دستانم یخ کرد. در دل خدا را شکر گفتم که سایه هنوز هم زنده بود

 :صدای نگران هاکان مرا خطاب قرار داد

 چی شدی آلما؟ چرا رنگت پرید؟ -

گرفت. به آرامی به سمتش برگشتم که با  دانم چرا بغض به گلویم چنگ انداخت و دلم برای سایهنمی
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 :های درحال باریدنم، ابروهایش را در هم کشید و پرسیددیدن چشم

 چی شده؟ -

شان را به آرامش های نگرانهایم کشیدم و با نفسی عمیق و لبخند سعی کردم نگاهدستی به چشم

 :دعوت کنم و رو به همه گفتم

 .چیزی نیست -

 :تم و پرسیدمدوباره به سمت آتاش برگش

 حاال اگه نمرده باشه چی؟ -

 :نگاهی مرموز به سمتم انداخت و با صدایی آرام پاسخ داد

 .بستگی به شرایط پزشکیش زندان و مجازات داره -

 :این گفته تمام احوال خرابم را بهبود بخشید. لبخندی زدم و گفتم

 .خوبه -

 دوستته؟ -

 :سری تکان دادم و پاسخ دادم

 .آره -

 :مرا خطاب قرار دادهاکان 

 سایه؟ -

 .به سمتش برگشتم و آه کشیدم

باورت میشه هاکان؟ یه زن بیاد توی زندگیش و اون قدر بهش مواد تزریق کنه که به شوهرش شک  -

اش کنه و کارش به تیمارستان بکشه؟ تازه! یه دکتره نامرد هی بهش مواد تزریق کنه و توی پرونده

گری مجبورن مدام مسکن بهش تزیق کنن! ولی سایه اصال پرخاشگر الکی بنویسه که به علت پرخاش

 .نبود. سایه اصال مشکل روانی نداره

صدای شاکی آتاش بلند شد که به اجبار چشم از صورت مبهوت هاکان رو گفتم و به سمت او 

 .برگشتم
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 یعنی اونا براش نقشه ریختن؟ برای چی؟ -

 .ابرو در هم کشیدم

 .برای پول -

 .هاکان خطاب به آتاش بلند شدصدای آرام 

سایه سعادت یه میلیاردره آتاش. تک فرزند و توی عرصه مدلینگ نفراول بود. شوهرش امیرپارسا  -

سال سن، تونسته یه هلدینگ رو اداره کنه و صاحب زندگی اشرافی بشه. به نظرت  40ائیل سون با 

 این زندگی طمع نمیاره؟

دانستم که شغلش چیست و آن همه پولدار است و شنیدم. نمیه میبار بود که در مورد سایبرای اولین

ساله بود و یک بیمار، من همین را  33سال سن داشت! سایه زنی  40دانستم که همسرش حتی نمی

 !دانستم و بسمی

ابروهای آتاش در هم تنیده شد و دستانش را در هم گره کرد. سرش را به زیر انداخت و از میان 

 :اش غریدید شدههای کلدندان

 !لعنت به این دنیا که همه چیش شده پول -

نفسم را با آه بیرون فرستادم و به سمت بشقابم برگشتم؛ اما با پشنهاد آتاش به سرعت سر بلند کردم 

 .اش شدمو متعجب خیره

 .تون کنمتونم کمکاگه بخوایی می -

کردم تا قبول کنم که صدای عصبی زده به صورتش خیره شدم و به سرعت ل*ب باز مبهوت و هیجان

 :هاکان مانع شد

 .نه! این موضع ربطی به شما نداره -

ی تایید کالم او ابرو در هم کشند و من متعجب به سمت هاکان همان جمله کافی بود تا همه به نشانه

برگردم. جدی بود؛ خیلی هم جدی. نگاه عصبی و صورت درهمش را به سمتم برگرداند و با جدیت 

 :گفت

انگاری متوجه نشدی با کی طرفی! گفتم ائیل سون یه میلیاردره و زنشم همین طور. آدما هرچی  -
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 .ترنبیشتر پول داشته باشن، خطرناک

هایم به پایین افتادند. خطر! کسی که با سایه آن کار را مرتکب شد، اش در سرم اکو شد و شانهجمله

توانستم سایه را به شد؟ من مینسانیت چی میحقیقتا که هیچ رحمی نسبت به من نداشت؛ اما ا

ای برای زندگی برگردانم و این یعنی خداوند سرنوشت او را به دست من سپرده بود. من وسیله

 .رسیدن او به زندگی آرامش بودم

ام را به آرامش دعوت کردم. به اجبار قاشق را برداشتم و میان غذا به نفس گرفتم و ذهن بهم ریخته

وردم. به احترام صاحب آن خانه و هاکان به سختی و با احساس خفگی توانستم چند چرخش در آ

ام هدایت کنم؛ اما هنگامی که طاقتم طاق شد، نفس زنان و عصبی به قاشق غذا را به درون معده

 :دانم چطور آن همه گیرا و بم شده بود گفتمسمت هاکان برگشتم و با جدیت و صدایی که نمی

 .ی منهکنم و اجازه نمیدم کسی بهش آسیب بزنه. این وظیفهیمن بهش کمک م -

ی نیمی از صورتش را به کف همان کالفه قاشقش را کنار گذاشت و آرنجش را روی میز قرار داد. تکیه

 :بارید، تاکید کردها میهایی که کالفگی از آندست داد و با چشم

 .ات فضولی توی زندگی اون نیستتو وظیفه -

 .رساندم و به سمتش چرخیدممیان ابروهایم را به هیچی فاصله

 .کنم اونو خوشحال کنمکنم. من، فقط، سعی میمن فضولی نمی -

 :نیشخندی تمسخرآمیز زد و گفت

 اش رو باز کنی؟ی گذشتهاین یعنی فضولی. مگه سایه ازت خواست که پرونده -

حرف زدن با او مساوی با عصبانیتم بود. فهمید و هایم را به روی هم فشردم. او درد مرا نمیل*ب

اش خیره شدم و دندان ساییدم از آن همه خونسردی های وحشیدستانم را مشت کردم و در چشم

 .فرستادباره به سمتم میکه به یک

 شی؟ایه که خدا برای من گذاشته. چرا متوجه نمیاین وظیفه -

ایش افتاد. نفس عمیقی کشید و مرتب ههایش کمی تنگ شدند و چندین چین در کنار چشمچشم

 !روی صندلی جای گرفت و دستی به ریش مرتبش کشید. این یعنی حرفش همان بود که گفته بود
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 !آلما -

رنجیده و گرفته از او که خونسرد رو گرفته بود و در حال نوشیدن دوغش بود، رو گرفتم و به سمت 

 :ایم به روی صورتش نشاند و گفتهی احترام به حرفآراز برگشتم. لبخندی به نشانه

 .شی؟ تو نباید خودتو قاطی ماجرایی کنی که مطمئنی به نفعت نیستعزیزم؟ چرا تو متوجه نمی -

 :ام کشیدم و نالیدمدستی به صورت گر گرفته

 ها اعتقاد دارین؟کنین. به نشانهشما منو درک نمی -

ام شدند. سری از تأسف تکان دادم و خیرهشان انداختم که گیج و سردرگم و نگاهی سوالی به سمت

 :گفتم

چرا استادم باید منو بفرسته پیش سایه؟ چرا هاکان باید با ائیل سون آشنا در بیاد؟ چرا من تونستم  -

ی ساده ائیل سون و رو متقاعد کنم؟ چرا امروز به حرفم گوش داد و اومد دیدن سایه؟ با چند جمله

ی عصبیش به من توضیح داد؟ چرا همون چندماه پیش به دکتر هاچرا سایه امروز درمورد حالت

 یعقوبی نگفت؟ چرا؟

 :شان انداختم که باالخره آتاش ل*ب باز کردنگاهی به سمت

به خاطر این که خدا تو رو برای نجات سایه انتخاب کرده بود و برای رسیدین تو به هدفت راهتو  -

 .هموار کرد

 :به سرعت واکنش نشان دادم

 !هدرست -

 :لبخندی زد و با کالمی سرشار از اطمینان و اعتماد گفت

 .تونم احساست رو درک کنمکنم آلما. من میمن کمکت می -

 .آمد، با صدای عصبی هاکان در جا خشکیدهایم میلبخندی که از حمایتش به روی ل*ب

 !بس کن آتاش! آتیش بیار نشو -

بکار به سمت هاکان برگشتیم. نفس عمیقی کشید و آتاش اخم غلیظی به روی ابرو نشاند و هر دو طل

 .اش را از من گرفت و به سمت آتاش برگشتنگاه عصبی
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 !وقتی بهت میگم این داستان خطریه، بگو چشم و دخالت نکن -

بار دیدم که آتاش مقابل هاکان گردن سیخ کرد و با عصبانیت خودش را جلوتر کشید و برای اولین

 :غرید

 !فهمی آق داداشتا شبت رو میون پول و فرش گذروندی، درد ما رو نمی تویی که از صبح -

های آتاش هایش ریز شدند و با دستایی مشت شده، به صحبتهای هاکان به عقب افتاد و چشمشانه

 .گوش سپرد

دونست که اون حاالت عصبی از چی فهمیم درد این مردم چیه! اگه سایه میمنو آلما خوب می -

اش رو برگردونه، تونه شکایت کنه و شخصیت از دست رفتهدونست می، اگه میگیرهنشأت می

 !دونی االن چه زندگی داشت؟ یه زندگی آروم عین تومی

 :نفس گرفت و چشمان سرخش را تنگ کرد و ادامه داد

مون گذاشته. ای که خدا رو دوشی ماست؛ وظیفهشون کنیم، این وظیفهتونیم کمکوقتی ما می -

 دادی؟رفته وقتی بچه بودیم چی بهم یاد مییادت 

و به معنای استفهام سر کج کرد که هاکان نفس عمیقی کشید و بی هیچ حرفی عقب کشید. آتاش 

 :پاسخ خود را به زبان آورد

 !این که قبل از این که کسی کمک بخواد، تو دستشو بگیر. شاید غرورش اجازه نمیده -

 :. این بار بابا مداخله کردگفت و هاکان را به سکوت دعوت کرد

 چقدر خطرناکه آلما؟ -

های هایش رنگ نگرانی داشتند؛ همانند مامان. لبخندی به آن صورتبه سمتش برگشتم. چشم

 :مهتابی زدم و زمزمه کردم

 !نمی دونم. شاید همه چی راحت ختم به خیر بشه -

 :سری تکان داد و زمزمه کرد

 !شاید -

هایش نشاند و با کالمش هرچند کم رنگ؛ اما مطمئن را به روی ل*بنفس عمیقی کشید و لبخندی 
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 :ی ما را متعجب کردهمه

 !دونی درسته، انجام بدهمن باورت دارم دخترم. هر کاری که می -

 .و آن جا بود که بار دیگر غروری عجیب تمام وجودم را از حمایت پدرم دربرگرفت

*** 

 «فصل هفدهم»

شان، کف هردو دست را به روی هم کشیدم. بهرام و آراز تر شدنگرمهایم ها کردم و میان دست

شان مان پیوستند. نگاهی به جمعهای فرودگاه جای دادند و به جمعها را درون ماشینی چمدانهمه

 :انداختم و با بغض گفتم

 .دلم براتون تنگ میشه -

 :ام کاشت و با محبت گفتای به روی گونهمامان ب*وسه

 .مراقب خودت باش عزیزم. هروقت تونستی بهمون سر بزنما هم.  -

ام قرار داد که شرم وجودم را هایش نشاند و دستش را روی شانههاکان لبخندی بزرگ به روی ل*ب

 .هایم در آن سرما، به داغی کشیده شدنددربرگرفت و گونه

 .کنم بیادنگران نباشین! خودم مجبورش می -

ای کرد و با محبت در آغ*و*ش برای مامان گشود که مامان خنده و به دنیال کالمش، آغوشش را

 :ای سر داد که تنها من و هاکان شنیدیمهاکان فرو رفت و زمزمه

 .اول به خدا بعد هم سپردمش به خودت داماد! دست از پا خطا نکنی که امانته و امانت -

 :هاکان با عشقی عجیب مامان را در آغوشش فشرد و زمزمه کرد

 .ذارمشو زیرپا نمیروح بابام قسم که حرمت به -

آور با های اشکقلبم به تب و تاب افتاد از آن همه احترام. از یکدیگر جدا شدند و باالخره خداحافظی

بابا، آراز، بهرام و آیدای مهربونم تموم شد. بهرام بعد از تحویل دادن سوئیچ ماشین و کلید سوئیتش، 

و مخالفت کردن من بدهد، پا به فرار گذاشت و با خنده خداحافظی  بدون آن که مجالی برای صحبت

شان دست تکان دادم که ای از آن حرکتش سر دادم و برایکرد و در ماشین جای گرفت. خنده
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 تر شد تا این کهها حرکت کردند و به سمت خیابان رفتند. لبخندم هرلحظه کمرنگ و کمرنگماشین

هایم روانه شدند. با صدای پر حرص هاکان، های اشک به روی گونهشان بغضم شکست و قطرهبا رفتن

 .نگاهم را از خیابان خالی گرفتم و به سمتش برگشتم

کنین! توی خوشحالی و غم غصه و کال همه جا حال و ها در همه حال گریه میدونم چرا شما زننمی -

 .هواتون بارونیه

 :ام را باال کشیدم و گفتمبینی

 !احساسینال بیشما مردا ک -

 .اخم کرد و دستانش را به روی س*ی*نه در هم قالب کرد

 .کنیمنخیرم بانو! ما احساس داریم؛ منتها عین شما ابراز نمی -

های خیسم را پاک کردم و ل*ب باز کردم تا مخالفت کنم؛ اما با یادآوری حرکات امروز صبحش، گونه

 :اخمی به روی ابروهایم نشاندم و تشر زدم

 را امروز تو همچین کردی؟چ -

 :ی گیجی باال انداخت و پرسیدیک تای ابرویش را به نشانه

 چکار کردم مگه؟ -

به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم. نیشگون ریزی از عضالت بازویش گرفتم که به سرعت عقب 

 .کشید و صدایش بلند شد

 :با حرص پاسخ دادم

 !گرفتیستم رو میکردی و دهی جلوی مامان اینا منو ب*غل می -

 .بازویش را با دست دیگر نوازش کرد و صورتش را در هم کشید

 !ای بابا! دیگه نامحرم نیستیم که -

 .های شیطونش رفتمای به چشمچشم غره

شناخت که دیشب بالفاصله بعد از باز شدن راه گفت دوستش بیاد یعنی پدربزرگ تو رو خوب می -

 .ی محرمیت بخونهمون صیغهبین
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 :های خندانش پرسیدبرویی باال انداخت و با چشما

 توقع داشتی نشناسه؟ -

 .ای کشیدم و دندان ساییدمپوف کالفه

 ...یه بار دیگه جلوی مامان و بابام منو تو بغلت بگیری -

ام تمام نشده بود که به سمتم هجوم آورد و در میان کوچه و رفت و آمد ماشین، اندامم را هنوز جمله

اش برخورد کردم و نفسم اش به ضرب به س*ی*نهانش محصور کرد. از حرکت ناگهانیمیان بازو

 .برید

 !وای! هاکان -

 .تر کرداش را محکمای سر داد و حصار عضالنیخنده

 !آبار آخرت باشه به من میگی بغلت نکنم -

 :از آن صدای پرحرص و فشار عضالتش، به خنده افتادم و گفتم

 .چشم -

 .حاال شد -

ام کرد. سری از تأسف تکان دادم و آرامی عقب کشیدم که دستانش را جدا کرد و چشمکی حواله به

 :زمزمه کردم

 !خجالتم خوب چیزیه -

 :وارد البی شدم و به سمت آسانسور حرکت کردم که به دنبالم آمد با خنده گفت

 !بزرگشما درست میگی مامان -

 :ای کرد و زمزمه کردخمم خندهبه سرعت به سمتش برگشتم که از صورت پر از ا

 !کنم که از خجالت نتونی دیگه از البی رد شییه بار دیگه اخم کنی، یه کاری می -

 .ی میان ابروهایم را ازهم باز کردم که گلویی صاف کرد و حالت جدی به خود گرفتبه سرعت گره

 .حاال شد -

شدم و در حالی که پالتو و شال گردنم را  ی موردنظر رفتیم. وارد خانهسوار آسانسور شدیم و به طبقه
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 :کردم، پرسیدمبه رخت آویز، آویزان می

 دکتره رو پیدا کردی؟ -

اش آمد و من برای آن که بار دیگر مورد خشمش قرار نگیرم، کالمی دیگر صدای نفس عمیق و کالفه

 :به زبان نیاوردم. به سمت آشپزخانه رفتم و پرسیدم

 خوری؟قهوه می -

ام شده بود. کالفه نوچی کردم و تش برگشتم که با صورت جدی و ابروهای درهم خیرهو به سم

 :صدایش زدم

 هاکان؟ -

 .ابروهایش بیشتر درهم گره شدند و به سمت آشپزخانه آمد و مقابلم ایستاد

 آلما؟ -

 .هایش بیم داشتم. جدی بود و سختاز چشم

 جانم؟ -

 .نفس عمیقی کشید نگاهش را میان تمام اجزای صورتم گرداند و

 .این راه خطرناکه -

 :دستانم را در هم گره کردم و زمزمه کردم

 کنی؟خوام انجامش بدم هاکان. کمکم نمیمی -

تر هایش چین افتاد. دستانش را به روی بازوهایم قرار داد و سرش را پاییناز شدت اخم، کنار چشم

 .کشید

 !ممکنه نتیجه اونی که دوست داری، نشه -

 .هایم نشاندماطمینان بخشی به روی ل*ب لبخند

 .دونم که براش تالشم کردمحداقل می -

 .هایش کم شد و فشار انگشتانش به دور بازوهایم بیشتراز شدت اخم

 مطمئنی؟ -
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 :نفسم را به آرامی رها کردم و با اعتماد به نفس پاسخ دادم

 .مطمئنم -

تنم مور مور شد و با رسیدن دستانش به گردنم،  هایم کشید کهگونه به سمت شانهدستانش را نوازش

هایم به روی هم افتادند. تمام وجودم را در میان تار و پود لباسش حل کرد و نفس داغش را به چشم

کردم و لرز نامحسوس اندامش که تاب قلبش را به خوبی احساس میروی گردنم رها کرد. حرکت بی

یک آن دور کرد و از بین برد. برای آرام کردنش، دستانم را  ناشی از آن بیماری بود، حال خوشم را به

هایش نشاندم و که قلب خودم نیز به تپش افتاد. نفس از کنار پهلوهایش رد کردم و به روی کتف

 .گرفت و بازوهایش را بیشتر به هم نزدیک کرد

 .پس، باید بهم قول بدی مراقب خودت باشی -

 .اش کشیدمهای عمیقی میان گردن و یقعهاندم و نفسی پیراهنش چسبام را به یقعهبینی

 .قول میدم -

 .خوبه -

سرش را کمی عقب کشید که به اجبار از گردنش فاصله گرفتم و چشمانم را باز کردم. لبخندی به 

 :صورتم زد و گفت

 .دکتر رو پیداش کردم -

 .از هیجان جیغ خفیفی کشیدم و دستانم را به دور گردنش انداختم

 !خوبی هاکان خیلی -

خندید و مرا به روی هوا بلند کرد و یک دور به دور خودش گرداند که خندیدم و جیغ هیجانی دیگری 

 .سر دادم

 :با به صدا در آمدن زنگ واحد، به سرعت به روی زمین قرار گرفتم و متعجب پرسیدم

 یعنی کیه؟ -

د. نگاهی به سمت ورودی انداخت و فاصله که گرفت، تمام تنم سرمای زمستان را به خود گرفت و لرزی

 :گفت
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 .کنممن باز می -

های ساز را روشن کردم و قهوهی موافقت تکان دادم که به سمت راهرو رفت. قهوهسری به نشانه

 :ها را زیر دستگاه گذاشتم و صدایم را بلند کردماش ریختم. لیوانآسیاب شده را درون محفظه

 کی بود هاکان؟ -

 :الن آمدصدایش از داخل س

 .آتاش -

به سرعت به سمت صدا برگشتم که به سمت مبل رفت و به دنبال او آتاش وارد شد. لبخندی به 

 .صورتش زدم و به استقبالش رفتم

 .خوش اومدی -

 .هایش را از تن خارج کردسری تکان داد و پالتو و دستکش

 ممنونم. یه قهوه داری به ما بدی؟ -

 :با اشتیاقی عجیب که برای هم صحبتی با او داشتم، گفتم دستم را به سمت سالن گرفتم و

 .البته! بفرما بشین تا بیام -

 :هایش نشاند و تشکر کردلبخندی کمرنگ به روی ل*ب

 .ممنونم -

ساز که بلند شد، نگاه از آن دو و به سمت سالن رفت و مقابل هاکان جای گرفت. صدای تیک قهوه

های قهوه را درون سینی گذاشتم و به سالن رفتم. بعد از لیوانگرفتم و به آشپزخانه هجوم بردم. 

 :تعارف قهوه در کنار هاکان جای گرفتم و گفتم

 .خوش اومدی آتاش -

 .لبخند زد

 .ممنونم -

اش را مزه کرد و لیوان را روی میز قرار داد. نگاهش را به سمت هاکان گرداند که من مقداری از قهوه

هاکان برگشتم. لیوان قهوه را میان انگشتانش کشیده بود و با جدیت  هم به تبعیت از او به سمت
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دانست؛ اما در واقعیت من بودم که آن موضوع را با او در ی آتاش شده بود. او آتاش را مقصر میخیره

 :میان گذاشتم. به سمت آتاش برگشتم که نفس عمیقی کشید و مرا خطاب قرار داد

 .تونی با سایه در میون بذاریقت خواستی، میاست آلما. هر وچی آمادههمه -

 :دستانم را در هم قالب کردم و نگران و مضطرب پرسیدم

 ممکنه سایه قبول نکنه؟ -

 :اش را به کاناپه سپرد و پاسخ دادپا روی پا انداخت و تکیه

 .ممکنه -

 اون موقع باید چکار کنیم؟ -

 .ی نیست که نگران باشیکنیم بیاد دادگاه. این موضوع چیز مهممجبورش می -

 :دستی به صورتم کشیدم و با حرص گفتم

 .دست خودم نیست. دوست دارم دست اون آدم عوضی رو هرچه زودتر رو کنم -

 .ی کتش را کنار زد و انگشتانش را روی پهلویش گذاشتلبه

 .تونی موفق بشیفهمم چه حالی داری؛ اما فقط با آرامش و اعتماد به نفسه که میمی -

 .امیدوارم -

ام که بلند شد، از روی میز ی گوشیهایش چسباند. صدای صفحهفنجانش را برداشت و به ل*ب

 .تکین را باز کردمبرداشتم و پیام آی

 .شب به وقت شام منزل ما دورهمیه! با آقاتون حتما بیایین 8عمو جونم. امروز ساعت سالم زن -

 :صدایی کردم و تایپ کردمی بیخنده

 .تون میشمدخترم. اگر وقت داشتم مزاحم سالم -

 :اش آمدبه سرعت پیام بعدی

 !گیره. کاری نکن بزنم لهت کنماوه اوه! چه خودشو می -

 .خندیدم

 !خیلی خب بابا! وحشی نشو -
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ی عموم رو به همه معرفی کنه تا چشم خواد عروس سه روزهآفرین. امشب همه دعوتن و بابا می -

 .بعضیا در بیاد

 .ی همیشه طلبکارش، ل*ب گزیدم و نوشتمدآوری مرجان و قیافهبا یا

 !وای نگو که مرجانم هست؟ -

 .هست و تو هم باید این بار خوب جوابشو بدی. تمام! فعال -

 :ابرویی باال انداختم و پاسخ دادم

 .زورگو! فعال -

ی آتاش و خیره نگاهی به ساعت انداختم و گوشی را روی میز گذاشتم. سر بلند کردم که با نگاه

 :هاکان به روی هم، مواجه شدم. نوچی کردم و کالفه هر دو را خطاب قرا دادم

 بسه دیگه! چیه هی برای هم چشم و ابرو میایین؟ -

 :ای باال انداختم و رو به هاکان گفتمهر دو همزمان به سمتم برگشتند که شانه

 .چیه؟ این پیشنهاد من بود و کسی مقصر نیست -

 .اش برگشتمبه سمت آت

 .خواست ما رو از خطر دور کنهو هاکانم فقط می -

 :شان به سمت اتاق قدم برداشتم و گفتمهای خیرهتوجه به نگاهاز جای برخاستم و بی

 .هاام مهمونی قزلباشحاالم منتظر بمونین تا من لباس بپوشم و بریم خونه عمه -

 :نفس عمیقی کشیدم و با حرص ادامه دادم

 !اهلل تمومی ندارنکه ماشا -

هایم رفتم. تونیک مجلسی زیبای سفیدم را به تن کردم و شلوار وارد اتاق شدم و به سمت کمد لباس

هایم را رنگ بخشیدم و مداد چشمم را کشیدم. جورابی و شال مشکی را هم پوشیدم. کمی ل*ب

ق بیرون زدم. وارد عطر مخصوصم را به روی نبض دستم زدم و با برداشتن کیف دستی کوچکی از اتا

 :سالن شدم و خطاب به آن دو نفر گفتم

 بریم؟ -
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 :هر دو به سمتم برگشتن و آتاش متعجب پرسید

 آماده شدی؟ -

 :هایم انداختم و پرسیدمنگاهی به لباس

 چرا؟ اینا خوب نیستن؟ -

 .ای کرد و از جا برخاستخنده

 .دقیقه آماده میشه ۱0بینم یه دختر عرض باره میاولین -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .موندممنم اگه حوصله داشتم، نیم ساعت توی اتاق می -

 :رفت، گفتهای قهوه را برداشت و در حالی که به سمت آشپزخانه میهاکان لیوان

 کنین؟دقیقا نیم ساعت چکار می -

 :ها را درون سینک گذاشت و به سالن آمد که پشت چشمی نازک کردم و گفتملیوان

 .ترنیم نشون بدیم در هر صورت دخترا خوشگلخوایمی -

ام را از روی میز برداشتم و هر سه به سمت راهرو رفتیم. آتاش در حالی که پالتویش را گوشی

 :پوشید گفتمی

 .آره دیگه! با لوازم آرایشی -

 :هاکان پالتویش را برداشت و با خنده رو به آتاش گفت

 !شدنر بده. معلوم نبود بدون اینا چی میبازم خدا به کاشف این لوازم آرایش خی -

شان شدم که به سرعت حفظ ظاهر کردند شان خندیدن و من طلبکار خیرهنمکهای بیهردو به گفته

ی ریزشان بلند شد و من با زیر ل*ب گفتم که خنده "ال اله اال اهلل"و خود را به آن کوچه زدند. 

 :حرص پالتو و شالم را پوشیدم و زمزمه کردم

 !رو آب بخندین -

شان را بگیرند، کردند جلوی خندهاز خانه بیرون زدم که هر دو آماده و مرتب و درحالی که سعی می

شان برگشتم که در جا در کنارم ایستادند. در را قفل کردم و به سرعت به حالت تهدید به سمت
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 :غریدم شان تکان دادم و با نهایت حرصترسیدند و عقب کشیدن. انگشتم را مقابل

 .زشت خودتونین! ما همین جوریشم بدون آرایش خوشگلیم -

و با اخم سوار آسانسور شدم و با حالت قهر رو گرفتم که هر دو در دو طرفم ایستادند و لرزش 

شان شوم و شد. ل*ب گزیدم تا مانع فحش دادن به روح پاکهایشان یک لحظه هم قطع نمیشانه

ی دیگر زدم. بعد از بیرون زدن از مجتمع، من و هاکان سوار ماشینش خود را با روبرگرداندن به کوچه

 .شدیم و آتاش هم سوار بنز سفید رنگش شد و پشت سر ما حرکت کرد

 خوشگلم؟ -

 :یدای کرد و پرسصدایش را که شنیدم، ابروهایم بیشتر در هم شد و بیشتر به شیشه چسبیدم. خنده

 قهری؟ -

 :به سمتش برگشم و با حرص گفتم

 واقعا نفهمیدی؟ -

 :ایشی گفتم و ادامه دادم

 .هاستقهر واسه بچه -

 .لبخند زد

 .تو هم دختر کوچولوی منی -

 :پشت چشمی برایش نازک کردم و زمزمه کردم

 !خودتو لوس نکن -

 :ضبط را روشن کرد و گفت

 !آمن امروز حالم خوبه و باید از این لوس بودنم استفاده کنی -

آمد گفت؛ او مردی بشاش و شوخی نبود و یک در میان پیش میست میبه سمتش برگشتم. در

 گرفت و بیشتر اوقاتشهمانند امروز مدام لبخند بزند و سر به سرم بگذارد. او زندگی را به شوخی نمی

 .گذراندرا در حالت جدی می

م را به آهنگ الو استوری از ضبط بلند شد و آرامش را به وجودم ترزیق کرد. لبخندی زدم و سر
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 :ی ماشین تکیه دادم و زمزمه کردمشیشه

 .این آهنگ رو دوست دارم -

نگاهم را به سمت پیاده رو سوق دادم. هنوز هم همه جا پر بود از برف سفید و خوش رنگ؛ حتی 

 .ها باز شوندهایی عظیم از آن همه برف جمع شده بود تا که خیابانها، تپههای خیابانگوشه

 ری؟از سایه خبر دا -

 .نگاهم را از آن سکوت و خلوتی گرفتم و به سمتش برگشتم

 !خبرم. درگیر امتحانات بودم دیگهنه! چندروزه بی -

 :نگاهی به سمتم انداخت و پرسیدنیم

 کنه؟مطمئنی که قبول می -

 :ای باال انداختم و پاسخ دادمی ندانستن شانهبه نشانه

 .کنمتالشم رو می -

هیچ حرف دیگری به رانندگی ادامه داد. بیست دقیقه بعد با اکتفا کرد و بی تنها به تکان دادن سر

ی عمه، مقابل در ایستاد و به سمتم برگشت. متعجب به سمتش برگشتم و مان به خانهرسیدن

 :پرسیدم

 چرا نمیری؟ -

 .اش را به سمتم برگرداند و دست چپش را به روی فرمان قرار دادتنهنیم

 آلما؟ -

 :اش زدم و پاسخ دادمصورت جدی لبخندی به

 جانم؟ -

 :ی میان ابروهایش باز شد و با لطافت بیشتری ل*ب باز کردکمی از گره

 !اگه کسی حرف نامربوطی زد، جوابش رو نده -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 یعنی کی؟ چی بگن؟ -
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 :چشمی چرخاند و پاسخ داد

 .دونم آلما! هر کی و هرچیچه می -

 :هایم نشاندم و با بدجنسی تمام گفتمکمرنگی به روی ل*بلبخند 

 .قول نمیدم -

 :لبخند دندان نمایی زدم و همین که ل*ب باز کرد، به سرعت در را باز کردم و گفتم

 .مخصوصا اگه زن داداشت و دختر کم عقلش یه چیزی بگن -

 :صدای توبیخگرش به سرعت بلند شد

 !آلما -

های پالتویم را به هم از ماشین پیاده شدم و در را محکم بستم. لبهاش توجه به صدای عصبیبی

رساندم و با همان لبخند مضحک به سمت در قدم برداشتم. زنگ را فشردم که در همان لحظه آتاش 

 .رسید و چراغ داد

 .خوش اومدی -

 :تکین زمزمه کردمبه سمت آتاش برگشتم و خطاب به آی

 .ممنون -

 :به سمت آتاش رفتم که شیشه را پایین کشید و با خنده پرسیددر بزرگ باز شد و من 

 فرار کردی؟ -

 :هایم نشست، با لذت پاسخ دادمگرمای ناشی از بخاری ماشین که به روی گونه

 .دونستم وکال فضول تشریف دارننمی -

 :ای کرد و گفتبرخالف تصورم خنده

 !من فرق دارم -

 .چشمی چرخاندم

 !چقدر پررویی -

 .زدچشمکی 
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 !ما اینیم دیگه -

ای کشیدم و از ماشین فاصله گرفتم و به سرعت وارد محوطه شدم. آتاش و هاکان بعد از پوف کالفه

ها به سمتم هجوم آوردند و همانند بادیگارد دو طرفم را احاطه کردن که اخمی به پارک کردن ماشین

 :شان رد شدم و پرسیدمروی ابروهایم نشاندم و از میان

 وایین قد درازتونو به رخ بکشین؟خمی -

 !ی آتاش را شنیدم؛ اما هاکان را نهصدای خنده

 آلما؟ -

نان چهایش بیشتر از قبل بودند و صدایش آناز حرکت ایستادم و به آرامی به سمتش برگشتم. اخم

 .کلفت شده بود که آتاش هم متعجب به سمتش برگشت

 !خوام دلخوری پیش بیادنمی -

 :خاندم و پرسیدمکالفه چشمی چر

 !کی دیدی من دعوا کنم؟ تا کسی به پر و پام نپیچه، کاریش ندارم -

 .گفت و به سمت من برگشت "آهانی "آتاش 

 موضوع مرجانه؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم

 !ی سالبله. فتنه -

 :اش را گرفت و گفتجلوی خنده

 !اتمبرو که پایه -

 .ان همانند توپی بادمان خوابیدچشمانم درخشیدند؛ اما با صدای محکم هاک

 !آتیش بیار نشو -

 :جلوتر از ما حرکت کرد و با تحکم گفت

 !بیایین دیگه -

برد، به سرعت به دنبالش دویدیم و وارد خانه شدیم. ای که از پدر خود حساب میهردو همانند بچه
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ی راه، دایی و عمه میانهپالتوهایمان را درون کمد قرار دادیم و به سمت پذیرایی قدم تند کردیم که 

 :مان آمدند. هر سه در سالم دادن پیشی گرفتیم و عمه مهربان پاسخ دادبه استقبال

 .سالم. خیلی خوش اومدین -

 .با ذوق خود را در آغ*و*ش عمه جای دادم و صورتش را ب*وسه باران کردم

 !قربونت بشم عمه -

 :ابروهایش را در هم کشید و توپید

 !انخدانکنه دخترج -

 :دایی با محبت دستش را به سمت سالن گرفت و تعارف کرد

 .بفرمایید داخل -

 :هاکان به رسم ادب سر خم کرد و گفت

 .بفرمایید داداش. اول شما -

لبخندی مهربان به روی صورت دایی نشست. عمه و دایی وارد سالن شدند و سپس هرسه نفر وارد 

قصد احترام روی کمرم جای گرفت که لبخندم به سرعت شدیم. با وردمان به پذیرایی دست هاکان به 

ی چشم نگاهی به صورتش انداختم که جدی بود و جان باخت و ضربان قلبم به اوج رسید. از گوشه

 .جدی! کمرم را چنگ انداخت که از درد صورتم در هم شد و کمر راست کردم

 !به به! تازه عروس داماد رو -

تکین برگشتم که با اشتیاق از کنار مهرآنا برخاست و به سمت به سرعت به سمت صدای خوشحال آی

 :تکین با لحنی سرد و خشک گفتتفاوت به حضور آیما آمد. آتاش جلوتر آمد و بی

 .علیک سالم -

تکین متعجب به عقب تکین گذشت و به سمت جمع رفت. آیو بدون آن که منتظر بماند از کنار آی

 :برگشت و گفت

 .دادمسالم می دادی،مهلت می -

در هوا تکان داد و سالمی کوتاه و مختصر به جمع داد و خود را  "برو بابا"ی آتاش دستش را به نشانه
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داد. تا این که با ی پیشروی را به من نمیاش اجازهبه مهرآنا رساند. دست گرم هاکان و فشار پنجه

خندی رنگ پریده به روی صورت دستش مرا به جلو هدایت کرد، نفسی از روی آسودگی کشیدم و لب

 :اش را ب*وسیدم و مهربان گفتمتکین رفتم. گونهنشاندم و به سمت آی

 .سالم عزیزم -

دستانم را میان دستانش به اسارت کشاند و با شوق و ذوقی کودکانه نگاهش را از من به سمت هاکان 

 .سوق داد

 .مدونه چقدر منتظر این روز بودخیلی تبریک میگم! خدا می -

 .هاکان جلوتر آمد و باز هم دست گرمش تمام تالشم برای عادی نشان دادن، بر باد داد

 !انگاری تو بیشتر از ما عجله داشتی -

جانی کردم و نگاهم را به سمت ی بیتکین و لبخند کمرنگ هاکان، به اجبار خندهبا خندیدن آی

تاده بود و هر چه که بر سر راهش بود دست هاکان سوق دادم. همانند آهنی گداخته به روی کمرم اف

تکین را ای که حتی صدای آیکرد. به گونهحال میهایم را کر و تنم را بیسوزاند، گوشرا می

 .شنیدمنمی

 آلما؟ -

به سرعت به سمتش برگشتم. صدای او تنها پادزهر ایست زمان بود. چشمان مهربانش لبخند زدند که 

 :دت کرد. نفس گرفتم و با صدایی ضعیف پاسخ دادمصورتم باز شد و به آن گرما عا

 جانم؟ -

 .چشمانش خندیدند

 خوایی با بقیه احوالپرسی کنی؟نمی -

گفتم و به سرعت از او جدا شدم و به سمت جمع منتظر قدم برداشتم. با همه  "آهانی"حواس پرت 

لبخندم را حفظ کردم  های مهالخانم و مرجان،توجه به پشت چشم نازک کردناحوالپرسی کردم و بی

ام را تبریک گفت و برایم آرزوی و با محبت در آغ*و*ش سودابه خانم فرو رفتم که با محبت، نامزدی

اش را مورد محبت قرار دادم و آرزوی دامادی پسرش کردم. بعد از خوش و بش خوشبختی کرد. گونه
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 .یدماش را ب*وسبا امیر و مهرداد با خنده به سمت مادری رفتم و گونه

 .سالم -

 :دستش را روی بازویم نشاند و با لبخندی عمیق سالمم را پاسخ داد

 سالم عزیزم. مامان اینا به سالمت راهی شدن؟ -

 .بله -

 .خداروشکر -

بعداز احوالپرسی با پدربزرگ، مهرآنا در کنارم جای گرفت که دستش را فشردم و بعد از روبوسی مرا 

نار آتاش جای گرفتم و نگاهم را در جست و جوی هاکان به گردش به جمع خودشان هدایت کرد. در ک

در آوردم. آقا سهیل در گوشش چیزی گفت و با خنده عقب کشید که هاکان با خنده سری تکان داد 

 .ی آقا سهیل کشیدی اعتراض، دستی به روی شانهو به نشانه

 !خیلی خب آلما! فهمیدیم عاشقی -

 :ای کرد و گفتتکین برگشتم که خندهبرگرداندم و به سمت آی نگاه گیج و مخمورم را به سرعت

 !با نگاهت قورتش دادی -

 :شرمسار ل*ب گزیدم و گفتم

 !خواستم ببینم کجاستفقط می -

 :ای بلند سر داد و هاکان را مخاطب قرار دادپروا خندهمهرآنا بی

 .بیا داداش! هنوز چیزی نشده دلش تنگ شده -

 :به سرعت ساعدش را گرفتم و پایین کشیدم و با تعجب صدایش زدم دستش را بلند کرد که

 !مهرآنا -

ام را از چشمان شرورش به سمت هاکان سوق دادم که با نگاه خندان ل*ب گزیدم و نگاه خجالت زده

کردند. گوشت دیدم که مشتاقانه تمام تنم را برانداز میهای او را میهمه مواجه شدم؛ اما تنها چشم

هایم آزاد کردم و با اخم و چشم غره به سمت مهرآنا برگشتم که م را از اسارت دندانهایل*ب

اش به سرعت به سمت آتاش هایش را به روی هم فشرد و برای جلوگیری از ترکیدن خندهل*ب
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برگشت. سرش را خم کرد و نگاه فضولش را در گوشی آتاش دوخت که تند تند و با دوانگشت تایپ 

 :ای کشیدم و حرصی به مبل تکیه دادم و زمزمه کردمفهکرد. پوف کالمی

 !آبروم رو بردی -

 :تکین لیوان شربت را به سمتم گرفت و با خنده گفتآی

 .بخور خنک شی -

لیوان را گرفتم و الجرعه سرکشیدم که احساس خنکی تمام وجودم را دربرگرفت و التهاب تنم را 

 :قرار دادم و گفتم کاهش داد. نفس گرفتم و لیوان را روی میز

 .ممنونم -

 .نوش جان -

دستی به صورتم کشیدم و شالم را مرتب کردم. با نشستن فردی آشنا در کنارم و پیچیدن عطری 

 :ام، به سمتش برگشتم که به صورتم لبخند زد و گفتدهنده به زیر بینیآرامش

 !مهرآنا همیشه اینجوریه !حرص نخور عزیزم -

بل ی مام را به زیر دستش که به روی دستهتکان دادم و انگشتان یخ کرده "باشه"ی سری به نشانه

قرار داشت، سوق دادم. از گرمای دستش، انگشتانم ذوق ذوق کردند و تنم از حس واقعی پوست 

مردانه و کمی زبرش، لرزید. انگشتانم را میان مشتش گرفت و نگاهش را به سمت آن ترکیب زیبا 

تابم دوخت. آن نگاه مرا از کرد و دستم را باال آورد و نگاهش را به چشمان بیکشید. فشار ریزی وارد 

طلبید؛ خلوتی که من باشم، او باشد و کرد. در آن لحظه دلم خلوتی عجیب را میخود میخود بی

 !نگاهش. همان و بس

 فاع بودمددفاع. بیهایش که پشت دستم را لمس کرد، نفس برید از من مظلوم بیگرمای ظالمِ ل*ب

 !در مقابل آن نگاه و آن گرما

 ها؟خب؟ بچه -

مان را ازهم گسست. انگشتانم را ی میان نگاهام زد و رشتهلبخند دلنشینی به صورت داغ کرده

 :ی مبل قرار داد. نفس گرفت و ل*ب باز کردهمچون شیء قیمتی فشرد و به روی دسته
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 جانم سودابه جان؟ -

و صورتش گرفتم و به سمت سودابه خانم برگشتم. با محبت نگاهی به ها نگاه لرزانم را از ل*ب

 :هردویمان انداخت و پرسید

 چه جوری شد که این شد؟ -

دیگر انداختیم و هاکان با محبت به سمت خواهرش) سودابه خانم( برگشت. سکوتی نگاهی به یک

آورده بود که نگاه کنجکاو  عجیب سالن را در برگرفت. گویی که سودابه خانوم سوال همه را به زبان

های همه را به سمت ما کشانده بود. هاکان به سمت من برگشت و به آرامی با انگشت شصتش خط

فرضی به روی انگشتانم کشید که روح و روانم را به بازی گرفت. نگاهش داغ بود و سوزان؛ همانند 

 .بخش و دوست داشتنیرم، لذتی حافظ. به همان اندازه گظهرهای تابستان شیراز در کنار مقبره

سوزاند، صدایش را نیز به کمک ل*ب باز کرد و در حالی که با آن نگاه گیرا تمام وجودم را می

 .خواست و روحم را به بازی گرفت

 .شیراز، همون شب اول دلم لرزید برای دو جفت چشم مشکی -

ربان صدقه رفتنش برای درشتی ل*ب گزیدم و به یاد آن روزها افتادم؛ به یاد ادا در آوردنش و ق

گذاشت و چشمانش را درشت هایش میهایم. با یادآوری آن حالتی که دستانش را کنار چشمچشم

 .صدایی را مهمان صورتم کردی بیکرد، خندهمی

 :صدای شیطان مهرآنا بلند شد

 !به! آق داداش ما روبه -

 :داد پروا ادامهصدا خندیدند و جدی و بیهای هاکان بیل*ب

شون بود. هر عصر عادت داشت بیاد توی حیاط روی خونهای که اجاره کرده بودم، درست روبهخونه -

 ...زد وزد! با گال حرف میو روی تخت بشینه و حافظ بخونه. هیچ عصری رو از تو نمی

 :دادی خنده باال رفتند و بدون هیچ خجالتی از برمال شدن احساساتش، ادامه هایش به نشانهل*ب

 .خندیدها با خودش میعین دیوونه -

 :ی جمع که بلند شد، د*ه*ان بازمانده از تعجبم را بستم و ناباور پرسیدمصدای خنده
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 زدی؟تو منو دید می -

ایستاد و چندباری هم در همان حالی که با تلفن با هم صحبت ها پای پنجره میدانستم شبمی

دانستم که عصرها پنهانی و از پشت را دیده بودم؛ اما این را نمیکردیم، روی حیاط رفته بودم و او می

 .زدپرده مرا دید می

 :به جای او آتاش پاسخ داد

 !هر عصر -

 :به سمتش آتاش برگشتم و شوکه زمزمه کردم

 مخفیانه؟ -

 :نگاهش را از روی گوشی برداشت و کمی خودش را به سمتم کشید و به آرامی و با نگاهی شرور گفت

 !ددرصد. موهای خرگوشیتم دیدهص -

هین بلندی کشیدم و به سرعت به سمت هاکان برگشتم که لبخندش رنگ باخت و چشمانش گرد 

 !شد

 !کردمباور کن فقط به صورتت نگاه می -

 :ابرو در هم کشیدم و دندان ساییدم که آتاش از پشت با جدیت گفت

 !دروغ میگه عین چی -

 :انیت به سمت آتاش برگشت و توپیدبه سرعت صورتش سرخ شد و با عصب

 !آتاش -

 مگه دروغ میگم؟ -

 :اش به سمتم برگشت و گفتهای دریدهای کشید و با چشمپوف کالفه

 !حرف این دیوونه رو باور نکن-

پیچید و ی ریز همه در گوشم میای کرد و حفظ ظاهر کرد. خندهای به جانش رفتم که سرفهچشم غره

ها و درختان حجاب در میان گلهای راحتی و بیافزایید. من هر عصر با لباسبه شرم و خجالت من می

 !رقصیدم و... خدای منخواندم و مینشستم و آواز میمی
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 .ام را بیرون فرستادم و از یادآوری آن صحنه، سر به زیر انداختمنفس حبس شده

 داداش؟ خب؟ دیگه چی؟ -

کردم. به اجبار سر بلند جوییدم و ساکتش میآنا را میی مهرتوانستم در آن لحظه، خرخرهاگر می

کردم و نگاه تهدیدآمیزم را به چشمان خندان هاکان دوختم که حساب کار دستش بیاید و دوباره مرا 

 .شرمسار نکند

کرد، برای نجات بیماراش از این سر شهر به اون سر چی بگم مهرآنا؟ یه دختر که به همه کمک می -

 شد نادیده گرفت؟رفت حافظیه رو میانداخت و هرهفته میدش رو بین در میرفت، خوشهر می

از او بعید بود. آن همه لبخند زدن و بدون هیچ سردی سخن گفتن از او بعید بود. کسی که به سختی 

 گفت؟پرده از عشقش میاحساسش را با من در میان گذاشت، چگونه مقابل همه بی

 ی نکردی عمو؟پس چرا همونجا ازش خواستگار -

مان خاموش شد. دلم تیر کشید هایمان به سرعت رنگ باخت و برق درون چشمانلبخند روی ل*ب

از یادآوری گذشته و صورتم رنگ باخت. چرا مرجان آن سوال را پرسید؟ او حال غریب و دردناک ما 

اکان گرفتم و به های غمگین هخواست زهرش را بریزد. نگاهم را از چشمرا دورا دور دیده بود و می

 .مان دوختمهای قفل شدهدست

 :صدای آتاش برای نجات ما بلند شد

خوایی من سیر تا پیازش رو برات تعریف کنم؟ شاید بخوایی بدونی تاریخ مرجان جان! می -

 دار بشن؟خوان بچهشونم کی هست؟ یا کی میعروسی

م. اش شدباز و چشمانی گرد خیرهیمهی آخرش به سرعت به سمت آتاش برگشتم و با دهانی نبا جمله

 یی بلند مهرآنا که بلند شد، سکوت سالن شکست و خندهکامال جدی بود و خونسرد. صدای خنده

روح آلودش را به سمت من برگرداند و با آن صورت بیمصلحتی مرجان و مادرش بلند شد. نگاه اخم

ای کلمه؛ اما هاکان با صدایی که ردند ذرههایم لرزیدند برای ادا کی چشمان متعجبم شد. ل*بخیره

 :وار او را خطاب قرار دادموجی از عصبانیت داشت، زمزمه

 زدی؟مردی حرف نمیمی -
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 :نگاهش به من بود؛ اما صدایش هاکان را خطاب قرار داد

 !مردمآره می -

را به آرامی بیرون اش را باال آورد و مشغول تایپ کردن شد. نفسم و با حرص رو گرفت و دوباره گوشی

ام را از زیر دست هاکان بیرون کشیدم و با عذرخواهی کوتاهی فرستادم و انگشتان عرق کرده

 های سردام را به نردهشان را ترک کردم. خودم را به سالن دیگر و بالکن دلبازش رساندم و تکیهجمع

هایم را از بین برده بود. آن خوشیو یخی سپردم. یادآوری گذشته باز هم قلبم را به درد آورده و تمام 

سپردند. از هایم را به دست باد میرقصیدند و خندهروزهای دردناک مدام در جلوی چشمانم می

هایم به ذوق ذوق کردن افتادند؛ اما دل پر دردم قصد کوتاه سرمای هوا تمام تنم به لرزه در آمد و گونه

داد. مرجان خواسته یا ناخواسته درد حفل ترجیح میآمدن نداشت. آن جا را به ساختمان گرم و آن م

را مهمان تنم کرده بود و خوشی را از وجودم ربوده بود. آه! با گذشته کنار آمده بودم؛ اما درد که به 

شود و آن جاست که درد، خود وجودت رسد، در گوشت و خونت هم عجین میاستخوان و جانت می

 !شود و فراموش کردنش غیر ممکنمی

 !انگاری دوری از اون خونه و عمارت برات سخت بودا -

اش به روی زمین بلند شد. صدای منحوسش آمد و تیغ های کشیدهصدای بسته شدن در بالکن و قدم

پیچید که گفته بود دوست ندارد دلخوری به به روی گوشت و پوستم کشید. صدای هاکان در سرم می

ها قرار دادم و هایم را روی نردهعمیقی کشیدم و آرنجبست. نفس وجود آید و دست و بالم را می

نگاهم را به سیاهی مقابلم دوختم. نفس سنگینم را با آه غلیظی بیرون فرستادم که بخار گرمی از 

هایم را به روی هم فشردم و بغضی که از سوی دهانم به همراه نسیم به ر*ق*ص در آمد. ل*ب

به سختی فرو دادم و پا به روی دل پر دردم گذاشتم تا مقابل  یادآوری گذشته در گلویم نشسته بود را

 .او نشکنم

 خدایی چکار کردی عموهاکان بهت پا داد؟ -

 .رفتبهم پا داد؟ خدای من! او دیگر از حدش فراتر می

ام را به سمتش کشیدم که پوزخندی زد و ها پیچیدم و نگاه داغ کردهانگشتانم را عصبی به دور نرده
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ای از سر تمسخر رو ا به دیوار سپرد. نگاهی تحقیرآمیزی به سراپایم انداخت و با خندهاش رتکیه

. کردندام آشکارا دل دل میهای حیاتیگرفت. از فرط عصبانیت تمام تنم به لرزه در آمده بود و نبض

ها با پوست کردم؛ سوزشی از جنس آتش. سرمای نردههایم احساس میسوزش عجیبی در چشم

کردم؛ اما تنم در التهاب کی شده بودند و دیگر فشار و دردی به روی انگشتانم احساس نمیدستم ی

ماندم با آن همه خشمی که در انگشتانم نشسته سوخت و قصد فوران داشت. اگر بیشتر آن جا میمی

رای زدم. بکردم و آن جا بود که حرف هاکان را زمین میبود، حقیقتا که دهانش را با دماغش یکی می

ها جدا کردم و رو برگرداندم و به سمت در رفتم و بیرون زدم؛ هاکان و حرفش بود که خودم را از نرده

 .های اعصابم اتصالی کردند و با خشم به عقب برگشتماما صدایش که در سرم پیچید، سیم

 !خوایی خودت رو بندازی به عموشایدم به زور می -

هایم باز شدند و زبانم به سقف د*ه*ان ام حبس شد. مشتزانوهایم لرزیدند و نفس در س*ی*نه

 .ام چسبیدخشکیده

 .ابرویی باال انداخت و دستانش را به روی س*ی*نه قالب کرد و مقابلم ایستاد

 درسته نه؟ -

ی پر دردم بیرون آمد و با صدایی که از فرط عصبانیت همچون درخت نفسم بریده بریده از س*ی*نه

 :ملرزید، غریدبید می

 چی... چی گفتی؟ -

به خود لرزید؛ ولی به سرعت حفظ ظاهر کرد و قدمی پیش گذاشت و با صدایی آرام که عصبانیتم را 

 :کرد پاسخ دادبیشتر می

در قدونم چرا همه اینسیرت باشی! من نمیعفت و بینشنیدی؟ از تو بعید نیست که این همه بی -

 !دوست دارن

 امفتم و چه فریاد زدم! فقط وقتی به خودم آمدم که دست یخ کردهنفهمیدم چه شد! نفهمیدم چه گ

اش قرار گرفته، به صورتم ی لطیفش نشسته بود و مات و مبهوت با دستی که روی گونهبه روی گونه

لرزید و صدای برخورد کردند و تنم همانند بید میخیره شده بود. انگشتان دستم ذوق ذوق می
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د شده بود. نگاهی به سرتاپایش انداختم و با صدایی که دیگر تحت کنترلم هایم به یکدیگر بلندندان

 :نبود او را مخاطب قرار دادم

 !کنه نه توی لجنعفت منو خدا تعیین می -

 :ی تهدید مقابلش تکان دادم و غریدمام را به نشانهانگشت اشاره

ت نشه تو چشمای مادرت نگاه بردم که روحیف که به هاکان قول دادم، وگرنه چنان آبروت رو می -

 !کنی

 :دست لرزانش را از روی صورتش برداشت و با عصبانیت غرید

 زنی؟به چه حقی به من سیلی می -

ه به توجاش را سفت چسبیدم و بیاختیار از کف بریده بودم، آخر او عفتم را نشانه گرفته بود. یقعه

کرد، در صورت به خوبی خودنمایی می اشاش که جای انگشتانم به روی گونهصورت رنگ پریده

 :مبهوتش فریاد کشیدم

اون خونه و عمارت برام یه ذره هم ارزش نداره. مامان بابات بهت نگفتن که من از وقتی چشم باز  -

ی شاه ی یاشار بودم و نازپروردهکردم توی یه عمارت بزرگ شدم؟ بهت نگفتن من دردونه

 !(بابا) پدربزرگم

ه هایم را نیز از دست دادر میان تار و پود لباسش در هم پیچیدم. قدرت کنترل اشکانگشتانم را بیشت

 .کردندام را خیس میاذن من گونهبودم که بی

 دونی عفت و آبرو چیه؟عفتم؟ تو اصال میخوام خودم رو به هاکان بندازم؟ من بیمن می -

 :صبانیت گفتمدندان به روی هم ساییدم و با بغضی که ناشی از درد بود و ع

 .فهمینه! نمی -

 .ی تأسف به طرفین تکان دادم و قدمی به عقب برداشتماش را رها کردم و سری به نشانهیقعه

ای عین شما، یعنی خار و خفیف شدن و دهن به دهن شدن با جماعت کوته فکر و دهن دریده -

 .ه! پیش هاکانم پاکهی من پیش خدا پاکعزت کردن خودم و غرورم. دختر کوچولو؟ پروندهبی

 هایم راهایم آن چنان محکم کشیدم که پوستش به سوزش افتاد و گونهدست لرزانم را به روی گونه
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 .داغ کردند

کردم. اون من اگه دنبال پول بودم، همون موقعی که توی شیراز هاکان رو دیدم به خودم وصلش می -

زدی، من توی اتاقم نشسته یت رو لیس میموقعی که توی تازه به دوران رسیده داشتی بستنی قیف

 .زدنبودم و خدمتکارا دور و ورم بال بال می

ای رنگ به رخسار نداشت و با چسبیدن به ستون چون مردهنگاهی به سراپایش انداختم که هم

ها داشتم با آن دخترک بد دهن و یه القبا؛ اما مجاورش، سعی در سر پا نگه داشتنش داشت. حرف

 کشید وگذاشت که آن دختر را بیشتر از آن با زمین یکی کنم. قلبم تیر میبوبم نمیی محچهره

ی آبرو و عفت را داشت؛ اما تنم آن چنان به هم ریخته بود که نای ایستادن هم درخواست اعاده

ام را از او گرفتم. نداشت. عقب عقب رفتم و دستانم لرزانم را در کنارم مشت کردم و نگاه تار شده

گرداندن سرم همانا و چشم در چشم شدن با آن جماعت هم همانا. مات و مبهوت به من خیره شده بر

هایش خون و ام به سمت او برگشت که چشمبودند و یکی از یکی بدتر. در آن میان نگاه رنجیده

اش به من نسبت هایی که برادرزادهابروهایش در هم تنیده شده بودند. قامت رشیدش زیر بار حرف

های بزرگش بیرون بزنند. شنیده بود های دستش هر آن ممکن بود از مشتلرزید و رگداده بود، می

سیرت خوانده بود؟ شنیده بود؟ آره شنیده بود و عفت خوانده بود؟ بیاش را بیکه سیب وحشی

وار دخترک از آن نگاه نشأت درید. پس رنگ پریده و میتچشمانش همانند گرگی مرجان را می

اش چسباند. فاصلهام میلرزاند و زبانم را به سق تلخ و خشکیدهگرفت! نگاهی که وجود مرا نیز میمی

ها با من و مرجان چندان دور نبود. در واقع او جلوتر از همه به سویم شتافته بود و با شنیدن آن تهمت

شد و دخترک ا نمیها درجا قفل شده بود. نگاه گستاخش یک لحظه هم از مرجان جدو زبان دریدگی

همانند کسی که گرگ وحشی را مقابلش دیده باشد، در جا مانده بود و از ترس رنگ به رخسار 

 !نداشت. قدمی که پیش گذاشت، جان را از من ربود چه رسد به مرجان

تر از دهنت حرف نزنی! انگاری حرفای منو به تمسخر ی پیش بهت اخطار داده بودم که بزرگدفعه -

 ا؟گرفتی؟ ه

ی مرا به سمت ستون ها کشیده و بلندی که سر داد، تنم را لرزاند و ترسیده و جان به ل*ب رسیده
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ش هایگاهم شود. مرجان لرزید؛ لرزشی از سر ترس و پشیمانی. ل*بسوق داد تا قبل از افتادنم، تکیه

 :را به سختی از هم باز کرد و با صدایی که بیشتر شبیه به ناله بود گفت

 ...منمن... -

هایش افتادند و صورتش را خیس خیس کردند. با قدم دیگری که هاکان قطرات اشک به روی گونه

 .برداشت، به وضوح دیدم که زانو خالی کرد

گر هاکان آن چنان محکم و رسا بود که همانند پتکی بر فرق سرم فرود آمد و من را صدای توبیخ

 .همانند مرجان خلع سالح کرد

تر از سنت حرف هستی که در مورد زن من نظر میدی؟ چقدر وقیح شدی که بزرگتو چی؟ تو کی  -

 زنی؟زنی و دم از عفت و آبرو میمی

 .دار شده بوددیگر کامال مقابل مرجان ایستاده بود و صدایش از شدت عصبانیت و فریاد خش

کون بدی براش و بهت گفته بودم دامن آلما همون خوی وحشیه منه که اگه باهاش بازی کنی، دم ت -

 !چسبهای بهش بندازی، بیدار میشه و خِرتو سفت میبخوایی لکه

ای کشیدم و ترسیده "هین"و به ناگهان به دنبال آن، دست بزرگش بیخ گلوی مرجان را چسبید. 

ی آن دو شدم. مرجان هرآن در حال از هوش رفتن بود و من مات و مبهوت و با د*ه*ان باز خیره

نداشتم. تا به حال هاکان را آن همه عصبی و خشمگین ندیده بودم، رسم او با پنبه دست کمی از او 

 !سر بریدن بود و نگاه محکمش

ت مان برداشوار آقاسهیل بلند شد که مات و متحیر به سمتش برگشتم. قدمی به سمتصدای التماس

 :و التماس کرد

 ...هاکان جان؟ ببخشش! خامی کرده و -

ی مرا به سمت ها را به لرزه انداخت و نگاه ترسیدهفریاد هاکان شیشه قدمی دیگر برداشت که

 .خودش

 !اگه یه نفر بیاد جلو قول نمیدم که مشتم نشینه توی صورتش -

های هاکان در حال از دست رفتن بود. دلم به چنان نگاهش به مرجان بود و دخترک از فشار پنجههم
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کشتن او را نداشت و فشاری به گلویش وارد  آن حال زارش ریش شد، هرچند که هاکان قصد

ی زیاد آب بدنش کاهش یافته اش حبس شده بود و از گریهکرد؛ اما او از ترس نفس در س*ی*نهنمی

بود. خودم دست کمی از او نداشتم. تمام تنم از حجم زیاد عصبانیت، شوک و ترس به ولوله افتاده بود 

سختی با خودم کنار آمدم تا قبل از آن که هاکان از  و کلمات از پس ذهنم حذف شده بودند. به

 :عصبانیت بالیی بر سر دخترک بیاورد، خود را پیش کشیدم و زبان خشکم را در د*ه*ان چرخاندم

 هاکان؟ -

هایش بیشتر به شماره افتادند و چشمانش بیشتر شعله دیدم که دستش شل شد؛ دیدم که نفس

نگاهی به سمتم، تمام لرز و کرختی از بدنم رخت ن که با نیمچناکشید. نگاهش داغ بود و داغ؛ آن

داد که مرجان ناخواسته یا ها نشان از غیرتی میبسته و رفت. ترسیدم! خیلی هم ترسیدم. آن چشم

دارش کرده بود. من دیگر ناموس و آبروی او بودم. مرجان خواسته پا رویش گذاشته بود و جریحه

چنان به روی من بود و قصد آرام شدن را هم نداشت که هیچ! ود. نگاهش همدار کرده بابروی او را لکه

های خیسم، خشمش بیشتر شد و صورتش به سرخی رسید. دستانش را از با رسیدن نگاهش به چشم

ای ساتن به روی زمین افتاد و با صدای بلند به زیر گریه زد. جلوتر مرجان جدا کرد که همانند پارچه

هایش برای دیدنش سر بلند کردم. در چشمانم غرق شده بود و دریای خون در چشمقدر که آمد، آن

 .به پا شده بود

 .یه بار دیگه ببینم و بشنوم که با آلما حرف گرفتی، قول نمیدم که زنده بذارمت -

کرد. دست پیش مخاطبش مرجان بود؛ اما خشم و عصبانیتش رو به من بود. گویی مرا نیز تهدید می

هایم ربوده شد. حرکت ماند و نفس از ریهام بیازویم را اسیر کرد که قلب در س*ی*نهآورد و ب

شدند؛ اما هرچه تالش کردم، از ترس آن گرگ وحشی هایم به قصد عذرخواهی باز و بسته میل*ب

فشرد که مرگ را در یک چنان میان انگشتانش مینه صدایی باال آمد و نه زبانم چرخید. بازویم را آن

شنیدم که همسرش کردم. صدای دعوای آقا سهیل و همسرش را میام احساس میدمیق

داد. ی حتی گوش سپردن را نیز نمیکرد برای نجات دخترش؛ اما آن نگاه اجازهگری میجیمیانه

اش صاف و بازویم را به سمت خودش کشید که نفسم باال آمد و به بیرون پرتاب شد. در یک قدمی
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که بی هیچ حرفی نگاهش را دزیدید و با خداحافظی سنگین، مرا به دنبال خود به صامت ایستادم 

مان به در و برداشتن پالتوهایمان، سمت خروجی کشاند. تلوتلوخوران به دنبالش رفتم و با رسید

 .هایم روانه شدندچون سیلی عظیم به سمت گونههایم همباالخره زبانم چرخید و اشک

 ...هاکان؟ من -

 !هیس -

 بردنش، از ترس بههمان یک کلمه کافی بود که دیگر زبان قفل کند و همانند زنی که به سالخی می

ها و صورتش، دستانش خود بلرزم. پالتویم را به تن کرد؛ بدون هیچ خشونتی. درست برخالف چشم

از  کرد و بار دستم را در میان مشتش قفلکردند. پالتویش را پوشید و اینلطیف و مالیم برخورد می

 رحمانهزدند. آسمان بیهای سنگینش یک سور به صدای رعدوبرق عظیم میساختمان بیرون زد. قدم

کشان به خشکاند. مرا به دنبال خود کشانهایم را از ترس میکشید و یک به یک سلولفریاد می

دانست و می خود میترسید؛ او را حاسمت ماشین برد و به آرامی به روی صندلی نشاند. دلم از او نمی

هایم گرگ خشمگینی را که مقابلش دیده بود را اش راضی و سرمست بود، اما چشماز آن دفاعیه

بیشتر باور داشت تا آن مرد عاشق لطیف را. در را بست و ماشین را دور زد، اما با شنیدن نامش از 

را به او رساند و در  زبان آتاش از حرکت ایستاد و به سمت ساختمان برگشت. آتاش هراسان خود

آورد و مرجان را مقصر حالی که نگاهش به من بود، او را خطاب قرار داد. گویا برای رهایی من دلیل می

 .دانست، اما هاکان هیچ به زبان نیاوردمی

 :بار صدایش را شنیدم که موجی از التماس در آن بوداین

 !صبانیتت رو سر این دختر خالی نکنداداش! این طفل معصوم چه گناهی داره؟ تو رو خدا ع -

شد که آتاش برای نجات من هایم شدت گرفتند. مگر هاکان در عصبانیت چه عملی مرتکب میاشک

 ...کرد؟ مگر من مقصر بودم؟ مگر منالتماس می

 .ی راست مایل کرد و نگاه طغیانگرش را به صورتم دوخت و جان مرا نیز ربودگردنش را به روی شانه

گی آتاش؟ آلما جونِ منه! من مگه بالیی سر جون خودم میارم؟ بعدشم مگه چه گناهی چی می -

 .خوام از اینجا دورش کنممرتکب شده که بخوام باهاش دعوا راه بندازم؟ فقط می
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های من و آتاش بیرون آمد آن قدر بلند و کشیده بود که قوای بدن را نفس عمیقی که از میان ل*ب

ن کشاند. نگاه آتاش با صورتی سراسر آرامش مرا شکار کرد و با لبخندی به همراه خود به بیرو

 :ی برادرش کشید و گفترضایتمندانه دستی به شانه

 !خیلی مردی داداش -

هایی کوتاه به قصد سوار شدن به ماشین ترک کرد. دستم را روی قلبم گذاشتم و و ما را با قدم

ی قلبم کشیدم که هرآن ممکن بود از الرفتههای عمیق پی در پی برای کاهش ضربان بانفس

ام بیرون بزند. سوار ماشین شد و استارت را فشرد. بی هیچ حرفی دستش را پشت صندلی س*ی*نه

هایش به روی من گذاشت و نگاهش را به عقب کشید و دنده عقب از باغ بیرون زد. صدای الستیک

های اعصابم را از هم پاره کرد. دستانم را ههای خیابان یخ زده، در گوشم سوت کشید و رشتآسفالت

 :هایم گذاشتم و با ترس زمزمه کردمبه روی گوش

 !تو رو خدا یواش برو -

تر. دستانم را به آرامی پایین آوردم و سر های ماشین خفیفدیدم که سرعت ماشین کمتر شد و تکان

دم. صدای گاز ماشین هر چه ام که ضربان گرفته بود را به روی پشتی صندلی رها کرسنگین شده

رخش را برای پیچید. نیمهای عمیق او بیشتر در سکوت ماشین میشد، در عوض، نفسکمتر می

ای آرامش به جست و جو پرداختم، اما هنوز هم عصبی بود و صورتش از فرط غیرت یافتن ذره

بان آورده بود نور امید را زد. هنوز هم ترسناک بود، اما کالمی که خود به زلگدمال شده به کبودی می

ی برف گرفته خیره گفت و به جادهدر دلم روشن کرده و ترس را از دلم بیرون کرده بود. هیچ نمی

های ریز برف در بهتر شدن احوالم تالشی شده بود. نگاهم را برگرداندم و به شیشه دوختم. حتی دانه

نند فیلمی که روی دور تند افتاده باشد، در های مرجان همادانم چه شد که تمام حرفکردند. نمینمی

ام در ماشین پیچید. ام با صدا شکست و نالهشد. آن قدر ادامه داد که باالخره بغض کهنهسرم اکو می

 .روی دادمی پیشدستانم را مقابل صورتم گرفتم و به صدایم اجازه

خوردم. در این میان، فسوس میزدم و به حال خود اگفتم. ضجه میزدم و به مرجان ناسزا میهق می

 .گفت و مرا با خود تنها گذاشته بودهاکان هیچ نمی
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 خوند؟عفت میمگه من چکار کردم که... منو بی -

 :هق زدم و نالیدم

 ...مگه من -

 !هیس-

های خیسم به سمتش برگشتم. عصبی بود؛ هنوز هم عصبی بودم. ل*ب به دندان گرفتم و با چشم

کشیده بود و انگشتانش به دور فرمان از شدت خشم و فشار زیادی در حال ابروهایش را در هم 

 .کشیدهای کشیده و عمیق میشد و نفسشکستن بودند. سیبک گلویش مدام باال و پایین می

 .یادت رفته چی گفتی؟ گفتی دهن به دهن شدن با این آدما یعنی خفت و خاری -

 :نگاهی به سمتم انداخت و پرسیدنیم

 کنی؟ا داری بهش فکر میپس چر -

فهمید که این حرف چقدر ام را از او گرفتم. او یک مرد بود و نمیام را باال کشیدم و نگاه رنجیدهبینی

توانست یک دختر، یک زن را تخریب کند. پاکی هر دختری به تنش نبود! که چه بسا خیلی از می

 .ت سابق را داشتها به ناخواسته آلوده شدند، اما روح همان پاکی و عفتن

نگاهم را به سمت شیشه کشاندم که از دیدن آن مکان، اشکم بند آمد و مبهوت و متحیر به اطراف 

کردیم؟ به سمتش برگشتم که ماشین را پارک کرد و پیاده شد. به سمتم آمد نگریستم. آن جا چه می

 و در را باز کرد و بی هیچ حرفی، نگاه

ها جرأت حرف زدن را هم از من گرفته بودند. م دوخت. آن چشمدارهای نماش را به چشمدریایی

فین کنان نگاهی متعجب به اطراف انداختم و به اجبار دستم را دستش را به سمتم دراز کرد که فین

درون دست داغش گذاشتم و پیاده شدم. در را بست و مرا به همراه خود به سمت ساختمان کشاند. 

حرف و لطیف پالتویم را از تن خارج کرد. باالخره آن جا بود که نطور بیوارد ساختمان شدیم و او هما

 :گرمای عمارت یخ زبانم را باز کرد

 کنیم؟جا چکار میاین -

های کرد و تمام حواسش را به پوشیدن صندلقیمتش را از تن خارج میدر حالی که پالتوی گران
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 :اش داده بود، پاسخ دادمردانه

 !ست اتفاق بیوفتهکار خاصی قرار نی -

هایم جهید. از تصور فکری که در اش را بلند کرد که دلم برایش لرزید و خون به گونهو نگاه شیطانی

 :سرش بود، ل*ب گزیدم و با صدایی که از شدت گریه همانند وزغ شده بود نالیدم

 !خیلی لوسی هاکان -

به سمتم آمد که متعجب ل*ب باز  ابرویی باال انداخت و پالتویش را با حرص درون کمد انداخت و

کردم تا کالمی بگویم، اما دستان داغ و گرمش که پهلوهایم را اسیر کرد و تنم را مهمان سرمای 

هایم را به شماره انداخت. تنش را مماس با تنم جلو هایم فرستاد و نفسستون، حرف را پشت دندان

نفس زنان سر بلند هایم، نفسروی گونههایش به کشید که از آن همه نزدیکی و احساس داغی نفس

هایی دلداده به صورتش خیره شدم. سرش را به آرامی پایین کشید زده و چشمکردم و با تنی هیجان

ام کشید که دلم به قلقلک افتاد و درون شکمم چیزی تیر کشید. و بینی خوش فرمش را به روی گونه

شد و من را فارغ از هر اتفاقی که مرتکب می ها و صورتشهایی که دستتنم نبض گرفت از شیطنت

 .کردندخود می بیرون از آن عمارت اتفاق افتاده بود، مست و از خود بی

 :وار به زبان آوردمی گوشم نشاند که نفس بریدم و نامش را نالهای ریز و ملتهب به روی اللهب*وسه

 !هاکان -

منقطع. آن لرزش کوتاه و ریز را بدون هیچ هایش تر شدن و نفسدستانش به دور پهلوهایم سفت

توانستم بگویم که آن لرزش و آن همه حریص بودن و مان بود، احساس کردم. میای که در میانفاصله

گرفت که سعی در درمانش داشت. حال خوشم با آن خشم درون دستانش، از بیماری نشأت می

دردناک احساسات و آن بیماری، دستانم را به آن پر کشید و با یادآوری جدال ها و خشم به یکلرزش

هایش نشاندم و سرم را در گریبانش فرو بردم. آرامی از زیر پهلوهایش رد کردم و به روی کتف

 .هایی فرضی به روی گردنم ادامه دادرحمانه به کشیدن خطلرزشش بیشتر شد، اما بی

هایم فشرد و نفس را درون ریها میرحمانه تنش ردادم و او بیدر آن حجم عظیم خواستن جان می

نفس زنان دستان لرزان و داغم را به پشت کرد. آب دهانم را به سختی فرو دادم و نفسحبس می
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گردنش رساندم و در هم قفل کردم. داغ بود و حتی آتش! نفس گرفت و به یک آن از دست کشید. 

تر شده بودند و حرصی عجیب سوزاند، از قبل هم داغهای داغش که پوست گردنم را مینفس

های عمیقی در میان موهایم هایش را از دور پهلوهایم شل کرد و نفساش شده بود. پنجهچاشنی

گونه به پشت گردنش هایم به روی هم افتادند و دستانم شل. دستانم را نوازشکشید که چشم

د و در تالش بود تا خود را لرزیدادم. هنوز هم میهایی برای آرام شدنش سر میکشیدم و زمزمهمی

 .عادی نشان دهد

 .دوست دارم -

 :هایم دوخت و پرسیدبه سرعت سرش را عقب کشید و چشمان آرام و مخمورش را به ل*ب

 چی؟ -

ای به روی رگ گردن متورمش نشاندم که نفس برید و دستانش شل ای سر دادم و ب*وسهخنده

دادم و همانند ماهی از میان دستانش گریختم و به ای دیگر سر شدند. به آن بهت در صورتش خنده

 .سمت سالن دویدم

 !وایستا -

 :خندیدم و آزادانه صدایم را بلند کردم

 که چی بشه؟ -

ایستادم و به عقب برگشتم که مقابلم قد علم کرد و دستانش بار دیگر پهلوهایم را سفت چسبید. پیچ 

رها شوم و او همانند صیادی به دنبالم پرواز و تاب خوردم و با هیجان جیغ کشیدم تا از دستش 

ی موهایم باز هایم رها شد و گیرهکرد. درگیر و دار فرار و پیچ و تاب بودم که شال از روی گیسمی

 .شد

 بسم اهلل! چی شده؟ -

ها چنگ مات و مبهوت از حرکت ایستادم و به سرعت به سمت صدا برگشتم. ماهگل مانند جن دیده

ی مقابلش بود. به سرعت خودم را عقب ی صحنهه بود و همانند من متحیر خیرهبه صورت انداخت

ی ریز هاکان را شنیدم که جلوتر آمد و درحالی که از کشیدم و پشت به هاکان ایستادم. صدای خنده
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 :گذشت ماهگل را خطاب قرار دادکنارم می

 .ای! ببخشیدسالم ماهگل. یادمون نبود تو خونه -

هایم نشاندم و ون رفت و کنترل را از روی میز برداشت. لبخند خجلی به روی ل*ببه سمت تلویزی

 :گفتم

 .تون کردیمسالم ماهگل جون. ببخشید که زا به راه -

 :نگاهی به من و هاکان انداخت و سر به زیر انداخت و گفت

 ...سالم. عیبی نداره... چیزه... من -

 :ی ادامه دادهای سرخش کشید و با دستپاچگدستی به گونه

 !اگه کاری ندارین، من برم بخوابم -

 .و به سمت هاکان برگشت که هاکان موزیکی را پلی کرد و به سمت ماهگل برگشت

 نه ممنون. زود نیست؟ -

زن بیچاره دست و پایش را گم کرده بود و معلوم بود که قصد تنها گذاشتن ما را داشت، کالفه پاسخ 

 :داد

 !سهشناخواب که زمان نمی -

و به سرعت از سالن بیرون زد و به سمت اتاقش پا تند کرد. چنان در را محکم به هم کوبید که 

قرارم گذاشتم. نگاهی به مسیر رفتنش انداختم ترسیده یک متر به هوا پریدم و دستم را روی قلب بی

 سمتم درازکردند. دستش را به زدند و تمنای یار میو به سمت هاکان برگشتم که چشمانش برق می

کرد که لبخندی به صورتش زدم و به سمتش پرواز کردم و دستم را به گرمای دستش سپردم. نگاهش 

زد. طاقت قرار، اما شیطنت در آن نگاه سرخ موج میهای عمیق و بیهنوز هم سرخ بود و نفس

 :پرسیدمفرسا نیاوردم و چشمانم را به سمت مخالفش سوق دادم و برای از بین بردن آن جو طاقت

 !ماهگل فرار کرد انگاری -

 :صدایش را در زیر گوشم شنیدم

 .خواست تنها باشیم -
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 :گشتم پرسیدمای مصلحتی کردم و حینی که به سمتش برمیخنده

 مگه تازه عروس دامادیم؟ -

هایش در آن نزدیکی به سرعت رنگ باخت و دلم به هایم با دیدن چشملبخند مصلحتی روی ل*ب

کرد که به شیطنت نگاهش اضافه ی لبش خودنمایی میلبخند کج و کمرنگی که گوشه لرزه در آمد.

 .کردمی

 نیستیم؟ -

 :هایش سوق دادم و زمزمه کردمهایش به سمت ل*بنگاه لرزانم را از چشم

 هستیم؟ -

ی راست مایل کرد و با چنگ انداختن کمرم، به اجبار مرا به خود رساند که سرش را به روی شانه

*نه سپر کردم در مقابلش. لبخندش خاص بود؛ نه عصبی و نه عاشقانه! یک حسی میان آن دو، س*ی

 .کردعطش! عطش بود که تمام تنش را کنترل می

 !هستیم سیب وحشی، هستیم -

ی آب دهانم را به سختی فرو دادم و از حرص کالمش، کمی سرم را عقب کشیدم و با عشق خیره

 .فرستادون قند و نبات به سمتم میچدهانش شدم که کلمات را هم

 !سیب وحشی -

جان در کنارم افتاده بود، اسیر کرد. سرش را کمی پایین کشید و با دست دیگرش دست چپم را که بی

 :اش را به روی نشانی که خود به دستم کرده بود کشید و زمزمه کردانگشت سبابه

 !به همون اندازه ترش و وحشی -

ی ترش، دلم مالش اش به مزهی قبل و اشارهدندان کشیدم و از تصور آن صحنه ل*ب زیرینم را به زیر

 .رفت و عرق شرم به روی تنم نشست

 !هاکان -

ای امان دادن و رهایی از آن تب، خودم را به عقب کشیدم، اما نامش را زمزمه کردم و برای جرعه

 .تر از انتظارم مرا نگه داشتنددستانش قوی
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 کنی؟فرار می -

 :ام بود نالیدمقراریزنان که ناشی از اوج درماندگی و بیر به زیر انداختم و نفسس

 !نه -

 پس با هم برقصیم؟ -

م اهایم بلند شد و درد بدی در پیشانیچنان محکم و ناگهانی سر بلند کردم که صدای استخوانآن

 انم بیرون پرید و به سرعتبلندی از ده "آخ"پیچید که ناشی از برخورد با پیشانی سفت هاکان بود. 

 :دستم را روی پیشانی گذاشتم و عقب کشیدم. فشار دستانش را کم کرد و نگران پرسید

 دردت گرفت؟ -

پیچید، نوازش کردم و با صدایی مملواز درد کرد و دردش در چشمانم میذوق میام را که ذوقپیشانی

 :پاسخ دادم

 !شو در میارم که بخندینه! دارم مسخره -

 چی؟ -

ای کشیدم و با کف دست مشغول نرمش دادن به پیشانی دردناکم شدم. معنای کالمم و پوف کالفه

 :مزاحی که کرده بودم را گرفت، با صدایی که میزان کمی خنده در آن حل شده بود گفت

 !ای پرسیدمسوال مسخره -

 .دستش را روی دستم گذاشت و سرش را نزدیک آورد

 .بذار نگاش کنم -

هایی که کامال غیرارادی از شدت ضربه خیس شده بودند، به را به آرامی برداشتم و با چشمدستم 

کشید که درد ام میاش را آن چنان نرم و لطیف به روی پیشانیصورتش خیره شدم. انگشت سبابه

هایم لحظه هم از چشمگرفت. نگاهش یکشد و خوابی عجیب چشمانم را فرا میرفته کم میرفته

ای ریز که به روی کرد. با ب*وسهگرفت و مرا بیشتر به سمت آن خواب زیبا هدایت مینمی فاصله

 .هایم به روی هم افتادند و روحم به رویاها سفر کردام نشاند به معنای واقعی چشمپیشانی

 !بس که هولی -
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 :پرسیدم اش دوختم وآلودم را به چشمان جدیهایم را باز کردم و نگاه اخممات و مبهوت چشم

 من هولم؟ -

 :خندیدند پاسخ دادهایی که میام را نوازش کرد و با چشمگونه

 !مزاح کردم بانو -

پشت چشمی برایش نازک کردم و کمی عقب کشیدم که دستانش را از دورم باز کرد و به سمت 

 :ها، پرسیدتلویزیون رفت. در حالی که پشتش به من بود و مشغول باال و پایین کردن آهنگ

 ر*ق*ص بلدی؟ -

ام کشیدم که در کمال ناباوری دردش از بین رفته بود و تنها سوزشی انگشتانم را به روی پیشانی

 :ای باال انداختم و پاسخ دادمنگاهی به سمتم انداخت که شانهکمرنگ داشت. نیم

 .وقت نرقصیدم. فقط کمی ر*ق*ص دونفره بلدماز ر*ق*ص خوشم نمیاد و برای همین هیچ -

 :پوفی کشیدم و با حرص ادامه دادم

 !اونم به لطف آیدا -

 اش را باز کرد و مقابلمی اول لباس مشکیکالمی را پلی کرد و با لبخند به سمتم آمد. دکمهآهنگ بی

ایستاد. شالم را از روی سر برداشت و با انگشت اشاره، موهایم را نوازش کرد و با حسی عجیب 

 :پرسید

 خوایی چکار کنی؟یمون مپس شب عروسی -

 .هایم جای گرفت و قلبم گرم شد از تصور آن روزلبخندی خالص و تکرارنشدنی به روی ل*ب

 واجبه برقصم؟ -

 .تر آوردتر شد و صورتش را پایینلبخندش بزرگ

 .معلومه که نه! مهم اینه که تو باشی، دیگه هیچی مهم نیست -

ای کرد. دستش را از روی و لبخند عمیقم، خنده های براقمرگ شدم از کالمش. با دیدن چشمذوق

سرم برداشت. شالم را روی مبل انداخت و دستش را به سمتم دراز کرد که درخواست رقصش را قبول 

کردم. انگشتانم را میان دستش قفل کرد و آرنجش را خم کرد و هر دو را نزدیک بازویش قرار داد. 
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اش مان را به حداقل رساند. سرم را به س*ی*نهصلهدست دیگرش را به دور کمرم حلقه کرد و فا

تکیه دادم و ریتم گرفتم. او هم بی هیچ حرفی صورتش را به سرم تکیه داد و در ر*ق*صیدن مرا 

 .یاری کرد

**** 

 «دایان»

های گذشته نبود و تنها ردپای کوچکی از خود به جای گذشته بود. ی شبشدت برف به اندازه

اش فرو برد و سرش را به سمت آسمان بلند کرد. نفس وار لیِ آبی نفتیدستانش را در جیب شل

ی بخار برخاسته از آن ماند. ذهنش کشیده شد به سمت عمیقی در آن سردی کشید و مدتی خیره

د؛ تر شده بونشست و از برادر و پدر به او نزدیکسال را بر بالینش میدخترک مهربانش؛ همان که یک

از عشق ناکامش، به او پناه آورده بود؛ همان که دلش را به لرزه در آورده بود. به  همان که برای رهایی

گرفت. در آن زمان کرد، دلش را غصه میاش از او صحبت مییادآورد که روزهایی که رفیق دیرینه

رفته احساسش رنگ و تواند او را به جای عشق نافرجامش قرار دهد، اما رفتهکرد میاحساس می

کرد. آن بر بالین نشستن و پرستاری چه تصور مییگر گرفت. عشق بود، اما عشقی فراتر از آنبویی د

داد و سوخت و جان میها او را به پدری دلسوز تبدیل کرده بود که دخترکش از تب عشق میکردن

گرفت. حال از خوشبختی دخترکش خوشحال بود و از طرفی هم دلگیر. احساس جان پدر را نیز می

. ترسیدمی هاکان احساس از …هایش را وهایش را؛ مهربانیکرد او را از دست داده؛ خندهمی

 برای دلسوز پدری همانند هم باز اما ندارد، را شانعاشقانه یرابطه تخریب قصد هاکان که دانستمی

 .دانستهاکان را بهترین مورد برای دخترش می هم طرفی از. بود نگران دل دخترش یآینده

تر از همیشه بود و او این رو را در پیش گرفت. خیابان خلوتس عمیق دیگری سر داد و مسیر پیادهنف

دانست. این سکوت و های زیبای برف میآرامشی که سراسر شهر را در برگرفته بود را مدیون دانه

وقتی که کرد. محبوبش از قراری میاش بیآرامش را نیاز داشت. هنوز هم دلش برای محبوب دیرینه

ای شد و ابراز عالقهبرگشته بود، چندین بار به مالقاتش آمده بود. هر بار هم به اشک و آه کشیده می

توانست ابراز احساسات دختر را باور کرد، اما نمیقراری میکه او دیگر باور نداشت. دلش برای او بی
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بود و دایان را پشت سر گذاشته بود. کند. دختر انتخابش را کرده بود؛ او به دنبال آرزو و شغلش رفته 

ی خودش با خود گفته بود که مطمئن بود بعد از بازگشتش دیگر راهی برای بازگشت نبود، اما به گفته

های آن روزش، تواند مرد رویاهایش را داشته باشد. غافل از این که او با انتخاب و حرفباز هم می

 .مردش را از خود دور کرده بود

روهای های پوشیده از برف و خیابان خیس و پیادهاسر خیابان خلوت گرداند. درختنگاهش را سر

ی خالی از رهگذر. به سمت دیگر خیابان قدم برداشت و خود را به رستوران سنتی رساند. پرده

ضخیمی که برای جلوگیری از ورود هوای سرد از میان چهارچوب درها مقابل در ورودی قرار داده 

ترین بخش آن رستوران سرپوشیده قدم های انتهاییزد و به سمت یکی از تخت بودند را کنار

اش در اش را به تخت تکیه داد. با ویبره رفتن گوشیبرداشت. روی تخت جای گرفت و تن خسته

اش را کالفه بیرون فرستاد و گوشی را بیرون کشید و مقابلش گرفت. با جیب شلوار، نفس خسته

 .اش حبس شددر س*ی*نهدیدن نام دلبرش، نفس 

 باز زنگ زده بود تا حال او را خراب کند؟

 :ی سبز را لمس کرد و گوشی را کنار گوشش گذاشت و با صدایی خسته پاسخ دادبه ناچار دکمه

 بله؟ -

صدای نفس عمیقش آمد و چندی بعد ظرافت صدایش دل دایان را به لرزه در آورد و در آن سرمای 

 .ان آتش کردسوز تنش را مهماستخوان

 .سالم عزیزم -

 .ی آن همه ظرافتش رفت، اما کالمش به سرمای همان تبریز در برف فرو رفته بوددر دل قربان صدقه

 سالم. کاری داشتی؟ -

 .بغضی که در گلوی دلبرش نشست را احساس کرد و خود را مورد لعن و نفرین قرار داد

 میشه ببینمت؟ -

 :مانه پاسخ دادرحابروهایش را در هم کشید و بی

 !که چی بشه؟ این موقع شب -
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ی رحمی که در حق او روا داشته بود. صدای گریهبغض دلبرش شکست و تنش لرزید از آن بی

که سعی  طاقت دست سردش را به روی صورتش کشید و در حالیزجرآورش را که شنید، کالفه و بی

 :کرد صدایش بلند نشود، غریدمی

 !گریه نکن المصب -

 .ترطاقتهق دختر بیشتر شد و قلب او بیهق

 !خب! بسه دیگهخیلی -

 دایان؟ -

 :قرار پاسخ دادی پالتویش را باز کرد و بیتک دکمه

 جانم؟ -

 :هق کنان گفتهق

 .دلم... برات... تنگ شده -

ه گفت و دل و دین دایان را با هم برد. آب دهانش را به سختی فرو داد و پا روی قولش گذاشت و زمزم

 :کرد

 !آفرستم برات. با تاکسی ماکسی نیاییآدرس می -

 :نوچی کرد و به سرعت از جای برخاست و با حرص گفت

 .اصال بگو کجایی که خودم بیام دنبالت -

 :قق کنان به سختی زمزمه کردهق

 .فرستملوکیشن می -

 .باشه. فعال -

 .فعال -

تر زد و به سمت ماشینش که یک خیابان پایین تماس را خاتمه داد و به سرعت از آن رستوران بیرون

روی ماشین را آن جا پارک کرده بود و ای تنهایی و پیادهپارک کرده بود ، قدم تند کرد. به هوای لحظه

حال از آن که همچین خبطی کرده بود، خود را مورد لعن و نفرین قرار داد. به ماشین که رسید به 
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هایش سرخ شده بودند و د. از فرط سرمای زیاد، بینی و ل*بسرعت سوار شد و بخاری را روشن کر

کشید تا صورت و  "ها"شانکردند. دستانش را مقابل دهانش قرار داد و میانذوق میذوق

تر شوند. با صدای پیامک به سرعت پیام را باز کرد که آدرس آشنایی را مشاهده هایش گرمدست

 :کرد. نفس عمیقی کشید و با حرص زمزمه کرد

 !کنیآخرش هر دومون رو رسوا می -

پایش را روی پدال گاز فشرد و به سمت آدرس موردنظر حرکت کرد. طولی نکشید که به آدرس 

موردنظر رسید و دخترک را مقابل در دید. با آن پالتوی پشمی شیری و کاله فرانسوی شکالتی و 

بود. ماشین را که مقابل پاهایش  تر از همیشه شدههای شکالتی، حقیقتا که جذاب و خواستنیچکمه

هایش را در هم کشید و خود را برای دعوای حسابی با دختر آماده کرد. دختر به نگه داشت، اخم

سرعت از زمین کنده شد و روی صندلی جای گرفت. دستان ظریفش را به روی هم کشید و مقابل 

 .بخاری ماشین قرار داد

 .سالم عزیزم -

با دیدن آن صورت عصبی و ابروهای در هم، لبخند از روی صورتش پر به سمت دایان برگشت که 

 .کشید

 چیزی شده؟ -

ی مرد مقابلش بود و حرکت ماشین. خودش را عقب کشید و موهای تنها پاسخش نفس عمیق و کالفه

چنان ی صورت دایان شد، اما او همبیرون ریخته از کالهش را به زیر کاله فرستاد و با ناراحتی خیره

 :داد تا این که بعداز مدتی رضایت داد و اول از همه پرسیداش ادامه میی هیچ حرفی به رانندگیب

 ساعت نُه شب چرا بیرون وایستادی؟ -

 :اش را از دایان گرفت و با لبخندی کمرنگ پاسخ دادنگاه عاشقانه

 توقع داشتی منتظرت بمونم که بیایی زنگ آیفون رو بزنی و همه بفهمن؟ -

ی بخار گرفته را لمس کرد و به سمت دایان برگشت. ابروهایش بیشتر در هم شده شتش شیشهبا انگ

ی خیابان خلوت پارک کرد. نفس عمیق و سنگینی بود. دستی به صورتش کشید و ماشین را در گوشه
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 کشید.اش بیشتر درد میدید و دل زخمیاش را میکشید و به سمت دختر برگشت. دختر، کالفگی

 :کمرنگ به روی صورت نشاند و با صدای طریفش او را صدا زدلبخندی 

 دایان؟ -

 :های اغواگر دختر دوخت و زمزمه کردنگاهش را به سختی به چشم

 بله؟ -

 .فهمید که مرد مقابلش هنوز هم خواهان اوستجان گفت، اما دختر خوب میاحساس و بیبی

 خوایی بپرسی خوبم یا نه؟نمی -

 .ر پوزخند زد و رو گرفتآشکارا به سوال دخت

 .تو همیشه خوب بودی -

رحمی دایان شکست و ل*ب به شکایت باز نکرد. دستانش را در هم گره کرد و دلش شکست؛ از بی

 .سعی کرد خود را به آن بیراهه بکشاند

 چی بهم ریخت. ما هم به اصرار میزبان موندیم ومهمونی خوب بود، اما یهویی یه اتفاقی افتاد و همه -

 .بعد از شام من گفتم که دوستم میاد دنبالم بریم بیرون

 :نظر دایان به او جلب شد. به سمتش برگشت و پرسید

 چه اتفاقی افتاد؟ -

 :ابروهایش را درهم کشید و با حرص پاسخ داد

 .همش تقصیره مرجان بود -

 مرجان؟ چرا؟ -

 :ل*ب گزید و کمی در پاسخ دادن تعلل کرد که کفر دایان بلند شد

 مهرآنا! چه اتفاقی افتاده؟ -

 .مهرآنا. بله! دخترکی که دل و دین دایان را یکجا به یغما برده بود

نفس گرفت و کامل به سمت دایان برگشت و تمام دعوای آلما و مرجان و حتی عصبانیت بیش از حد 

ی آخر هاکان را به زبان آورد. گفت و گفت و هرلحظه صورت دایان بیشتر به سرخی نشست. لحظه
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 .اش در حال بیرون زدن بودنفس افتاده بود و رگ پیشانیدیگر به نفس

بار هم با او عفت بخوانند؟ دختری که حتی یکتوانستند دخترک مهربان او را آن همه بیچطور می

ها چه به راحتی گرش فرو نرفته بود! خدای من! انساندست نداده بود و یا حتی در آغ*و*ش حمایت

 !ندزدتهمت می

اش کشید و شیشه را به سرعت پایین کشید که سوز و کالفه و عصبی دستی به صورت عرق کرده

 .هایش را به ذوق ذوق نشاندسرمای زمستانی در صورتش غرید و گونه

 !سرده -

 :اش را به سمت مهرآنا کشاند و با صدایی که از شدت عصبانیت دورگه شده بود، پرسیدنگاه عصبی

 آلما کجاست؟ -

چنین ندیده گاه دایان همیشه آرام را اینهرآنا از آن لحن و صورت خشمگین متعجب شده بود. هیچم

 .ی دایان را مبحوس کرده بودندهای به خون نشستهچنان چشمبود! نگاه مبهوتش هم

 با هاکان. چرا؟ -

وانست فردا هم با تدلش آرام گرفت. همین که هاکان در کنارش بود، یعنی به وجود او نیازی نبود و می

دانست که آلما هرچقدر خود را خوب نشان بدهد، باز او صحبت کند تا دلش آرام بگیرد. او خوب می

گذاشت هم حال دلش فجیع خراب است و به هم ریخته. او فقط در حضور دایان غرورش را زیر پا می

 .گریستو از اعماق دلش می

 .ر غمگینی که در کنارش نشسته، توجه کندشیشه را باال داد و سعی کرد کمی هم به دخت

 خوری برات بگیرم؟چیزی می -

های بسته، های ظریفش به لبخند از هم باز شدند. نگاهی به اطراف انداخت که با دیدن مغازهل*ب

 .ابروهایش در هم رفت و لبخندش ماسید

 !استهمه جا که بسته -

اش لبخندی به صورت مهرآنا زد و حال درونیو با ناراحتی به سمت دایان برگشت. دایان برخالف 

 :پرسید
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 خواستی؟چی می -

 !دلم هوس یه سیخ جیگر مشتی کردآ -

 :هایش را پایین انداخت و ادامه دادل*ب

 .از بس که اونجا جو سنگین بود، نتونستم چیزی بخورم -

و ذهن خود نداشت. ها و طنازی دخترک دلش به لرزه در آمده بود و اختیاری به روی فکر از دلبری

 :ی لطیف مهرآنا را از آنِ گرمای دستش کرد و زمزمه کرددستش را به آرامی پیش برد و گونه

 .یه جای خوب سراغ دارم که توی این هوا هم بازه -

گوید. با همان نوازش کوچک هم چشمانش به روی هم افتاده اما مهرآنا نشنید و نفهمید که او چه می

گل انداخته بودند. لبخند عمیقی صورت دایان را پوشاند که بر آن خشم و هایش بودند و گونه

اد و دنرم به روی صورت ظریف او حرکت میی پیش غلبه کرد. انگشتانش را نرمعصبانیت چند لحظه

باره با یادآوری موقعیت و قولی که به خود کرد، اما به یکقراری میتمام وجودش از آن نزدیکی بی

سرعت دستش را عقب کشید و با عذرخواهی ضعیفی از دخترک متعجب رو گرفت و  داده بود، به

 .ماشین را به حرکت در آورد

***** 

 «هاکان»

اش را به روی صندلی تاپ را خاموش کرد و تن خستهاش کشید و لپهای خستهدستی به چشم

ایت کرد که صدای کشید. دستانش را در هم قالب کرد و باالی سرش قرار داد و به سمت باال هد

به  فروغش رابخشی در اندامش پیچید. گلویی صاف کرد و نگاه بیهایش بلند شد و درد لذتاستخوان

اش، های تجاریشد که او را به قصد رسیدگی به ایمیلسمت دلبرش کشاند که یک الی دو ساعتی می

 اشک آن نفس در س*ی*نهاش کشاند و به یاش را به سمت تخت دونفرهتنهتنها گذاشته بود. نیم

اش دلبرش را از خواب ناز بیدار برید و به سرفه افتاد. دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدای سرفه

ی پیاپی، باالخره نفس به هایش چسباند و بعداز چند سرفهاش را به ل*بنکند. دست مشت شده

ای آلما عذاب نکشیده بود ههایش برگشت. کم از آن ر*ق*ص، آغ*و*ش، شام دونفره و شیطنتریه



www.taakroman.ir  

 

  

 
637 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

کشید!؟ آلما با همان لباس خواب حریر ضخیمی که که حال باید از آن حالت خوابیدن، عذاب می

ها شده بود، همان لباس خوابی که هاکان به دستش داده بود را به تن کرده بود و همانند عروسک

خترکی که خیلی وقت بود او سال پیش در سفرش به ترکیه آن را خریده بود. به نیت آن ددرست یک

 !فهمدرا ترک کرده، اما دل عاشق که معنای جدایی را نمی

درخشید. پوست لباس حریر مشکی رنگ عجب تناقضی با پوست سفیدش داشت و در تنش می

زد و هوس لمس را به جان او های آبی و نیلی رنگ عجیب برق میظریفش در میان آن رنگ

ود و با وجود آلما به گرمای آتش رسیده بود. صورت غرق در خوابش به انداخت. هوای اتاق گرم بمی

ای شاهانه بخشیده بود. اتاق بزرگ و مجللش روی روبالشتی ساتن رها شده بود و به تخت او جلوه

آمد. با آن تخت هیچگاه به چشمش نیادمده بود، اما حال با وجود آلما از نظرش اتاقی اشرافی می

پادشاهی داشت، میز و صندلی که هم مدل و رنگ آن تخت بود و حتی اتاقک ای که تاجی دونفره

کرد؛ آن هم با وجود آلما، سیب هایش همه و همه به رنگ سفید و استیل عجیب خودنمایی میلباس

 !اشممنوعه

ی اندک را به هیچ رساند و به روی به آرامی از جای برخاست و به سمت تخت قدم برداشت. آن فاصله

رست در کنار آلما نشست. یک پایش را خم کرد و به زیر ران پایش فرستاد و پای دیگر را تخت د

هایش فرستاد و اش به ریهجان آویزان تخت کرد. بوی خوش بهارنارنج را از تن دلبر شیرازیبی

انگشتان لرزانش را به سمت صورت نورانی آلما هدایت کرد. عرق سردی به روی پیشانی و تیرک 

هایش به شماره افتاد. آن حال پریشان با رسیدن انگشتانش به صورت او و انه شد و نفسکمرش رو

هایش، بیش از پیش شد و بیقراری قلبش نیز به آن اضافه شد. آب دهانش را به احساس داغی گونه

اش را به سختی بیرون فرستاد. انگشتانش از گرمای صورت او ذوق های بریدهسختی فرو داد و نفس

قراری و آن ترس ناشی از بیماری نشأت کردند و درون شکمش بلوایی به پا شد که از بیذوق 

گرفت. لرز خفیفی که به اندام آلما وارد شد، به سرعت از جای برخاست و برای رها کردن خود از می

های عمیقی کشید و پروا، به سرعت رو گرفت و پشت به آلما ایستاد. نفسآن فکر و خیال داغ و بی

ی نقاشی آلما مقابل چشمانش، به سرعت هایش پوشاند. با نقش بستن دوبارهصورت خود را با دست
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اش را به در داد و ی اتاقش پنهان کرد. تکیهبه بیرون از اتاق هجوم برد و خود را پشت در بسته

 .نفس زنان به مرد مقابلش خیره شدنفس

 چیزی شده؟ -

ال به یاد نداشت که به درخواست خودش بود که باز هم همگی کرد؟ اصاو آن موقع شب آن جا چه می

 !اشی پدری جمع شوند. همه و همه حتی ناپدریدر آن خانه

ای مصلحتی حفظ ظاهر اش را از در گرفت و با سرفهبا دیدن آن نگاه خیره و متعجب، به سرعت تکیه

 :د گرفت و پرسیدسوخت حالت سرد و خونسردی به خوکرد. برخالف درونش که از آتش می

 چرا نخوابیدی آتاش؟ -

 :ای به پا داشت انداخت و پاسخ دادآتاش نگاهی به برادرش که هنوز هم پیراهن مردانه و شلوار پارچه

 رفتم آب بخورم. توی اتاقم آب یخ نبود، ببینم؟ جایی میری؟ -

 :اسخ دادهایش به سرعت پگیج و مبهوت نگاهی به سراپای خود انداخت که با دیدن لباس

 .وقت نکردم عوض کنم -

 جاست؟آلما این -

 اش باال انداختبه سرعت سر بلند کرد و نگاه مبهوت و متعجبش را به او دوخت که با خونسردی شانه

 :و گفت

 .موقعی که اومدیم، ماهگل گفت شما دوتا باالیین! ما هم مزاحمتون نشدیم -

 :چشمانش بیشتر گرد شدند و ناباور پرسید

 ماهگل خواب نبود؟ مگه -

 .ی آتاش بلند شدخنده

 ...حتما نخواسته مزاحم دوتا مرغ عشق بشه و -

 :ابروهایش را در هم کشید و به سرعت میان حرفش پرید

 .جا تا اتاقم رو نشون آلما بدمما فقط اومدیم این -

به دهانش  اش بلند نشود. دستیهایش را محکم به هم دوخت تا در مقابل توجیح هاکان خندهل*ب
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 :کرد گفتکشید و در حالی که به سمت اتاقش قدم تند می

 !ما هم هیچ فکری نکردیم -

هایش را محکم میان تارهای سیاه و ای کشید و پنجهو وارد اتاق شد و در را بهم کوبید. پوف کالفه

 :ابریشمی موهایش فرو کرد. دستی به روی قلبش گذاشت و زمزمه کرد

 !ترسی؟ اون بیماری تموم شدهاز چی میآروم بگیر لعنتی!  -

اما باز هم نتوانست خود را متقاعد کند تا به اتاق بازگردد پس به سرعت از آن منبع حرارت فاصله 

 .ها سپردگرفت و خود را به بالکن رساند و تن داغش را به دست سرمای برف

**** 

 «فصل هجدهم»

ی مات و مبهوت مانده بود و نگاهش مدام میان به مرد مقابلم خیره شدم که از شدت ترس و بیچارگ

من و آتاش در گردش بود. گویی تازه متوجه شده بود که چه جنایتی مرتکب شده است! نگاهش به 

 .هایش به لرزش در آمدندروی من ماند و ل*ب

 گین؟چی... چی دارین می -

ز مبل گرفت و با کالمی سرد اش را ااش را حفظ کرد و به آرامی تکیهآتاش همان اقتدار و خونسردی

 :لرزاند پاسخ دادکه تن من را نیز می

 !دوست ندارم حرفام رو تکرار کنم آقای دکتر -

 :دستانش را در هم قالب کرد و به روی میز قرار داد و پرسید

حاال که فهمیدین چه جنایتی در حق خانم سعادت مرتکب شدین و چی در انتظارتونه! بهتر نیست  -

 تون حرفای الزم رو به ما بگید؟تگیریقبل از دس

اش را روی صندلی چرم تکان داد و رنگ به رخسار نداشت، اما سعی کرد حفظ ظاهر کند. بدن فربه

عینکش را از روی صورت برداشت و به روی میز انداخت. دستی به چشمانش کشید و با عصبانیتی 

 :ناگهانی غرید

 نکنه همون افریته شما رو فرستاده؟چیو انداخته گردن من؟ حاال دیگه همه -
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ی اتاقش قدم برداشت. پستش را به پنجره کرد و تنش را از روی صندلی جدا کرد و به سمت پنجره

 :گفت

 .بردمهمون روز که زد زیر قول و قرارمون باید آبروش رو می -

های سایه و ی افریته، کشیده شد به حرفتر از من بود که با گفتن همان یک کلمهذهنم باهوش

کدام حرفی نزدیم مان بیندازد، هیچخبرش. برای آن که بیشتر خودش را در چنگالی از خدا بیخاله

 :چنان ادامه دادو هم

وقت هوشیار بشه، از اون چیزی که قراره به به من گفت اگه صحت عقلش رو رد کنم و نذارم هیچ -

 .جیب بزنه یک سومش مال منه

 .شد و به سمتش برگشت صدای پوزخند آتاش بلند

 و توهم گول خوردی آره؟ فکر کردی اون زنه طمعکار حاضره چیزیو با تو تقسیم کنه؟ -

 .ای سر داد و برخاست و به روی میز خم شدخنده

 !تو احمق بودی که باور کردی! االنم فقط تویی که این وسط مقصر شناخته شدی -

 .بودی رسیدخشم دکتر یزدانی بیش از پیش شد و صورتش به ک

 !حق نداری منو مقصر بدونی -

فریاد کشید و به سمت آتاش آمد و درست مقابلش ایستاد. دستانش را روی میز مشت کرد و در 

 :صورت آتاش غرید

 .من فقط دستورای اونو اجرا کردم -

 :آتاش جلوتر رفت و با زیرکی گفت

 !چی به گردن توعهاما همه -

 :به ناگهان فریاد کشید

 .رک دارم ازش! صداشو ضبط کردممن مد -

 :ضربان قلبم باال رفت و کامال غیرارادی از جای برخاستم و گفتم

 !امکان نداره -



www.taakroman.ir  

 

  

 
641 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

اما آتاش به سرعت با اخم به سمتم برگشت که ل*ب گزیدم و شرمسار روی صندلی جای گرفتم. 

ی سوتی من هم نشد. آتاش به سمت مرد کرد که حتی متوجهخودش سیر می قدر در دنیایدکتر آن

 :برگشت و گفت

 .تونم کمکت کنماگه به ما کمک کنی که اونو به دست قانون بسپریم، منم می -

 :دیدم که چشمان دکتر برق زد، اما به سرعت حفظ ظاهر کرد و با عصبانیتی کمتر گفت

 !هچه کمکی؟ در هر صورت پای من گیر -

 تر بهتره یا زندانی بیشتر؟جرم کم -

 :دکتر ابروهایش را در هم کشید و پرسید

 خوایی بگی؟چی می -

گیم شما خودتون سراغ شناسه و ما هم میاگه شما به ما کمک کنی دادگاه شما رو شریک جرم می -

سال حبس  خورید. چه بسا بشه با یکی دوما اومدین. شما هم به خاطر معرفی خودتون تخفیف می

 .سر و تهش رو بهم اورد

ای از سر درماندگی خود را به روی مبل کالفه و سردرگم دستی میان موهای پرپشتش کشید و با ناله

 .رها کرد

 .تونم به کارم ادامه بدمکنن و دیگه نمیاما اونا مجوزم رو باطل می -

 .این بهترین راهشه! بدتر از اینم ممکنه براتون اتفاق بیوفته -

ای که برای دکتر آورده بود را برداشت و کارت آتاش دستانش را از روی میز بلند کرد و پرونده

ویزیتش را روی میز قرار داد. به سمتم برگشت که سری تکان دادم و از جای برخاستم و به سمت 

 .دکتر برگشتم

 !گناه بودشما در حق خودتون بد کردین. همینطور در حق سایه، اون بی -

میقی کشیدم و نگاهم را از صورت مبهوتش گرفتم و به سمت در قدم برداشتم. از اتاق بیرون نفس ع

زدیم و تشکری از منشی کردم و به همراه آتاش از آن مطب بیرون زدیم. نفس عمیقی در آن هوای 

صاف و سرد کشیدم و با لبخندی از سر پیروزی به سمت آتاش برگشتم. لبخندم را پاسخ داد و 
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 :پرسید

 !چیه آلما؟ هنوز که اتفاقی نیوفتاده خوشحالی -

 :دستانم را به هم زدم و کامل به سمتش چرخیدم و با خوشحالی گفتم

افتاده! اون نگاهی که من دیدم و اون عصبانیت از چهارساعت حرف زدن من و تو، مطمئن باش آخر  -

 !زنهزنگه رو می

 .ای کرد و نگاه مهربانش را به صورتم دوختخنده

 .امیدوارم که ناامید نشی -

 .لبخندی به صورتش زدم و سری کوتاه خم کردم

 .ممنونم اولیاحضرت -

 .ای کوتاه سر داد و دستش را به سمت ماشین گرفتخنده

 .بفرمایید بانو -

تشکری کردم و به سمت ماشین رفتم و هر دو سوار شدیم. ماشین را که به حرکت در آورد، با 

 .مشرمندگی به سمتش برگشت

 آتاش؟ -

 :دستانش را به دور فرمان محکم کرد و در حالی که نگاهش به خیابان دوخته شده بود، پاسخ داد

 جانم؟ چیزی شده؟ -

 :ی گوشم کشیدم و گفتمطبق عادت دستی به الله

 !اگه مشکلی نداره منو برسون کلینیک -

ورتش زدم. لبخند مهربانی نگاهی به سمتم انداخت که شرمسار ل*ب گزیدم و لبخند خجلی به صنیم

 .کردم را به روی صورت نشاندکه این روزها در برخوردش با خودم بیشتر احساس می

معلومه که مشکی نداره دخترخوب! این چه حرفیه آخه؟ فقط قبلش باید دستور خان داداش رو  -

 .اجرا کنم

 خیلی ممنونم. چه دستوری؟ -
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 .ردم، نذارم بری سرکارفرمودن که تا شما رو به جگرکی مطمئن نب -

 جگرکی برای چی؟ -

 .تونستن ازت خون گرفتنخون سازه! امروز صبح هم که تا می -

 :و صورتش را به حالت چندش در هم کشید و ادامه داد

 .پرستاره میگی دشمنی داشت -

 :ای سر دادم و گفتمخنده

 .! من خوبمشو انجام داده. بعدشم، نصف سرنگ که چیزی نیستاون بیچاره وظیفه -

 .نوچ! امر خان داداش باید اجرا بشه -

 !به خدا من خوبم -

 !همین که گفتم -

 .باشه. من تسلیم شدم -

 .آفرین -

لبخندی به صورت مهربانش زدم و به سمت خیابان برگشتم. ذهنم کشیده شد به آن شب رویایی و 

صدا سر دادم و سرم را به ای بیهی هاکان، خندفرار صبح زودم. با یادآوری آن فرار یواشکی از خانه

ی کارهای نامزدی مشغول بودیم. من، پشتی صندلی تکیه دادم. امروز صبح برای آزمایش خون و بقیه

شد که قرار بود همسر هاکان بشوم و دیگر جدایی تمام تکین، هاکان و آتاش. هنوز هم باورم نمیآی

ند را خیلی وقت بود کنار زده بودم و باز هم با کردشده. آن احساسات مسخره که مدام مرا بدبین می

ا اش درد داشته باشد، امگیری، شاید نتیجهدلم تصمیم گرفتم. وقتی که تصمیمی از صمیم قلب می

آورد. هاکان همان مردی بود که قلبم را تصاحب آورد؛ حداقل که برای من نمیپیشمانی به بار نمی

ها را به باد فراموشی سپردم و نستم او را کنار بگذارم. گذشتهتواکرده بود و من به همان راحتی نمی

 .ام باز کردمی جدیدی برای زندگیصفحه

های هاکان به انگشت دست چپم افتاده نگاهم را به آرامی پایین کشیدم و نگین انگشتری که با دست

 ازک و انگشتری سادهبود را با لذت تمام لمس کردم. انگشتری برلیان با نگین الماسیِ زیبا. قاب ن
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 .عجیب به دلم نشسته بود و قصد نداشت حتی برای حمام هم از انگشتم بیرون بیاید

اراده به روی گردنم قرار گرفت و گردنبند فرشته را لمس کرد؛ همان گردنبندی که آن دست چپم بی

 !زمان با دست خودش به گردنم آویخت. همان آخرین ناهار

های ظریف فرشته را لمس دآور گذشته را به همان گذشته سپردم و بالهسری تکان دادم و افکار در

 .بار قلبم نیز به گرمی نشستکردم که گرمای تنم دوچندان شد و این

 .رسیدیم -

ی موردنظر برگشتم. کمربندش را باز کرد و ماشین را پارک کرد که سر بلند کردم و به سمت مغازه

 :گفت

 !پیاده شو -

 .ممنون. چشم -

ماشین پیاده شدم و دوش به دوش او وارد مغازه شدیم. برایم چند سیخ جگر و دل سفارش داد و  از

 :اش را به صندلی داد و نگاهی به اطراف انداخت و پرسیدبعد از رفتن گارسون، تکیه

 جا رو دوست داشته باشی. نه؟فکر نکنم این -

 :پاسخ دادمی کوچک و ساده را از نظر گذراندم و با لبخند آن مغازه

 .اتفاقا دوست دارم! ساده و قشنگه. من از جاهای مجلل خوشم نمیاد -

 .چشمانش برق زد

 جدا؟ -

 !جدا -

 .پا پیدا کردماهلل بابا! باالخره یه همایول -

 :ای سر دادم و پرسیدمخنده

 پا برای چی؟هم -

 :با همان چشمان براق به روی میز خم شد و پاسخ دادم

 ای؟های وسط شهر و دیزی زدن. پایههای فالفلی، ساندویچیی کوچیک، دکههابرای جگرکی -
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 :دستانم را با ذوق به هم زدم و با خوشحالی پاسخ دادم

 .پسندمام بابا! دیزی رو بیشتر میچهارپایه -

 .دستش را مشت کرد

 .زنیمریم دیزی میی دیگه باهم میایول! پس دفعه -

 .شدم با چشمانی براق به صورتش خیره

 !هستم فجیع -

لبخند بزرگی صورتش را قاب گرفت که با آمدن گارسون هر دو عقب کشیدیم. پسر جوان دوغ و نان 

 :و باقی مخلفات را روی میز چید و گفت

 .تون تا چند دقیقه دیگه آماده میشهسفارش -

 :آتاش سری تکان داد و گفت

 .ممنون -

 .کنمخواهش می -

ی بعد سفارشات مخلفات بود را برداشت و ما را ترک کرد. چند دقیقهپسر سینی استیلی که حاوی 

ام به صدا در آمد و چشمانم دو دو ام، معدهآتاش رسیدند که با برخورد بوی کبابی شدن آن جگر بینی

ام! با تعارف آتاش، تقریبا با اشتها و قحطی به جان جا بود فهمیدم چقدر گرسنهزدند که همان

قدر خوردیم که جان از فک و طعم افتادم. هردو بدون تعارف آنو خوشرنگ جگرهای خوش

 .هایمان درد گرفتند. تا به حال جگری به آن خوشمزگی نخورده بودمهایمان رفت و دندانلپ

 :به سختی دوغ را سر کشیدم و با خستگی گفتم

 همه خوشمزه بودن؟من ترکیدم آتاش! خدا نکشتت! اینا چرا این -

 :دور دهانش را پاک کرد و با خنده گفتبا دستمال 

 .جا پاتوق همیشگیه منهمنم ترکیدم به خدا! فکر نکنم بتونم برم شرکت! این -

 .دستی به دهانم کشیدم و نفس عمیقی سر دادم

 .ممنونم واقعا! کلی چسبید -
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 .نوش جان -

ر گارسون را صدا کیف پول چرمش را بیرون آورد و چند تراول ده هزاری به روی میز گذاشت و پس

 :زد

 .هی پسر؟ ممنون -

داد و  اش قرارکنار پیشانی "مخلصیم"ی پسر با لبخند به سمت آتاش برگشت و دستش را به نشانه

سینی به دست به سمت میز دیگر رفت. با برخاستن آتاش به سختی خودم را از میز جدا کردم و 

قدر خورده بودیم که در مسیر رفتن یم. آنهردو از آن جگرکی معرکه بیرون زدیم و سوار ماشین شد

 هایم بهآلود و گیج زدنکدام جانی برای صحبت کردن را نداشتیم. باالخره بعد از ساعتی خوابهیچ

ر اش در مطب دکتکلینیک رسیدیم که با کلی تشکر از آتاش و مرحبا گفتن به شاهکار چهارساعته

ز همه به توالت رفتم و چند مشت آب به صورت خواب یزدانی، پیاده شدم و وارد کلینیک شدم. اول ا

ام پاشیدم و بعد از آن به سمت اتاق سایه قدم تند کردم. پشت در ایستادم و دستم را به سمت گرفته

هایم کنار فرستاد و تعجب را های بلند سایه لبخند را از روی ل*بدستگیره بردم که صدای خنده

ص و بلند بود که مبهوت و متحیر و با دستی که به روی قدر خالاش آنجایگزینش کرد. خنده

 .حرکت مانده بودمجا بیدستگیره خشک شده، همان

اش فروکش کرد و با صدایی که موجی از دلتنگی داشت، فرد مقابلش را خطاب قرار به یک آن خنده

 :داد

 .دلم براش تنگ شده عمو! چند روزه که نتونسته بیاد پیشم -

 :سو آمدنصدایی آشنا از آ

 برای آلما؟ -

 تونم با شماآره. بهش وابسته شدم؛ آخه اونه که با وجودش زندگی رو به من برگردوند. امروز اگه می -

 .های اونهدردیصحبت کنم، فقط بخاطر هم

صدای نفس عمیق مرد آمد و من متحیر از آن صدای آشنا و نسبتی که سایه به او داده بود، دستم را 

 .شان نرسدبلندم به گوش "هین "گذاشتم تا صدایمقابل دهانم 
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 !امکان نداشت! او...او عموی سایه بود؟ خدای من

قدر مبهوت مانده بودم و در ذهنم به دنبال شباهتی شنیدم. در حقیقت آنشان را دیگر نمیصدای

ا دستم ری در باال و پایین شد. گشتم که نفهمیدم چه مدت گذشت و دستگیرهظاهری میان آن دو می

چنان گیج بودم و متحیر که با دیدن قامت مرد به سرعت کنار کشیدم و قدمی به عقب برداشتم. هم

در مقابلم و آن نگاه متعجب، شکم به یقین تبدیل شد و بهت و ناباوری کنار رفته و با واقعیت کنار 

 .آمدم

 .دمیرسالم خانم تاش -

 :م و زمزمه کردمام برداشتدستم را از مقابل د*ه*ان بازمانده

 !پروفسور -

 :ای سر داد و پرسیدخنده

 همه تعجب کردی؟چرا این -

ی خوش چهره و خندان را روی تخت مشاهده کردم نگاه لرزانم را از او به سمت اتاق کشاندم که سایه

 .و باز به سمت پروفسور برگشتم

 !عمو -

 :ه زمزمه کردمباال و پایین کرد ک "بله"ی با لبخندی عمیق سری به نشانه

 !باورم نمیشه -

 :از مقابل در کنار کشید و دستش را به داخل اتاق کشاند و گفت

 !بیا داخل دخترم. با هم کمی صحبت کنیم، بد نیست -

 .های سنگینم را به داخل کشاندمسری تکان دادم و قدم

 .سالم آلما -

 :جان و مبهوتی به صورتش زدم و پاسخ دادملبخند بی

 .زمسالم عزی -

های مقابلم جای گرفتند. اول از همه سایه روی صندلی نشستم که سایه و پروفسور هم روی صندلی
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 :ل*ب باز کرد

 .ببخشید که بهت نگفتم -

 ...کنم سایه... آخهخواهش می -

 :به سمت دکتر برگشتم و پرسیدم

 ...تونستیدچرا من؟ شما که بهتر از من می -

 :بست پاسخ دادی کتش را میدکمهمیان کالمم پرید و در حالی که 

 .برای این که بهت اعتماد داشتم -

 .اش کنار نرفتند. گویی به دنبال ردی از شوخی بودندچشمانم گرد شدند و از روی صورت جدی

 ...چه اعتمادی؟ من که -

 :هایم را به هم دوختم که گفتی سکوت باال آورد. ل*بنفس عمیقی کشید و دستش را به نشانه

؛ ی کمک کردنیخوندم که تشنهدونستم تو با دل و جون پا به این رشته گذاشتی. از چشمات مییم -

 !ی آموختن و حتی فداکاریتشنه

 :لبخندی به صورتم زد و ادامه داد

اومدم پیش سایه، سایه حتی یک کلمه هم باهام تو، امتحانت رو پس دادی دخترم. اوایل که می -

 ...زد، اما امروزحرف نمی

 :آمیز و پدرانه به سمت سایه برگشت و ادامه دادبا همان لبخند محبت

 .ی امانتی بهترین رفیقم رو دیدمامروز من خنده -

 :با گیجی و سردرگمی پرسیدم

 چی؟ -

 :به سمتم برگشت و رفع ابهام کرد

رگ کرد و توی ب*غل خودم بزام. از بچگی عادت داشت منو عمو صدا میمن دوستِ پدره سایه -

 .شده

 :ی فهمیدن سری تکان دادم و گفتمبه نشانه
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 !من کار خاصی نکردم پروفسور -

 .لبخند زد

 .شاید برای تو هیچی باشه، اما برای من و سایه کار بزرگی کردی -

 :ل*ب باز کردم تا تعارف کنم که به سرعت دستش را باال آورد و گفت

 .ی قبولی رو گرفتینمره دیگه کشش نده دخترم! تو توی درسی که بهت سپردم -

 .رفته رفته آن بهت و تعجب اولیه جای خود را به احساس افتخار سپردند

 .ممنونم استاد -

 .سایه با لبخندی دلنشین نگاهش را از پروفسور گرفت و به سمت من برگشت

 چرا چند روز نبودی آلما؟ -

انم را در هم گره کردم و با خجالت لبخندم جان گرفت از اتفاقی که برای خودم و او افتاده بود. دست

 :پاسخ دادم

 .من.... مراسم خواستگاریم بود -

 :با خوشحالی فراوان برخاست و مرا در آغ*و*ش کشید و فریاد کشید

 .خیلی خوشحالم! تبریک میگم عزیزم -

 :هایش حلقه کردم زمزمه کردمدستانم را به دور شانه

 .ممنونم مهربونم -

 :روی صندلی جای گرفت و پرسیدعقب کشید و در کنارم 

 با هاکان؟ باالخره آره؟ -

 :صدایی سر دادم و پاسخ دادمی شرمسار و بیخنده

 .بله -

 :ای کرد و دستم را در دست گرفت و با صورتی که از شدت هیجان سرخ شده بود گفتخنده

 .خیلی برات خوشحالم آلما -

 :هایش کشیدم و گفتممنم اشک را که در چشمانش دیدم، دستم را به زیر چش
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 .آ! وگرنه عصبی میشمنبینم گریه کنی -

 .ی باشه تکان دادای کرد و سری به نشانهخنده

 .تبریک میگم دخترم -

 :به سمت پروفسور برگشتم و سر به زیر تشکر کردم

 .خیلی ممنونم -

 ه ابدی باشد!انگشتان سایه را به آرامی فشردم و به سمتش برگشتم. لبخند او این حق را داشت ک

 .باید او را مطلع کنم و زندگی را به او برگردانم. نفس گرفتم و به سمت پروفسور برگشتم

 پروفسور؟ -

 بله؟ -

 :انگشتانم را به آرامی از میان انگشتان سایه بیرون کشیدم و گفتم

 من باید در مورد موضوعی به شما و سایه صحبت کنم. وقت دارید؟ -

 :کشید و پاسخ داد به سرعت خودش را جلوتر

 .بله. وقت دارم -

 :نگاهی به صورت متعجب سایه انداختم و با یک نفس عمیق ل*ب باز کردمنیم

 .ی زندگیش به یه سری نتایج رسیدم که امروز از اونا مطمئن شدماز حرفای سایه و قصه -

 :ابرویی باال انداخت و دستی به ریش سفیدش کشید و پرسید

 ای؟چه نتیجه -

 .عمیقی کشیدم و بعد از کمی آن پا و این پا باالخره دل را دریا زدمنفس 

ی سایه، ی سایه گذاشت. به گفتهی سایه از عمد به ایران اومد و پا به خونهمن فهمیدیم که خاله -

حاالت روحیش از وقتی شروع شد که اون اومد و خب... به نظر من اون زن داروی خاصی رو به خورد 

 .زاکه اعتیادآور بوده و توهمداده سایه می

 .به سرعت ابروهایش در هم شد و صورتش از عصبانیت سرخ

 زنی؟چی داری میگی دخترجون؟ میفهمی که داری تهمت می -
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 :دستانم را باال آوردم و با استرس صدایش زدم

 .ی اینا رو با مدرک بهتون توضیح میدمصبرکنید پروفسور! من همه -

 :منتظر ماند که ادامه دادمای کشید و نفس کالفه

وجو کردیم تا این که ی سایه جستهای اولیه و آزمایشات اولیهمن و دکتر یعقوبی توی پرونده -

دیدیم فرض من درست بود! توی آزمایشی که روز اول از سایه گرفته شد، مقدار زیادی موارد مخدر 

 .دیده شده بود و این موضوع داخل پرونده درج نشده بود

مت سایه برگشتم که با رنگی پریده و چشمانی لرزان به صورتم خیره شده بود. دستش را بار به س

 :دیگر میان دستانم کشیدم و گفتم

خواستن تو رو مجنون جلوه بدن تا طبق چیز اعتراف کرد. اونا میاون دکتری هم که گفتی، به همه -

ورم شد. تو از امیرپارسا طالق گرفتی، طی اموالت رد صالحیت بشی! و همینقانون ارث برای اداره

صالحیت و ی عدمی دارویی شدی و برگهجا اومدی، توسط دکتر یزدانی شکنجهات به اینتوسط خاله

ی تو بود و کنترل اموالت رسید به اون به همین ترتیب و قبول بیماریت امضا شد. اون زن تنها خانواده

 !بدون نقص

های خیسش مدام میان من و پروفسور ت کالمی به زبان آورد. چشمهایش لرزیدند، اما نتوانسل*ب

 .صدا اشک میریختدر گردش بود و بی

 !باورم... نمیشه -

 :سعی کردم که از مظلومیتش به گریه نیوفتم. صورتش را به آرامی نوازش کردم و گفتم

 .من بهت دروغ نمیگم سایه -

 :صدای ناباور پروفسور مرا خطاب قرار داد

 کی هم داری؟مدر -

هایی که آتاش داده بود را بیرون آوردم و مقابلش ام برگهبه سمت پروفسور برگشتم. از درون کوله

 .قرار دادم

 .کپی و اصل آزمایش و حکم دادگاه بعد از این که سایه مجنون خطاب شد -
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ه دکتر یزدانی ، صدایی را که امروز بدون آن کام را بیرون آوردم و از میان صداهای ضبط شدهگوشی

باید به زبان آورده بود.  متوجه شود، گرفته بودم را پلی کردم. صدای عصبی دکتر آمد که هرچه را که

ها خیره شده بود و شد و پروفسور ناباور به برگهدانم چه مدت بود که آن صدا مدام تکرار مینمی

 ...دانمریخت! نمیسایه از شدت شوک اشک می

 :باالخره صدا را قطع کردم و نگاهی به پروفسور و سایه انداختم و گفتم

ی اینا رو به کمک اون جمع کردیم. دکتر یعقوبی هم مدتی بود که برادره نامزد من وکیله و همه -

 ...شک کرده بودن و وقتی فهمیدن که منم به دنیال همین موضوعم، کمک زیادی کردن، حاال

 :اختم و رو به صورت مبهوت پروفسور ادامه دادمنگاهی به سایه اندنیم

نامه رو امضا کنه و به برادر نامزد من این اجازه رو بده که از طرف اون به دادگاه اگه سایه وکالت -

 .جا خالص کنیمتونیم صالحیت سایه رو بهش برگردونیم و اونو از اینشکایت کنه، ما می

 :نفس گرفتم و به آرامی نجوا کردم

 !چی برمال میشه و جرم اونا آشکاردر این صورته که همه فقط -

 .ها را با خشم به روی میز انداخت و با عصبانیت برخاستبا اتمام کالمم، پروفسور برگه

ی سایه بود! باورم نمیشه! اون زن چطور تونست همچین کاری کنه؟ حورا چطور تونست؟ اون خاله -

 !تن خواهرشپاره

سفیدش کشید و خودش به در ورودی رساند و در را چهارطاق باز گذاشت تا دستی به میان موهای 

 .هوای تازه وارد اتاق شود

 یعنی... من معتاد بودم؟ -

 .جانش خیره شدمی سایه به سمتش برگشتم و در چشمان بیبا صدای مغموم و گرفته

 .درسته. اون داروها تو رو معتاد کرده بودن -

 :شتر شد. هق زد و با صورتی که از شدت غصه سرخ شده بود نالیدهایش بیآه کشید و شدت اشک

 ...باورم نمیشه! خاله حورا عالوه بر این که امیرپارسا رو ازم گرفت، تمام داراییم، یعنی -

های ی دردآورش را خفه کرد. از شدت غصه و درد رگدستش را مقابل دهانش گرفت و صدای گریه
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اش کشیدم و باناراحتی رتش سرخ و کبود شده بود. دستی به شانهاش بیرون زده بودند و صوشقیقه

 :صدایش زدم

 سایه جان؟ -

 .هق زد و هیچ نگفت

 برادر نامزدت مطمئنه؟ -

ی پروفسور برگشتم که خود را به من رساند و دوباره روی به سرعت به سمت صدای عصبی و گرفته

 :تاب پرسیدصندلی جای گرفت و بی

 آره؟ مطمئنه؟ -

تکان دادم و بااطمینانی که این مدت از آتاش پیدا کرده بودم و احساس پاکی  "بله"یبه نشانه سری

 :ی کاری را دیده بودم، گفتمکه در زمینه

 .بله. مطمئنه -

 تونه همه چیو برمال کنه؟یعنی می -

 .بله -

 تونی ما رو باهم آشنا کنی؟می -

 .بله -

 .نفس عمیقی کشید و به سمت سایه برگشت

 سایه جان؟ عمو؟ -

 .کنان به سمت پروفسور برگشت و دستش را به آرامی پایین آوردهقسایه هق

 جانم عمو؟ -

 تو به منو آلما اعتماد داری؟ -

 :هق زد و با نگاهی خیس به من خیره شد و پاسخ داد

 .بیشتر از خودم. آره، اعتماد دارم -

 :پروفسور سری تکان داد و گفت
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 !چی درسته، میام پیشت. همین امروزمالقات میکنم و اگه دیدم همه پس من با اون وکیل -

 .باشه -

 کنی؟پس یعنی قبول می -

 :نگاهش را دزیدید و با گریه پاسخ داد

 !جا خسته شدمآره. از این -

 :پروفسور به سرعت برخاست و خطاب به من گفت

 .بریم -

 :متعجب از جای برخاستم و پرسیدم

 کجا؟ -

 .مزدتپیش برادرنا -

 .باشه -

های روی میز را جمع کردم و به سمت سایه رفتم که حال، روی تخت نشسته بود و با در تمام برگه

 .آغ*و*ش کشیدن زانوهایش و تاب خوردن و اشک ریختن سعی در آرام کردن خود داشت

 سایه جان؟ -

 .ی سفید گرفت و به سمتم برگشتنگاه خیسش را از ملحفه

 .مگردیما زود بر می -

 اشتنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و باز هم سرش را به روی زانوهایش رها کرد. دستی به روی شانه

تر داشت تا هرچه سریعهایش را بلند و تند برمیکشیدم و به همراه پروفسور از اتاق بیرون زدیم. قدم

داد و برافروخته قدم هایی زیر ل*ب سر میاز آن کلینیک بیرون بزند و به واقعیت برسد. زمزمه

تر برسد. باالخره از کلینیک بیرون زدیم و به سمت خیابان قدم برداشتم داشت تا هرچه سریعبرمی

 :ی آتاش شدم. به سرعت به سمتش قدم برداشتم و صدایش زدمهای اولیه متوجهکه با همان قدم

 آتاش؟ -

برگشت. نگاهی متعجب به دستان تکان خفیفی خورد و آچار را به روی زمین انداخت و به سمتم 



www.taakroman.ir  

 

  

 
655 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :سیاهش انداختم و پرسیدم

 شده؟چی -

 :کالفه لگدی به ماشین زد و پاسخ داد

 .پنچر شده -

 اوه. تونستی درستش کنی؟ -

 .نه متاسفانه! زنگ زدم دوستم بیاد -

 .ی پروفسور هر دو به سمتش برگشتمبا صدای محترمانه

 خوایی مرد جوان؟کمک می -

 :حترمانه به روی ل*ب نشاند و پاسخ دادآتاش لبخندی م

 .رسهخیلی ممنونم. االن دوستم می -

 :پروفسور حالت تفکر به خود گرفت و سپس با ناباوری پرسید

 .ایلیا هستی؟ قزلباش تو پسر خونده -

 :به وضوح ابروهای آتاش در هم شد و با سردی پاسخ داد

 .بله. آتاش بکتاش -

 :ای کرد و گفتهمید که سرفهگویا پروفسور منظور او را ف

 بله بکتاش. خوبی پسرجان؟ -

 .ممنونم -

 :سردی آتاش را که دیدم به سرعت مداخله کردم و رو به آتاش گفتم

 .ایشون پروفسور کریمی هستن و دوست پدربزرگ و البته استاد بنده -

 .ابرویی باال انداخت و به سمت پروفسور برگشت

 .وقتمخوش-

 .گشتمبه سمت پروفسور بر

 .ایشونم آتاش بکتاش برادره نامزد من -
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 :پروفسور متعجب پرسید

 تو عروس قزلباش شدی؟ -

 :لبخندی زدم و پاسخ دادم

 .بله -

 !دار بشهاوه. بهم گفته بود که قراره عروس -

 .که اینطور -

 .سری تکان داد و به سمت آتاش برگشت

 پس شما به آلما کمک کردی؟-

 :سازی کردمداخت که شفافآتاش نگاهی به سمت من ان

 .در مورد سایه. ایشون از آشناهای سایه هستن -

 :ابرویی باال انداخت و به سمت پروفسور برگشت و باوقاحت پرسید

 از کجا بدونم ایشون مورد اعتمادن؟ -

 .ی پروفسور بلند شدخنده

 ...شناسه هم سایه! اونی که بایدپسرجان! هم آلما منو می -

 :سور پریدمیان کالم پروف

 تونم به شما اعتماد کنم؟شناختن که چیز مهمی نیست! چطوری می -

 :از جسارت آتاش ابرو در هم کشید و باعصبانیت گفت

 خوایی؟فهمی چی میگی؟ نکنه ازم تعهدم میمی -

 .چیو بهتون میگمچراکه نه! اگه یه تعهدنامه پیش من امضا کنید، منم همه -

 !مان گرد شد. چقدر محتاط و مرموزمان باز ماند و چشمانانپروفسور و من از تعجب د*ه*

 !ایول داری پسر -

 .ی آتاش زدپروفسور گفت و دستی به شانه

 .قبوله -
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نفس آتاش را به همان راحتی قبول کرد؟ هرچند که اگر من هم جای او بودم، فریب اعتمادبه

وگوی حقوقی ساعتی به گفتدیگر خوردم. گفت و مابقی روز به سرعت سپری شد. با یکمی

ای که های آتاش بررسی شد. پروفسور متقاعد شد و به سرعت به آن تعهدنامهپرداختند و مدرک

فقط او و آتاش از مفادش باخبر بودند را امضا کرد و به سوی سایه شتافت. چندی بعد بود که رضایت 

آن که یکی از دوستان آتاش به او را گرفته و سندی با امضای سایه به دست آتاش سپرد. بعد از 

 .کمکش شتافت، ماشین به راه افتاد و من به همراه آتاش از آن کلینیک دور شدم

 .نگاهم را از خیابان گرفتم و به آتاش دوختم

 آتاش؟ -

 بله؟ -

 بایست حکم مجنون بودنش رو صادر کنه؟موقعی که سایه رو اوردن مگه پزشک قانونی نمی -

 .درسته -

 ا نفهمیدن که سایه معتاد شده بوده!؟یعنی اون -

 :نگاهی به سمتم انداخت و پاسخ دادنیم

ایه ی ساینو یادم رفت بهت بگم آلما. دکتر یزدانی همون دکتر پزشک قانونی بوده که توسط خاله -

 .خریده شده بود

 وای! جداً؟ -

 .جدا -

 !نقصخدای من! چقدر حساب شده و بی

 آتاش؟ -

 بله؟ -

 ...مار روانی شناخته شده و درخواستش نامعتبر، پس چطوریسایه که بی -

 :میان کالمم پرید و با لبخندی به سمتم برگشت و گفت

 اگه دکتر یزدانی صالحیت عقلیش رو امضا کنه چی؟ -
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 :چشمانم برق زدند و ناباور زمزمه کردم

 !تو خیلی باحالی -

 .ای کرد و نگاهش را به مقابلش دوختخنده

 .دونممی -

 !واقعا که توی کارت عالی هستی -

 !نه دیگه -

 .آره! من به رئیست حق میدم که تو رو وکیل ارشد شناخته -

 .خندید

 .ی همکارام که اینو نمیگنهمه -

 .شونهاون از حسادت -

 .باز هم خندید

شد و سایه چیز درست میداد، همهنظیر بود. اگر دکتر رضایت به همکاری میاو در کارش بی

جاست که آن زن به سزای اعمال نست به عنوان یک فرد بالغ و سالم شکایت کند و آنتوامی

 !شدرسید. بهتر از آن نمیاش مینابخشودنی

**** 

 «هاکان« »دانای کل»

 

ی برادرش ی گوشی گرفت و به سمت آتاش برگشت که خشمگین و مبهوت خیرهنگاهش را از صفحه

اش و حتی خواهرش مات و مبهوت به او خیره یز دست کمی از او نداشتند. مادرش، ناپدریبود. بقیه ن

اش را به دوش کرد و سنگینیشده بودند. اگر اصرار آلما نبود، تا ابد آن راز را با خود حمل می

 در ها با او صحبت کرده بود تا که واقعیت را به همه بگوید و او باالخرهکشید؛ اما دخترک ساعتمی

 .آن شب زمستانی سرد، واقعیت چند ساله را به زبان آورده بود

 چی میگی هاکان؟ -
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 :به سمت آتاش برگشت و با خونسردی تمام پاسخ داد

 !ازم پرسیدی چرا یک سوم سهام خودتو به یه نفر غریبه واگذار کردی، منم گفتم برای چی -

 :آتاش به سرعت قد علم کرد و فریاد کشید

 ی کی؟که اون خواهرمه و حقشو دادی؟ بااجازهن بود؟ ایناین جواب م -

احترامی او به سراغش آمده بود، برخاست و با گفتن همان سوال آخر هاکان با عصبانیتی که از بی

 :گفت

ی ی خودم. فکرنکنم اونقدر صغیر و مجنون شده باشم که برای ادارهحرف دهنتو بفهم! بااجازه -

 .بگیرم اموالم از تو باید اجازه

 .آتاش دندان سایید و مقابل هاکان ایستاد

 !گفتی. من شریک تو بودماما باید به منم می -

 !من به سهم تو دست نزدم -

 .اش ضربه زد، عصبانیتش را دوچندان کردی آتاش که به روی س*ی*نهانگشت اشاره

 ...اون دختره سرت کاله گذاشته. اصال کدوم خیانت؟ کدوم زن دوم؟ داری -

 !بس کن -

 :فریاد کشید و با دستش به ضرب به زیر دست آتاش زد و غرید

 !اون خواهر ماست و اون زنم، مادرش. من خودم ازش تست گرفتم. بفهم اینو -

 :صورت خشمگین آتاش به سرعت رنگ باخت و مات و مبهوت زمزمه کرد

 چرا به من نگفتی؟ -

 :کرد آرامشش را حفظ کند گفتمیهاکان دستی میان موهایش کشید و در حالی که سعی 

م کردگفتم؟ تو مگه گوش شنوا داشتی؟ چندسال با مامان دشمنی داشتی و هرچی سعی میچی می -

 !دادیبهت توضیح بدم که گوش نمی

 :باز هم فریاد آتاش بلند شد

 این همه قصه بافتی که برسی به این؟ مادرت؟ -
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 :فریاد کشید ی هاکان زد وکف دستش را به ضرب تخت س*ی*نه

 رو؟ دار شدنشکنی و بچهی عاشقی بابا رو تعریف میبرو خودتو رنگ کن عمو! واسه من قصه -

ترش شود؛ اما او هرلحظه احترامی به برادر کوچکهاکان دستانش را در کنارش مشت کرد تا مانع بی

 .گذاشتپایش را فراتر می

 .ی اینا عین حقیقتههمه -

 :غرش شیر از آتاش بلند شدبار صدایی همچون این

 !دروغگوی عوضی -

 :نفهمید، نفهمید چه شد که دستش بلند شد و فریادش در خانه پیچید

 !خفه شو احمق -

صدای فریاد مهراوه و مهرآنا بلند شد و قزلباش نام او را با عصبانیت فریاد کشید. به سرعت به خود 

را پایین آورد با صدایی که از شدت  زنان دستشجا مشت کرد. نفسآمد و دستش را در همان

 :اش دورگه شده بود ناامید نالیدرحمی آتاش و بغض مردانهبی

 !ی زحمتام؟این بود جواب همه -

های برادرش رنگ از رخ آتاش پرید و مبهوت و لرزان به هاکان خیره شد که از شدت سنگینی دشنام

 ی برادر رشیدش کشید و با لبخندیی به شانههایش به پایین افتاده بودند. دستشکسته بود و شانه

 :که اندوهی بزرگ در خود نهفته بود زمزمه کرد

 !دست مریزاد داداش! دست مریزاد -

ها رو گرفت و کیف لپتاپ و پالتویش را برداشت و به سرعت از آن خانه بیرون ی آنبه سرعت از همه

های مردانه و دردآورش را گاز فشرد و اشک زد. خود را درون ماشین انداخت و پایش را به روی پدال

 .به سکوت غروب دردناک جمعه سپرد

***** 

 «آلما»

 .خودش زنگ زد و منم رفتم پیشش -



www.taakroman.ir  

 

  

 
661 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

 :باهیجان پرسیدم

 خب؟ دیگه؟ -

 .ی اون زن هم االن پیش منهتمام اظهاراتش رو نوشتم و اون امضا کرد. صدای ضبط شده -

 :یدمبا هیجان به باال پریدم و فریاد کش

 !خیلی خوبی آتاش. معرکه بودی -

 :جان نامم را به زبان آوردنفس عمیقی کشید و بی

 آلما؟ -

 :زنان پاسخ دادمنفسن نفس

 بله؟ -

ی صالحیت عقلی سایه رو امضا کرده، من باید شکایت رو چی درست شده و حاال که دکتر برگههمه -

 !خوام دیگه دخالت نکنیتنظیم کنم. ازت می

 .لبخندم کنار رفت و از تکاپو افتادم به سرعت

 چی میگی آتاش؟ -

 .تو انجام دادیهمین که گفتم! تو وظیفه -

 ...اما -

 .بعدا باهم صحبت میکنم -

 آتاش؟ -

 بله؟ -

 .خوام تا آخرش باشممن می -

 .ی این کارا به من مربوط میشه و سایه و دکتردیگه چیزی نیست که تو بتونی کمک کنی! بقیه -

 یچ کمکی؟ه -

 .هیچ کمکی. فقط باید آزمایشات و پرونده رو برام بفرستی -

 .توانستم به روی حرفش حرف بیاورم. او برایم جایگاه مهمی داشت؛ همانند یک دوستنمی
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 .باشه -

 .ممنونم -

 .من ممنونم آتاش -

 آلما؟ -

 بله؟ -

 میگم که، از هاکان خبر داری؟ -

 .افتادرنگ از رخم پرید و قلبم به تکاپو 

 چیزی شده؟ -

 :به سرعت پاسخ داد

 .های منو نمیدهنه! نه! فقط جواب تماس -

 :نفس عمیقی کشیدم و با لبخند گفتم

 .زنهنگران نباش! ربع ساعت پیش باهاش حرف زدم گفت که بیرون کار داره و بعدا بهم زنگ می -

 :ی خودشصدای نفس عمیقش آمد و سپس صدای گرفته

 .ه زنگ زدی بگو زنگ بهم بزنهبار کباشه. این -

تر شد. با صدای زنگ واحد، به سمت در برگشتم و اش دلم غش کرد و لبخندم عمیقاز نگرانی برادرانه

مانتویم را از روی مبل برداشتم و به روی تنم انداختم. شالم را به روی سر انداختم و در حالی که به 

 :رفتم گفتمسمت در می

 .باشه. فعال باید برم-

 .فعال -

 .تماس را خاتمه دادم و گوشی را درون جیبم رها کردم و در را باز کردم

 !سالم -

جا شادمانی عجیبی به جانم افتاد و همانند تمام مواقعی که از دیدنش و از دیدنش آن هم در آن

 :آمد با خوشحالی پاسخ دادمداشتنش غرور به سراغم می
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 جا؟سالم دایان! این -

 :ی به اُورکتش کشید و پرسیدلبخندی زد و دست

 خوایی به داخل دعوتم کنی؟نمی -

 .جا از بین بردصدایی از پشت سرش آمد که تمام خستگی آن روزم را یک

 !جاستببین کی این -

 :هردو همزمان به پشت سر دایان برگشتیم و با خوشحالی نامش را به زبان آوردیم

 !هاکان -

 :جان گفتو بیای به روی صورت نشاند لبخند خسته

 !چه مشتاق -

 .به سرعت در را کنار دادم و هردو را به داخل دعوت کردم

 !بفرمایید داخل -

 :اش شدم و گفتمدایان به سمتم آمد و تک شاخه گل را به سمتم گرفت که با محبت خیره

 !ایخیلی ممنونم دایان! خودت که هدیه -

 :لبخند خجلی زد و گفت

 .نفرمایید بانو -

 .ند به سالن اشاره کردمبا لبخ

 .بفرمایید -

آمد. کت چرم و از کنارم گذشت و به خانه هجوم برد. تیپش محشر بود و حقیقتا که به او مشکی می

شلوار جین مشکی با آن تیشرت جذب مشکی او را بیش از همیشه جذاب کرده بود. با ورودش به 

پوش و جذاب! اور و هم همانند همیشه شیکسالن، نگاهم را از او گرفتم و به سمت هاکان برگشتم. ا

 .ی مشکیدوخت مشکی و پیراهن مردانهای، شلوار خوشکت چرم قهوه

 :ی صورتش شدم و زمزمه کردمبا عشق خیره

 !عین همیشه جذاب -
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جان و مصنوعی سر داد و به داخل خانه هجوم برد و در حالی که اور کتش را به رخت آویز ی بیخنده

 :د گفتکرآویزان می

 !کم ز*بون بریز فسقلی -

و بی هیچ حرفی به سمت سالن قدم برداشت. متعجب به مسیر رفتنش خیره شدم و ابرویی باال 

 :انداختم که صدایش از سالن آمد

 کجایی؟ -

 داشتم پاسخبه سرعت دست و پایم را جمع کردم و در را بستم و درحالی که به سمت سالن قدم برمی

 :دادم

 .ماومدم عزیز -

 :با رسیدنم به سالن لبخندی به هردو زدم و گفتم

 .خوش اومدین -

 :دایان با خوشرویی تمام پاسخ داد

 .ممنونم -

اما هاکان ساکت بود و سر به زیر. نگاهی سوالی به دایان انداختم که به سمت هاکان برگشت و به 

روی مبل دونفره جای گرفت و  ای باال انداخت. از جای برخاست و در کنار هاکانمعنای ندانستن شانه

 :رو به من گفت

 کنی؟زحمت برای ما قهوه آماده میبی -

 !البته -

به سرعت تنهایشان گذاشتم و به سمت آشپزخانه رفتم تا دایان فرصتی برای صحبت با هاکان پیدا 

یده شده ی سایساز رفتم. قهوهکند. شاخه گل را درون گلدانی مملو از آب قرار دادم و به سمت قهوه

ساز ریختم و برای تدارک یک پذیرایی خودم را در آشپزخانه مشغول کردم. بساط را درون قهوه

زرشک پلو با مرغ را بار گذاشتم و در حالی که خود را با درست کردن قهوه و چیدن میوه درون ظرف 

 :مشغول کرده بودم، صدای دایان بلند شد
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 موندی عروس خانم؟ -

را  ای کردم و شکممبرگشتم که از درون پذیرایی به من خیره شده بود. خندهبادستپاچگی به سمتش 

 .به کانتر چسباندم و به سمتش خم شدم

 .االن میام -

 .ی هاکان کشیدچشمکی زد و دستی به شانه

 !آاالن صدای دوماد در میاد -

گش را به ای سر دادم که توجه هاکان به سمتم جلب شد. سر بلند کرد و چشمان خوش رنخنده

 :صورت خندانم دوخت. لبخندی به روی صورت نشاند و پرسید

 رفتی قهوه بسازی؟ -

 :های خندانم را میان دندان کشیدم و پرسیدمل*ب

 تون خونه؟تونم که گرسنه نفرستمبده به فکر شکم -

 :گفت ینسبتاً بلندی برخاست. به سمت دایان برگشت و با صدایی هیجان "او"ای کرد و با گفتن خنده

 .خواد ما رو مهمون کنهآلما خانم ریسک کرده و می -

 .دایان خندید و به سمت من برگشت

 آلما خدایی بلدی؟ -

 .ای به هردو رفتم و خودم را عقب کشیدمغرهچشم

 !خیلی لوسین به خدا! منو باش به فکر کیام -

شان را خوردند و های مصلحتی خندو اخمی به روی صورت نشاندم که هردو به سرعت با سرفه

 :زمان گفتندهم

 .ببخشید -

 :پشت چشمی نازک کردم و دست به کمر گفتم

 .خوبه خوابیدم! خیلی هم آشپزیمخوردم و میفکر نکنین من از اون دخترا بودم که می -

های ساختگی خود را های خندان کردم و سینی قهوه را برداشتم و با همان اخمو پشت به آن صورت
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یی رساندم. سینی را روی میز گذاشتم و دوباره به آشپزخانه برگشتم و ظرف میوه را برداشتم به پذیرا

کردند که با هایی مملو از خنده مرا دنبال میمدت هردو با صورتو دوباره برگشتم. در تمام آن

 :شان به هوا خواست. ابرو در هم کشیدم و غریدمنشستنم به روی مبل، تک خنده

 !زهرمار -

هایم حلقه کرد و سرم را به سمت ان با خنده روی مبل کناری جای گرفت و دستش را به دور شانههاک

ای به خود کشید. خودش را جلوتر کشید و سرم را درون گودی گردنش فرو برد و با عشق ب*وسه

 .روی موهایم نشاند

 .تر میشیعصبی میشی خوشگل -

 .که به سرعت تمام صورتم را احاطه کرد دلم غنج رفت برای آن دلبری کردنش. لبخند بود

 .جا مجرد نشستهاوه اوه! بابا این -

 :ترش در گوشم پیچیدتر شد و صدای گرمام سفتدست گرم هاکان به دور شانه

 .تو چشمات رو بگیر -

 :و به آرامی زمزمه کرد

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .در آغوشش نفس کشیدم و برایش جان دادم

 .منم -

هایم را نوازش کرد و امی عقب کشید و در چشمان مخمورم خیره شد. با انگشت شصتش گونهبه آر

ی هشدارآمیز دایان به سرعت عقب کشیدم و دستپاچه از سرش را پیش کشید که با صدای سرفه

 .جای برخاستم

 .چیزه،برم به مرغا نگاه کنم -

های گاز رساندم. دستانم را به لبه به سرعت به سمت آشپزخانه قدم تند کردم و خود را به گاز و

رساندم و نفس عمیقی سر دادم تا گرمای تنم را به همراه نفسم بیرون بفرستم. دستی به صورت گر 

ها کردم. صدای گفتگوی دایان و هاکان که بلند ام کشیدم و خودم را سرگرم سرخ کردن مرغگرفته
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ها و ا مشغول شدم. بعد از دم دادن برنجشد، نفسی از روی آسودگی سر دادم و به درست کردن غذ

شان پیوستم. دایان دست ی مرغ، دستی به سر و صورتم کشیدم و به جمعخاموش کردن زیر قابلمه

 :از خنده برداشت و پرسید

 تموم شد؟ -

نگریست. به سرعت روی زیرچشمی نگاهی به هاکان انداختم که هنوز هم با همان نگاه آتشی مرا می

 :و پاسخ دادم صندلی نشستم

 .بله. ببخشید که تنهاتون گذاشتم -

 :فنجان خالی قهوه را درون سینی قرار داد و با لبخند گفت

 .مشکلی نیست عزیزم -

 :پا روی پا انداخت و پرسید

 خب؟ چه خبر؟ کارای سایه در چه حالن؟ -

 .ویاپردازی شدام از بین رفت و ذهنم خالی از تجسم و ربا آمدن نام سایه، به سرعت دستپاچگی

 .چی درست شده و آتاش میره برای شکایتخیلی خوبه دایان! همه -

 .بارید، به صورتم خیره شدلبخندی به صورتم زد و با نگاهی که افتخار از آن می

 .شی. تبریک میگمدونستم موفق میمی -

 .ممنونم -

 :پا کردم و پرسیدمپا و اینکمی آن

 .روزه نتونستم ازت سراغی بگیرم خبر؟ خوبی؟ این دوسهخودت چه -

 .منم خوبم -

اما او خوب نبود. لبخندش درد داشت و صورتش غم. لبخند من نیز به سرعت به روی صورت ماسید و 

 :با نگرانی پرسیدم

 چیزی شده؟ -

 :ای نمایشی پرسیدبه سرعت ابرویی باال انداخت و باخنده
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 نه بابا! چه چیزی؟ -

 .صدای محکم هاکان هردونفرمان را به سمت دیگر کشاند

 !مطمئنی؟ صورتت که اینو نمیگه -

 :دایان نفس عمیقی کشید و گفت

 .ام فقط. یکی دوروزه همش درگیر بودمخسته -

اهش را به چشمان گرم دایان دوخت و با صورتی جدی و صدایی اش را به مبل سپرد و نگهاکان تکیه

 :محکم پرید

 !مربوط میشه به مهرآنا؟ از وقتی اومده تو حالت خوب نیست -

 :هوا و مبهوت پرسیدمبی

 ...چه ربطی به مهرآنا داره؟ دایان و -

رفتم و مات و متحیر به های آن روز دایان، زبان به کام گها و دردودلبه ناگهان با جرقه زدن تمام گفته

تر تکان داد که تعجبم بیش "بله"ی سمت دایان برگشتم. لبخند تلخی به صورتم زد و سری به نشانه

 .شد

 رحمانه دل کنده بود مهرآنا بود؟ و هاکان هم از آن باخبر بود؟پس، آن دختری که دل برده بود و بی

 :متعجب به سمت هاکان برگشتم و پرسیدم

 ؟دونستیتو می -

 .نگاهش را از دایان گرفت و به صورت من دوخت

 مگه میشه من و دایان حال هم رو نفهمیم؟ -

 .دیگر بزرگ شده بودندساله بودند و از کودکی دوش به دوش یکها رفیق بیستگفت. آندرست می

 :هاکان خطاب به دایان با لحنی برادرانه گفت

 چرا به هم یه فرصت نمیدین؟ -

 :و پاسخ داددایان تلخندی زد 

 ...وقت پیش منو رد کرد و دیگهدیگه دیره داداش! مهرآنا خیلی -
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 .دونی که مهرآنا دوست دارهاما دایان! خودتم می -

 !چی نیستدوست داشتن همه -

د و کرباعصبانیت گفت و تن من و هاکان را لرزاند. این دایان همان دایانی نبود که از من پرستاری می

 !هایم مهربانی؟! این دایان عصبی بود و زخمییدر مقابل بداخالق

 :صدای نفس عمیق هاکان آمد و سپس گفتن یک جمله

 .مهرآنا اشتباه بزرگی کرد -

اش کشید و خود را با پوست کندن پرتقالی سرگرم کرد. لبخندی مصلحتی به دستی به صورت خسته

 :صورت دایان زدم و گفتم

 کنی؟میوه بردار دایان! تعارف می -

 :سر به زیر انداخت و با صدایی دورگه پاسخ داد

 .ممنون. میل ندارم -

ای گفتم و به آشپزخانه برگشتم. بعد از آماده کردن ظروف و میز، به اجبار سری تکان دادم و بااجازه

ای خوردم و ها را خاموش کردم. با احساس داغی به روی پهلوهایم یکهبه سمت گاز رفتم و زیر برنج

ام و صدای گرمش در گوشم، نفس حبس م را برگرداندم که با نشاندن سرش به روی شانهترسیده سر

 .ام را بیرون فرستادم و سرم را برگرداندمشده

 !ترسیدم هاکان -

 :مُهری داغ به روی گردنم نشاند و زیر گوشم زمزمه کرد

 .به به! چه بوی خوبی دارن -

 :لبخندی زدم و گفتم

 !ردینکشما که منو مسخره می -

 !کنیم بانوما همچین جسارتی نمی -

 :خندیدم و تشر زدم

 .ریزهبرو کنار ببینم! واسه من ز*بون می -
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به عقب قدم برداشتم که به اجبار خودش را جدا کرد و فاصله گرفت. به سمت پذیرایی برگشتم و 

 :دایان را صدا زدم

 !دایان؟ بیا شام -

 .مان آمد و پا به آشپزخانه گذاشتاز آرامش به سمت بار با صورتی مملواز جای برخاست و این

 !به به! چه بوی خوبی. دستت طال دختر -

 .ممنونم. نوش جان -

و با دست هردو را به سمت میز هدایت کردم که روی صندلی جای گرفتند. دیس را برداشتم و برنج 

شان درون یخچال به جمع زعفرانی را کشیدم و به روی میز قرار دادم. بعد از آوردن ظرف ماست از

 .پیوستم

 .بفرمایید -

 .هردو تشکری کردند و با اشتها مشغول خوردن شدند

مقداری دوغ نوشیدم و به سمت دایان برگشتم که ساکت و گرفته مشغول خوردن بود. صدای گوشی 

 تهاکان که بلند شد به سمتش برگشتم که گوشی را از جیبش بیرون آورد و از جای برخاست. به سم

 :مقدمه پرسیدمپذیرایی که رفت، نگاهم را برگرداندم و بی

 دی؟چرا بهش فرصت نمی -

 :حرکت ماند. به آرامی نگاهش را به سمتم برگرداند. لبخندی به صورتش زدم و گفتمهمانطور بی

 ...ها حقی عاشقگفتی همهگفتی به هاکان یه فرصت بدم؟ میمگه تو نبودی که می -

 :و با صدایی محزون گفت میان کالمم پرسد

 !گفتم، اما مهرآنا لیاقت این فرصت رو نداره -

 چرا؟ -

 .خواداون به من گفت آرزوهاش رو بیشتر از من می -

 .بینی که االن اینو نمیگهاما می -

 .گذشته رو نمیشه پاک کرد -
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 .اما میشه جبران کرد -

 .آه کشید و سرش را به روی پشتی صندلی قرار داد

 .جبران خیلی دیرهواسه  -

 گیری؟همه جبهه میچرا این -

 .دستی به صورتش کشید و به سمتم برگشت

 .اسمش جبهه گرفتن نیست، خسته شدنه -

 از چی خسته شدی؟ -

خوام بغلش بگیرم، اما اون حرفای که مدام دور و ورم پیداش میشه و با تموم وجودم می از این -

 !ذارهلعنتی نمی

 تر بودی؟وقتی نبود راحت -

 .تر بوددِ بدیش همینه! وقتی نبود حالم از این خراب -

 .پس بهش فرصت بده -

 که چی بشه؟ -

 .که عین روزایی که نبود، نشی! که چندسال دیگه خودتو لعنت نکنی و پشیمون نشی -

 .های باقیمانده به گردش در آوردتلخندی زد و قاشقش را میان اندک برنج

 ...دونم چرافهمیدم، ولی االن نمیرو می اون روزا دلیل رفتنش -

 :میان کالمش پریدم

 .چون فهمیده که دوست داره -

 بعد از این همه سال؟ -

 !فقط یه فرصت -

 !تونم آلمانمی -

 .بخاطر قلب خودت -

 .تر شدند و نگاهش مرا شکار کردانگشتانش به دور قاشق محکم
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 .وقته به قلبم اهمیت نمیدمخیلی -

 .همینهاشتباهت  -

 !آلما -

 .دایان! با یه فرصت دوباره به خودت چیزی ازت کم نمیشه -

 اگه دوباره ضربه خوردم چی؟ -

 ای آخه؟وقتی اونم دوست داره چه ضربه -

 .دونمنمی -

 !عاقالنه تصمیم بگیر -

ی ل*ب باز کرد تا باز هم مخالفت کند که با ورود هاکان سکوت کرد و سر به زیر انداخت. هاکان رو

 :صندلی جای گرفت و گفت

 .دریا بود -

 .لبخندی به روی صورت نشاندم و به سمتش برگشتم

 خوایی ما رو باهم آشنا کنی؟خوب بود؟ نمی -

 :سری تکان داد و پاسخ داد

 .کنمکنم و دریا رو با همه آشنا میخوب بود. به وقتش همه رو دور هم جمع می -

 :متعجب زمزمه کردم

 همه؟ -

 .رو آره. همه -

 .که اینطور -

ی شامش شد. چندی گوشی را درون جیبش گذاشت و بی هیچ حرف دیگری مشغول خوردن ادامه

بعد بود که دایان با حالی گرفته و مغموم خداحافظی سرسری کرد و از خانه بیرون زد. هرچه اصرار 

 !کردم نماند که نماند

کنارم بود و حال از دست من کاری بر ام دردلم برای او گرفته بود. او در روزهای سخت زندگی
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 .شدخورد و از تصمیمش پشیمان میکردم که حداقل سرش به سنگی بزرگ میآمد. باید دعا مینمی

ها را که شستم و خانه را مرتب کردم. برای هاکان فنجانی قهوه آماده کردم و به او پیوستم که ظرف

 .در پذیرایی نشسته بود و سخت مشغول فکر کردن بود

 :فجان را روی میز گذاشتم و پرسیدم

 اتفاقی افتاده؟ -

 .ی میز گرفت و به سمتم برگشتنگاهش را پایه

 .نه -

 .ام را به مبل سپردمتکیه

 !دروغ گفتنم که بلد نیستی -

تر شدم و خودم را به جانی کرد و دستش را پشت سرم روی تاج مبل قرار داد. نزدیکی بیخنده

 .گرمای وجودش رساندم

 زنی؟چرا به آتاش زنگ نمی -

ی راه از حرکت ایستاد و مبهوت به سمتم برگشت. نگاه رفت، میانهدستی که به سمت فنجان قهوه می

 :ای باال انداختم و گفتماش را که دیدم شانهسوالی

 .زدیم، گفت که بهت بگم بهش زنگ بزنیخب داشتیم حرف می -

 هایشنی برداشت و به عقب برگشت. فنجان را به ل*بنفس عمیقی کشید و فنجان را از درون سی

 :نزدیک کرد و با لحنی محکم پاسخ داد

 .خوام صداش رو بشنومچون نمی -

 .ای از قهوه نوشید و به آرامی به سمتم برگشتاش شدم که جرعهمات و متحیر خیره

 چی میگی؟ -

 :ای بیرون فرستاد و بدون مقدمه پرسیدنفس کالفه

 جا بمونم؟شب اینتونم اممی -

 چی؟ -
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 زنی؟چرا داد می -

 .اش شدم که ابرو در هم کشید و رو گرفتباز خیرهبا د*ه*ان نیمه

 .از خونه زدم بیرون -

 :ل*ب گزیدم و متعجب خودم را جلوتر کشیدم و پرسیدم

 چرا؟ -

 :ی تلخش با لبخندی گرم پاسخ دادتوجه به مزهاش را الجرعه سر کشید و بیقهوه

 .اطر این که به حرف جنابعالی عمل کردمبخ -

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 یعنی در مورد دریا گفتی؟ -

 :تکان داد که ل*ب گزیدم و شرمسار گفتم "بله"ی سری به نشانه

 ...خواستم کهمنو ببخش. نمی -

 :میان کالمم پرید

 .مهم نیست! دعوای ما هم ربطی به تو نداره -

 ...اما من بودم که -

 !ادامه نده آلما -

ام به ر*ق*ص در آورد. با دست دیگر شال را از اش را به روی شانهبه آرامی گفت و انگشتان کشیده

قدر آرام بود که چشمانم را به روی موهایم کنار فرستاد و مشغول نوازش موهایم شد. حرکاتش آن

ای باورنکردنی بودند که با هر روی هم انداخت و تنم را در آغ*و*ش او رها کرد. دستانش معجزه

تر از هایش شیرینکرد. ب*وسهکشید و تنم را مست و حیران میحرکت ریزش دنیا را به آتش می

طاقت او را در دلدادگی همراهی تر از آتش بودند. دستانم به دور گردنش حلقه شدند و بیعسل و داغ

 .کردم

حرکت ماند و افتاد و دستانش به روی تنم بی دانم چه شد که آن ترس لعنتی باز هم به جانشنمی

 یدرپی عقب کشید و شرمسار خیرههایی پیمبهوت و متحیر عقب کشید. با صورتی سرخ و نفس
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 .ام شد. به آرامی به روی مبل نشستم و دستانش را در دست گرفتمزدهصورت هیجان

 هاکان؟ -

 :م و پرسیدمدارش را به سمتم کشید که لبخندی به صورتش زدنگاه تب

 ...مگه درمان نشده! پس چرا -

 :میان کالمم پرید و با درماندگی نالید

 .ای بهت وارد کنمترسم صدمهترسم آلما! میمی -

 :خودم را جلوتر کشیدم و پرسیدم

 دونی؟آخه از کجا می -

سخ اهایش کشید و پای سر داد. دستی به چشمصورتش را با دستانش پوشاند و نفس عمیق و گرفته

 :داد

گفت وقتی رفته بودم دکتر، یکی هم بود که عین من این بیماری رو گرفته بود. یادمه که دکتر می -

 ...موقع رابطه به همسرش صدمه زده و

 .نفسش را به همراه آه بیرون فرستاد و کامل به سمتم برگشت

 ...ترسم عین اونمی -

 .میان کالمش پریدم و صورتش را قاب دستانم کردم

است که فرد حین رابطه دچار جنون میشه. تو فقط حمله بهت دست نه هاکان! اون یه بیماری دیگه -

ی قلبی و تپش نامنظم به همسرش زد. وگرنه کی با یه حملهها به خودت آسیب میداد و این حملهمی

 زنه؟صدمه می

 :ای درمانده سر دادناله

 آلما؟ -

اش را نوازش ود، با انگشتان شصتم ریش دوست داشتنیدر همان حالتی که دستانم قاب صورتش ب

 :کردم و گفتم

ها نیست هاکان! اونا درمان شدن و حال االنت از ها به خاطر اون حملهجان آلما؟ این لرز و ترس -
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 .ترسه برگشتنه

 کردند. بهچشمانش را به آرامی بست و صورتش را به دستان گرمم سپرد که حریصانه او را نوازش می

رامی صورتش را کمی چرخاند و مُهری داغ به کف دستم نشاند که قلبم بار دیگر به هیجان افتاد و آ

تنم گر گرفت. به آرامی از جای برخاستم و دستش را کشیدم که به سرعت چشم باز کرد و متعجب 

 .نگاهی به قامتم انداخت

 !بلندشو -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 چرا؟ -

 .تونی خواب راحتی داشته باشیبدم که میخوام نشونت می -

به آرامی قامت راست کرد و با چشمانی متعجب به صورتم خیره شد. لبخندی زدم و او را به دنبال 

خودم به اتاق خواب کشاندم. دستش را رها کردم و در را قفل کردم و کلیدش را درون جیب شلوارم 

 :یدقرار دادم که مات و مبهوت مرا دنبال کرد و پرس

 کنی؟چکار می -

را  اشتوجه به سوالش، تونیکم را از تن خارج کردم که با دیدن آن تاپ مشکی صدای نفس آسودهبی

ی گالب رفتم. مقداری به روی پنبه ریختم شنیدم. لبخندی به روی صورت نشاندم و به سمت شیشه

دست و صورتم زدم و او تمام و به روی بالشت کشیدم. موهایم را شانه زدم و مقداری لوسیون به روی 

کرد. به سمتش رفتم و مقابلش ایستادم که در جا خشک شده بود و مدت مبهوت مرا نظاره میآن

ی فکش پایین کشیدم که عضالت وار از روی تیغهکرد. انگشتانم را نوازشحرکات مرا دنبال می

های لباسش را یکی کمهصورتش در هم شد و چشمانش مست شدند. لبخند خبیثم را حفظ کردم و د

 .پس از دیگری باز کردم

 امشب رو کنار هم بخوابیم؟ -

 :چون ناله سر دادجان کند و باالخره کالمی هم

 !آلما -
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اش گرفتم و به زیرپوش آویز آویزان کردم و نگاه گستاخم را از بازوهای ورزیدهلباسش را به رخت

ی ستبرش کشیدم که عضالتش به زیر دستم نازکش دوختم. انگشتم را حریصانه به روی س*ی*نه

 :ی قلبم و داغی تنش زمزمه کردمتوجه به ضربان باالرفتهتر شد. آب دهانم را فرو دادم و بیسفت

 تو اون ور تخت، منم این ور تخت. اُکی؟ -

 :و نگاهم را باال کشیدم که کالفه دستی میان موهایش کشید و به سرعت عقب کشید و مخالفت کرد

 ...همین که نه! -

 :ابرو در هم کشیدم و صدایم را کمی بلند کردم

 !همین که من میگم آقای بکتاش -

 :کرد مانع بلند شدن صدایش شود غریدهایش را به روی هم فشرد و درحالی که سعی میل*ب

 دی؟بس کن آلما! چرا آزارم می -

و به جانش فریاد  اش کوبیدمام را با حرص تخت س*ی*نهبه سمتش رفتم و دست مشت شده

 :کشیدم

 خوام کنارم بخوابی، آزار دادنته؟این که ازت می -

در یک حرکت ناگهانی مشتم را میان انگشتانش کشید و مرا به سمت خود هدایت کرد که به ضرب در 

 :آغوشش فرو رفتم. باحرص مرا میان بازوانش فشرد و باعصبانیت زمزمه کرد

ترسم نتونم ست. آزارم میده؛ چون میکنی، آزاردهندهم دلبری میرحمانه برانه آلما! این که بی -

 ...ترسم حرفات درست باشن وطاقت بیارم و قولم رو زیر پا بذارم. چون می

 .سنگین در صورتش خیره شدم سرم را بلند کردم و با بغضی

 اگه ازت خواهش کنم چی؟ -

 .ی صورت اشک آلودم شداز تکاپو افتاد و مبهوت خیره

کرد. قول و قرار هم دیگر برایش مهم ای آرامش او خواهش میمن بودم. آلما! کسی که برای لحظه این

 !کرد؛ ریختن آن ترس لعنتینبود و تنها به یک چیز فکر می

 امدستی به دور کمرم انداخت و با دست دیگر صورتم را از خیسی اشک پاک کرد. چه در نگاه بارانی
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ترسد و دیدم که میمرا به دنبال خود به تخت رساند. در چشمانش میدید که خود را راضی کرد و 

ی سخت در حال جنگیدن بااوست. تنش را به روی تشک رها کرد و دستش را دراز کرد که خنده

ام را به روی ساعدش قرار دادم. به پهلو اشکی سر دادم و در کنارش با فاصله دراز کشیدم و گونه

ام دوخت. در آن شب زمستانی هایش را به صورت گلگون شدهچشم چرخید و نفس عمیقی کشید و

توانستم حرارت تنش را ی اندک هم میچنان سوختن در تب عشق یار عجیب نبود؟ در آن فاصلهآن

احساس کنم و در تب خواستش بسوزم. انگشتانم را به آرامی به میان موهایش به ر*ق*ص در آوردم 

و  کشیدهایش را به بلندی شب یلدا رساندم. نفس عمیق میو نفسو چشمانش را به خماری کشاندم 

کرد. با حسرتی عجیب به آن تن خیره شدم که با آن چشمان مست جای جای صورتم را نوازش می

خواستم؟ من از طلبیدم. مگر چیز زیادی میی وجود میشان را با همهآرزوی در آغ*و*ش کشیدن

 .خواستمردانه میام، تنها یک آغ*و*ش مهمسر آینده

قرارتر از من خود را به سمتم کشاند نگاهم را خواند! به خداوند سوگند که حسرت نگاهم را دید و بی

 .مالحظه به روی تنم کشیدو آتش وجودش را در اندامم حل کرد و دستانش را بی

***** 

صورت خیسم را از اشک پاک کردم و بار دیگر او را در آغ*و*ش کشیدم و به سرعت هم عقب 

 :کشیدم. دستانم را در میان انگشتانش کشید و گفت

 !باورم نمیشه -

 .ای سر دادمخنده

 .منم -

 :ق گفتنفس عمیقی در آن هوای آزاد کشید و با ذو

 .خیلی خوشحالم آلما! آزادی حس خیلی قشنگیه-

نگاهش را به سمت امیرپارسا گرداند که عاشقانه و خالصانه در صورت او غرق شده بود. به آرامی 

هایم را رها کرد و نگاهی به هرپنج نفرمان انداخت. من، امیرپارسا، پروفسور، آتاش و دکتر دست

 .یعقوبی
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تونم توی که االن دیگه مجنون خطاب نمیشم و عین آدمای عادی می تون ممنونم. ایناز همه -

 ...خیاباون قدم بذارم رو

 :بغضش را به سختی فرو داد و با صدایی بم شده ادامه داد

 .مدیون شماهام -

 .به سمت من برگشت

 !مخصوصا تو آلما -

 .مو انجام دادممن وظیفه -

 .ی نفی تکان دادسری به نشانه

 .ام برام عزیزیبزرگی در حق من انجام دادی. عین خواهر نداشتهنه! تو لطف  -

 .لبخندم جان گرفت و قلبم از آن همه محبتش به هیجان افتاد

 :ای کرد و گفتپروفسور خنده

 !قدر این دخترم نگه ندار عموجان! مراسمش تموم شد به خدااین -

ان من است و من بیخیال مقابل کلینیک ی همه بلند شد و من تازه یادم افتاد که مراسم حنابندخنده

 :ام. سایه ل*ب گزید و گفتایستاده

 .ببخشید آلما! یادم رفته بود -

 :ام کشید و باهیجان و باخنده گفتدستی به شانه

 !بدو بدو تا یکی دیگه رو جای تو نذاشتن -

ماشین رفتیم. خنده ای کردم و باعجله خداحافظی از همه کردم و با سرعتی نور با آتاش به سمت 

ماشین را به حرکت در آورد و پایش را روی پدال گاز فشرد. نگاهی به ساعت انداختم که ساعت سه 

 :داد. با نگرانی به سمت آتاش برگشتم و گفتمعصر را نشان می

 !آتاش! ساعت سه شد -

 :نگاهی به صورت مضطربم انداخت و گفتسرعتش را بیشتر کرد و نیم

 .رسونمتاش! سه سوت مینگران نباش زن داد -
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 .ممنونم -

ی خود را خواندم و به سرعت گوشی را از جیب مانتویم بیرون ام که بلند شد فاتحهصدای گوشی

 :آوردم و پاسخ دادم

 جانم؟ -

 :صدای عصبی مامان از آن سو بلند شد

 جانم و درد! دختر کجایی تو؟ -

 .مضطرب دستم را مشت کردم و با پایم ضرب گرفتم

 .شید! دارم میامببخ -

 !کشمتآلما به خدا می -

 .ل*ب گزیدم

 !خب ببخشید دیگه -

 .حرف نباشه! آرایشگر منتظر توئه -

 .نیم ساعته اونجام -

 .دونیاگه بشه نیم ساعت و یه دقیقه، خودت می -

 !چشم مامان -

 !آدیر نکنی -

 .چشم -

جیبم جای دادم و برای زودتر و بی هیچ حرف دیگری عصبی تماس را خاتمه داد. گوشی را درون 

شد مصادف شده بود با روز حنابندان من. از مان ذکر فرستادم. امروز که سایه مرخص میرسیدن

ای که امیرپارسا در همان کلینیک به همراه خود عاقد کردم، اما لحظهصبح مدام به خود یادآوری می

شدم که حتی مراسم خود را از یاد بردم.  چنان شادمانآورد و بار دیگر سایه را به همسری گرفت، آن

های خوشحالی مان بود که همه را برای مراسم دعوت گرفتم، اما باز هم با گریهتر از رفتندرست قبل

چیز را فراموش کردم. امیدوار بودم که به موقع به مراسم ی امیرپارسا همهوقفهسایه و تشکرات بی
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کندند و گوشت تنم را تکه تکه پوست سرم را درجا می برسم که اگر نرسم هم مامان، هم هاکان

هایم را انجام داده بودم و هیچ کاری را برای امروز نگذاشته بودم، اما خب... کردند. تمام برنامهمی

 .شدآرایشگر منتظر بود و ساعت هفت مراسم آغاز می

کردن من به سرعت  درست نیم ساعت بعد بود که به منزل هاکان رسیدیم و آتاش بعد از پیاده

جا دور شد. تقریبا مسیر محوطه تا خداحافظی کرد و ماشین را به قصد تحویل کیک کج کرد و از آن

ساختمان را دویدم و در میان هیاهوی خدمتکارها و بقیه سالم بلند باالیی دادم و به سرعت خود را به 

عمق فاجعه را مشاهده کردم. مامان و اتاق سابقی که در آن خانه داشتم رساندم. در را که بستم تازه 

ی من شده بودند و همانند جالدی مقابلم ایستاده بودند. آب دهانم آرایشگر عصبی و خشمگین خیره

 :نفس زنان عذرخواهی کردمرا فرو دادم و نفس

 .خوامواقعا عذر می -

 :ای رفت و گفتمامان چشم غره

 .خیلی خب حاال! برو یه دوش بگیر و زودی بیا -

 .چشم -

لبخندی به صورت آرایشگر زدم که سری از تأسف تکان داد و به روی صندلی جای گرفت. بعد از 

 .هایم از روی تخت به داخل حمام هجوم بردمبرداشتن حوله و لباس

کرد. قرار بود که مراسم شیراز ای شده بود و استرس یک لحظه هم رهایم نمیی کارهایم عجلههمه

ی ما جایی برای آن همه مهمان ندارد، درخواست داد که در دانست خانهه میباشد، اما هاکان ک

ام بلیت هواپیما گرفت و در ی خانوادهاش مراسم گرفته شود. بعد هم برای همهباغ خانوادگیخانه

خواهد کسی بخاطر های مامان و بابا و بقیه، گفت که اون این درخواست را داشته و نمیمقابل تعارف

 .یم اذیت شودآن تصم

ای، تنم را خشک کردم و موهایم را میان حوله پیچیدم. لباس مخصوص بعد از یک دوش چند دقیقه

ی حمام ایستادم. از دیدن خودم در آن لباس مجلسی قرمز و حنابندان را به تن کردم و مقابل آینه

ی هاکان خانواده دار، از لباس سنتیهای پُفی من قرار شد به جای لباسسنتی که طبق خواسته
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نشست و در تنم جای گرفته بود. دستی به دامن چینش کشیدم و زرد کنم، عجیب به دل می استفاده

 .تر کردمی دور کمرم را محکمهایش را لمس کردم و گرهدوزی

 :صدای مامان از داخل اتاق بلند شد

 موندی دختر؟ -

 :ام کشیدم و پاسخ دادمزدهدستی به صورت هیجان

 .ن میام ماماناال -

رسد و از استرس در شد باالخره به وصال یار میزده زدم که باورش نمیلبخندی به آن صورت هیجان

هایش لبریز از حال جان دادن بود. از حمام بیرون زدم که نگاه مامان به من افتاد. به سرعت چشم

 :ای نشاند و گفتاشک شد و به سمتم آمد. صورتم را ب*وسه

 .بشه الهی! چه بهت میاد دخترم مادر فدات -

 !خدانکنه مامان -

 :دستی به صورتم کشید و بابغض گفت

 .خوشبخت بشی مادر. تو لباس عروس ببینمت انشااهلل -

 :لبخندی زدم و خجول سر به ریر انداختم. صدای آرایشگر بلند شد

 .ای بیا بشین روی صندلیاگه آماده -

صندلی جای گرفتم. دستی به صورتم کشیدم و خطاب به  به آرامی از مامان جدا شدم و به روی

 :زد گفتمآرایشگر که باالی سرم ایستاده بود و زنی جوان سی ساله می

 .ی زیاد استفاده نشه لطفادوست دارم آرایشم ساده باشه. از سایه -

 :لبخندی به صورتم زد و پرسید

 حیف این صورت نیست؟ -

 .هایش آرایش داشتندا ل*بلبخندی به صورت زیبایش زدم که تنه

 .خوام خودم باشم، نه یه چیز دیگهمی -

 :ای کرد و گفتخنده
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 .باشه عزیزم. هرجور که خودت دوست داری -

 :صدای مامان بلند شد که مرا خطاب قرار داد

 .میرم اسپند دود کنم. چیزی نیاز داشتی صدام کن -

 :ی مقابلم به صورتش لبخند زدم و گفتماز درون آینه

 .باشه عزیزم -

سری تکان داد و از اتاق بیرون زد. با رفتنش، آرایشگر با سشوار به سمتم آمد و خشک کردن موهایم 

ی خودم فر درشت داد و به را آغاز کرد. بعد از آن دستی به صورتم کشید و موهایم را طبق خواسته

کردم و از مدام در آینه نگاه میچنان به دلم نشست که دورم رها کرد. همان آرایش ساده و موها، آن

آمیز او و یاد دادن نکاتی های محبتکردم. ساعتی خسته کننده بود، اما با صحبتآرایشگر تشکر می

در مورد سالمت پوست و مو برایم به ساعتی مفرح تبدیل شد و استرس و اضطراب ساعتی پیش را 

خواست که آن مهمانی را همانند و از من میکرد رفته رفته از بین برد. مدام مرا به آرامش دعوت می

خواست که در آن شب فقط به جا هستم. از من میمهمانی ساده تصور کنم که خود نیز مهمان آن

 .خوشحالی خود و همسرم فکر کنم تا در آینده حسرتی به دلم نماند

 .خیلی ممنونم مهالجون -

 :ام زد و بامحبت گفتدستی به شانه

 !تر شدیی. ماشاهلل خوشگل بودی، خوشگلوظیفه بود خانم -

 :دستش را لمس کردم و با ذوق گفتم

 !هنر دست شماست -

 :ای کرد و عقب کشیدخنده

 .تعارف نداریم که! صورت باید خوب باشه تا آرایش بهش بشینه -

 .ممنونم -

 .کنم جانمخواهش می -

 :تکرد گفوسایلش را جمع کرد و در حالی که مانتویش را به تن می
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 .برات آرزوی خوشبختی دارم عزیزم -

 .به آرامی از روی صندلی برخاستم

 .ممنونم -

 .ام را بامحبت بوسیدبعداز پوشیدن مانتو در کنارم جای گرفت و گونه

 .خدانگهدارت -

 ...خیلی ممنونم. هزینه -

 :چشمکی زد و گفت

 !آقای بکتاش حساب کردن قبال. بابای جانم -

 .رفت خداحافظی کردمو درحالی که به سمت در می دستی برایش تکان دادم

ام را روی تخت قرار دادم و نگاهم با رفتنش، نفس عمیقی سر دادم و به سمت تخت رفتم. تن خسته

داد و این یعنی استرس و اضطراب من را به ساعت دیواری دوختم. ساعت پنج و نیم عصر را نشان می

 های عمیق سعی در آرام کردنم قرار دادم و با کشیدن نفسشد. دستی به روی قلببیشتر و بیشتر می

 .خود داشتم

 .ی ورود صادر کردمای که به در خورد، نگاهم را بلند کردم و اجازهبا تقه

 .بفرمایید -

های مهربانی میان در نمایان شد. لبخندی به صورت زیبایشان زدم و در با صدای تیکی باز شد و چهره

 :گفتم

 .بیایین داخل -

هایی مشابه با یکدیگر به تن تکین و مهرآنا لباسهرسه به آرامی درون اتاق قدم گذاشتن. دنیا، آی

 .های ساده و زیبای گلبهیکرده بودند. ماکسی

 !چه خوشگل شدین -

شان را با دست گرفتند. دنیا با بغض سرتاپایم هرسه به ترتیب مرا در آغ*و*ش کشیدند و نم چشمان

 :و گفترا برانداز کرد 
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 !چقدر خوشگل شدی آبجی -

 :ی خیسش را پاک کرد و گفتتکین گونهآی

 !خوریخوشحالم که دیگه غصه نمی -

 :مهرآنا لبخند غمگینی زد و نجوا کرد

 .رسیخوشحالم که به عشقت می -

 :ای مملو از اشک گفتمآغوشم را برایشان گشودم و باخنده

 !جا ببینمبدویین این -

غضی سر دادند و به روی تخت جای گرفتند. مهرآنا مرا در آغ*و*ش کشید و به ی پر بهرسه خنده

 :پچ کردزیر گوشم پچ

 !برای منم دعا کن آلما -

هایم روانه شدند. او را در میان دستانم فشردم و بغضم به سرعت شکست و قطرات اشک به روی گونه

 :زمزمه کردم

 .دلتو به خدا بسپر عزیزم -

 .ام را پاک کرداش گونهو با انگشتان ظریف و کشیده به آرامی عقب کشید

 !آآرایشت خراب میشه -

ای دیگر به در وارد شد که هر چهارنفرمان به هایم را گرفتم. تقهای سر دادم و جلوی اشکخنده

 ربایید. لبخندمنهایت جذاب شده بود و دل میرنگ بیسمت در برگشتیم. آیدا با آن کت و دامن آبی

ن دختری که در کنارش بود، رنگ باخت و متعجب از جای برخاستم. صورت خندانش را به من با دید

 :دوخت و گفت

 !تر شدیاز اون روز خوشگل -

 :مبهوت قدمی برداشتم و نامش را بر زبان جاری کردم

 !دریا -

رداشتم و صدای مبهوت مهرآنا آمد که همانند من نام دختر را بر زبان جاری کرد. به سمت دریا قدم ب
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 :ای مهربان و بشاش مرا در آغ*و*ش کشید و گفتمقابلش قرار گرفتم که با روحیه

 .خیلی تبریک میگم گلم -

 :خودم را عقب کشیدم و متعجب گفتم

 !خیلی ممنونم. تعجب کردم دیدمت -

 .خندید

 .خواست بذاره بعدا باهم آشنا بشیماصرار من بود، وگرنه داداش هاکان می -

 :دست گرفتم و بامحبت گفتم دستش را در

 .کار خوبی کردی عزیزم. مشتاق دیدارت بودم -

 !طور. داداشم خیلی خوش شانسه که همچین عروس خوشگل و مهربونی نصیبش شدهمنم همین -

 :ای سر دادم و ل*ب باز کردم، اما صدای مبهوت مهرآنا هردوی ما را به همان سمت کشیدخنده

 دریا! داداش هاکان؟ -

ی آن چهارنفر های دریا به سرعت کنار رفت و اشک درون چشمانش حلقه زد. همهد روی ل*بلبخن

هایشان فوران کرد و با صورتی اشکی به جا بود که محبت خونی در چشماز یک پدر بودند و آن

دیگر فرو رفتند و با صدا اشک ریختند. مهرآنا بعد از بیست و اندی سال سرعت در آغ*و*ش یک

ها از او پنهان مانده بود. آیدا دستم را در دستش کشید و ترش را دیده بود که سالر بزرگحال خواه

 :گفت

 !فهمم خواهر داشتن چه حس قشنگیهحاال می -

 .صدایی سر دادم و نگاهم را از آن دو گرفتمی بیخنده

 !بعد از این همه سال بازم غنیمته -

ن شای متعجب فرمان رفتن داد که هر دو نگاه مبهوتتکین و دنیاخندید. آیدا با حرکت دست به آی

 :را از آن دو گرفتند و به همراه ما از اتاق بیرون زدند. آیدا در را بست و خطاب به من پرسید

 فهمیدی چی شد؟ -

 :نگاهم را از در بسته شده گرفتم و پرسیدم
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 چی شد؟-

 :ادتکین انداخت و پاسخ دزدند نگاهی به آیبا چشمانی که برق می

االرث بابا رو امانت داده به شوهرعمه! االنم شوهرعمه همه رو داد به بابا بابابزرگ قبل از مرگش سهم -

جا زندگی و گفت که اینا امانت بودن و حاال دوباه باید کارت رو شروع کنی، اما شرطش اینه که این

 .کنی

 :هرسه نفرمان به سرعت واکنش نشان دادیم

 !چی؟ امکان نداره -

 :ای کرد و گفتدهخن

دونم چی گفتن خواست اونو بگیره، اما شوهرعمه متقاعدش کرد و نمیبه خدا راست میگم. بابا نمی -

 .که قبول کرد

 :جیغ خفیفی کشیدم و پرسیدم

 خواد بیاد تبریز؟می جدی میگی؟ یعنی بابا قبول کرد و -

 :ای هیجانی کرد و پاسخ دادخنده

 !آره به خدا -

 .هم کوبیدم و باهیجان خندیدم دستانم را به

 .خدای من! بهتر از این نمیشه -

بی حوریه که برای حنابندان من با آن همه پیری و مریضی خود به ناگهان با یادآوری شهر شیراز و بی

 جا که روح و روانم باها و تمام زیبایی آنرا به همراه مامان اینا به تبریز رسانده بود، با یاد بوی بهارنج

 .هایم کنار رفتعجین شده بود، دلم گرفت و لبخند از روی ل*ب آن

 :دنیا که حالم را دید با تعجب پرسید

 چی شدی آلما؟ -

 :تلخندی زدم و پاسخ دادم

 .بی و شیراز تنگ شدهیچی! یه لحظه دلم برای بی -
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 :ام را در آغ*و*ش کشید و گفتتکین شانهآی

جا و دیگه خواد بیاد اینبره شیراز! خوشحال باش که دایی میغصه نخور بابا! هاکان حتما تو رو می -

 !تنها نیستی

 :ای غمگین گفتمام را پایین فرستادم و با خندهبغض در گلو نشسته

 .جا و دارم عروس میشمآ! اصال یادم نبود که من خیلی وقته اومدم اینراست میگی -

کردند و هرکدام مشت کوتاهی به روی تنم ای نثارم "دیووانه"ای بلند سر دادند و هرسه خنده

 .نشاندند

 !خانما -

مان رسید هر چهار نفرمان به سرعت به سمت هاکان برگشتیم. نگاه باصدای جذابی که به گوش

مجذوبم را به قامت رشیدش دوختم که در آن کت و شلوار مشکی و کراوات مشکی همانند همیشه 

ها رفتند. هاکان تنها گذاشتند و به سمت سالن و مهمانپوش شده بود. دخترها ما را جذاب و خوش

 .ها گرفت و به سمتم قدم برداشتنگاه از مسیر رفتن آن

شدیم! تر میشد که این مرد همسر رسمی من بود و هرلحظه به روز وصال نزدیک و نزدیکباورم نمی

ا شکسته و دوباره  سال و اندی را به اشک و آه گذراندم؛ کسی که دلم رکسی که در فراغش یک

دیگر ترسش را پشت سر ترمیم کرده بود؛ کسی که چند شب پیش را در آغوشش به سر بردم و با یک

 !گذاشتیم؛ کسی که خواسته یا ناخواسته تمام درگیری و فکر و ذکرم شده بود

روی صورتم  مقابلم ایستاد و برای دیدنم گردنش را خم کرد. لبخندی از انتهای وجود باال آوردم و به

 :نشاندم. صورتش از هم باز شد و زمزمه کرد

 !چقدر این لباس بهت میاد -

دستانش به آرامی کمرم را قاب گرفتند و مرا پیش کشیدند که بدون مقاومت خود را به دستانش 

سپردم. در آغ*و*ش گرمش که فرو رفتم، آن همه استرس و نگرانی به یک باره از تنم گریخت و 

 :اش چسباندم و زمزمه کردمرامش سپرد. سرم را به روی س*ی*نهجایش را به آ

 .خیلی جذاب شدی -
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 :ای کرد و پرسیدخنده

 مگه نبودم؟ -

 .اش زدمباخنده مشتی آرام به س*ی*نه

 !خودشیفته -

 .خندید و هوش و حواس مرا نیز با خود برد

 .ه من دوختهای براقش را ببه آرامی خود را عقب کشیدم و سر بلند کردم که چشم

 .کار خوبی کردی دریا رو دعوت کردی -

 .لبخند زد

 .دونستم خوشحال میشیمی -

 .صدای ظریف مادری که آمد هر دو به سمتش برگشتیم

 !اینجایید -

های هم رنگ هاکان، دل نهایت جذاب شده بود و حقیقتا که آن چشمدر آن لباس ماکسی یخی بی

هایش نشاند و به سرتا پایم انداخت و لبخند بزرگی به روی ل*بای. نگاهی به ربود از هر بینندهمی

دارش را به صورتم دوخت و دستش را با لمس صورتم پیش کشید و به روی سمتم آمد. چشمان نم

 .ام قرار دادگونه

 .ماشاهلل! چه بهت میاد عزیزم -

 .ممنونم -

 .اش نشستی برجستهای اشک به روی گونهقطره

 ...لما! هم این که تو عروسم میشی، هم این کهخیلی خوشحالم آ -

 :نگاه خیسش را به سمت هاکان کشاند و با بغضی سنگین ادامه داد

 .بینههم این که... باالخره هاکان منم داره روی خوش زندگی رو می -

ها لبخند روی صورتم به سرعت به اندوه تبدیل شد و غم عجیبی که به روی صورت هردوی آن

اش ای به روی پیشانیمرا نیز دگرگون کرد. هاکان به سمت مادرش خم شد و ب*وسهنشست، حال 
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 .کشیدنشاند و صورت زیبایش را قاب گرفت. لبخند داشت، اما لبخندش غمی بزرگ را به دوش می

 .الهی قربونت بشم من! گریه برای چیه؟ من با داشتن تو هم زندگی خوبی داشتم -

اش بلند شد. خود را به آغ*و*ش پسرش رساند و و صدای گریهصورت مادری مملو از اشک شد 

 :نالید

 .منو ببخش هاکان! من مادر خوبی برات نبودم -

اش زیرصدایی برای آن لحن گرم و های لرزانش توسط هاکان در برگرفته شد و بغض مردانهشانه

 .صدای دوست داشتنی شد

 !ده سالت بود وقتی منو به دنیا اوردینگو مامان! من کوتاهی از تو ندیدم، تو فقط شونز -

صدای هق هق مادری بلند شد و دل من نیز به حال خرابش گریست. دختری که در پانزده سالگی 

اش هیچ نفهمید، واقعا گریه داشت! او قصد داشت در عروس مردی سی ساله شد و از دنیای کودکی

ش را جبران کند، اما محکوم شد به اش خوش بگذراند و کمبودهایسالگیی بیست سالگی و سیدهه

 .گذران که از شوهرش غافل شده و همسرش با گرفتن زنی دیگر به او خیانت کردزنی خوش

 .ی هاکان دوختسرش را بلند کرد و در چشمان گرفته

های دردت به جونم مادر! تو بیشتر از آتاش درد کشیدی و هیچی نگفتی. تو جای تموم ناحقی -

 !هات پر کردی. تو توی هیجده سالگیت مرد خونه شدی و دم نزدیپدرت رو با محبت

های هاکان احاطه شد و لبخند بزرگی روی صورت مرد مقابلم نشست که سراسر غم صورتش با نوازش

 .بود

 .تری مامانپشیمون نیستم! تو دنیا، تو برام از هر چیزی قیمتی -

ی چشمش چکید و به روی که به آرامی از گوشهبار اشک مرد مقابلم را دیدم گفت و من برای اولین

اش روانه شد و در میان انبود ریشش پنهان شد. دستان پر مهر مادر که به روی صورتش نشست گونه

 .رنگ صورتش برگشت و گرما در زیر پوستش به تکاپو افتاد

 .تون باشهتر از االنتون قشنگبراتون آرزوی خوشبختی دارم. امیدوارم آینده -

 :آرامی به سمتم برگشت و با لبخند ادامه داد به
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 .و به زیبایی عروسم -

ای نشاندم و از اش را ب*وسهام نشاندم و به سمتش رفتم. گونهلبخندی به روی صورت گرفته

 .محبتش تشکر کردم

 .ممنونم -

 .ی زیبایش فضا را عوض کنددستی به صورت خیسش کشید و سعی کرد با خنده

 !جاشما رو ببرم، خودمم موندم همین ای بابا! اومدم -

دست هاکان را در یک دست و دست مرا در دست دیگر گرفت و نگاهی به صورت هردوی ما انداخت 

قراری کرد. مان را بهم سپرد که گرما تمام تنم را در برگرفت و باز هم قلبم برایش بیو دستان

ی و حنا رفت و از روی میز گرد گوشههای رز مان زد و به سمت سینی حاوی گللبخندی به صورت

 :اش را به عقب برگرداند و با خنده پرسیدسالن برداشت و با دست به شخصی اشاره کرد. نیم تنه

 چرا خشک شدین؟ -

دیگر نشاندیم و پشت سر دیگر را به آرامی فشردیم و لبخندی مطمئن به روی صورت یکدستان یک

خوانی ای آهنگی ترکی و مالیم سالن را در برگرفت و هممادری قدم برداشتیم به سمت سالن. صد

ی مملو از شمع و گل و حنا... با وردمان به سالن صدای دست زدن مادری با آن سینی طالکوب شده

کشیدند. در کردند و کِیل میخوانی میی زنان بلند شد و اقوام هاکان آن آهنگ را با مادری همهمه

شان اش لبخند بزرگی زدم و خوشحال از آمدنی دختریبی و نوهبی میان جمع به لبخندهای زیبای

ای برایشان فرستادم. از کنار مابقی فامیل که از شیراز آمده بودند، دوستان خانوادگی، ب*وسه

ی خندان گذشتیم و به آن میز بزرگ رسیدیم. پشت میز که ایستادم توانستم هاکان و سایه فامیل

های بزرگ های قرمزی که در هوا معلق بودند، شمعوبی ببینم. بادکنکسالن تزئین شده را به خ

مان را احاطه کرده بودند ای که مسیر آمدنهای پر پر شدهقرمزی که بر سر هر میز قرار داشت و گل

های ریز و درشت سفید. مامان و مادری در دو طرف من و هاکان قرار گرفتند و دستان به همراه شمع

شان گرفتند. با لبخند به سمت مادری برگشتم که لبخندی به صورتم زد و کف دست آزادمان را در

دستم را باال آورد و گل برگی سرخ کف دستم نشاند. از لطافت گلبرگ کف دستم به ذوق ذوق افتاد و 
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با نشستن مقداری حنا به رویش، خنکای عجیبی به کف دستم سرایت کرد و گرمای تنم را به چالش 

صدای کِیل کشیدن زنان، نگاه مجذوبم را از کف دستم گرفتم و به مقابلم دوختم. دریا خود کشید. با 

هایش ها رساند و روی صندلی جای گرفت، اما مهرآنا با آن لباس زیبا که تمام جذابیترا به مهمان

ست هایش را به سمت ما کشید و در حالی که سینی دیگری در دچشم همه را گرفته بود، با ناز قدم

هایش متعجب مانده آمد. از آن همه دلبری کردنمان میداشت، با رقصی بسیار زیبا و آرام به سمت

ای باورنکردنی که در همان قدم اول برای ورود به پوش با اخم و جذبهبودم که با دیدن مردی خوش

ه سمت هاکان سالن مات و مبهوت مانده بود، بهت و تعجب جای لبخند من را نیز گرفت و به سرعت ب

زد. به سرعت به سمت دایان دید و به صورت مهربانش لبخند میبرگشتم که تنها خواهر دلبرش را می

ی کیک به سرعت به سمت سالن دیگر دارش را از صاحب قلبش گرفت و با جعبهبرگشتم که نگاه داغ

ت و تعجب و حتی گاهم بود. بهرفت. غمی عجیب به دلم نشست که تنها برای حال اسطوره و تکیه

ام به غمی سنگین تبدیل شد و بر دلم حاکم شد؛ آن قدر سنگین که قلبم دلخوشی از آن شب رویایی

هایی افتاده با ام با شانهرا به درد آورد و چشمانم را به سوزش انداخت. طولی نکشید که مرد اسطوره

 .سری خم شده از ساختمان بیرون زد و محفل زنانه را ترک کرد

 !ماآل -

ار ام قرام شده بود و دستش به روی شانهترسیده و مبهوت به سمت مادری برگشتم که متعجب خیره

 :شنیدیم، پرسیدگرفته بود. نگاهش را سراسر صورتم گرداند و با صدایی آرام که تنها خودمان می

 خوبی؟ -

 .هایم شدمتن اشکهایم مانع ریخهایم نشاندم و با باال گرفتن پلکلبخند کمرنگی به روی ل*ب

 .خوبم -

اما او به خوبی متوجه شد که حال من خوب نبود. با وسواس نگاهش را از من گرفت و به سمت مهرآنا 

ها را روی میز قرار داد. لبخندی به هردوی برگشت که مقابل میز ایستاد و سینی حاوی گل رز و سکه

 :ما زد و گفت

 .ها مال من بشنقول بدین که سکه -
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ای سر دادیم و مادری به سرعت کرد حال دلش را پنهان کند. خندهد که حداقل سعی میخوب بو

 .سینی را جلو کشید و سعی کرد صدایش را کنترل کند

 !خجالت بکش دختر -

 :ای باال انداخت و گفتشانه

 .این همه قر دادم باید یه چیزی نصیبم بشه -

 :ای کرد و گفتهاکان خنده

 .ن مال توهای مخیلی خب. سکه -

تکین و ای برای برادرش فرستاد و به سرعت به سمت میزی که دریا، آیبشکنی در هوا زد و ب*وسه

دنیا پشت آن ایستاده بودند، رفت. نگاهم را از آن چهارنفر به سمت هاکان برگرداندم که او هم به 

 .سمتم برگشت و لبخندی دلنشین به صورتم زد

 چرا ناراحتی؟ -

 ور؟فهمیده بود؟ چط

 .لبخند زدم و سر به زیر انداختم

 .برای دایان ناراحتم -

شنیدم؛ صدای نفس عمیق و دردناکش را شنیدم. گویی او بیشتر از حال خواهرش، از حال دایان غصه 

 .داشت و باری بر روی قلبش نشسته بود که خوشی او را هم ناخوش کرد

 .رخ اخمویش خیره شدمبه آرامی سر بلند کردم و به نیم

 .درست میشه -

هایی بیشتر. به سمتم برنگشت و سر به زیر انداخت. ل*ب باز کردم تا حالش را نفسی دیگر و اخم

 .دوباره خوش کنم، اما با صدای مادری به سرعت به سمتش برگشتم

 .رو بده عروس گلم دستت -

ی طال را باال آورد و دستی که گلبرگ حنا را در برداشت، باال آوردم و مقابلش گرفتم که دو نیم سکه

 .ام نشاندای به روی گونهکف دستم نشاند. انگشتانم را خم و دستم را مشت کرد و ب*وسه
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 .الهی همیشه لبت خندون عروس گلم -

 .اش را بو کشیدماو را در آغ*و*ش کشیدم و آغ*و*ش مادرانه

 .ممنونم -

رو شدم. مادری از ما فاصله گرفت و به دیگر جدا شدیم که با صورت اشکی مامان روبهبه آرامی از یک

 :سمت هاکان رفت. قدمی به سمت مامان برداشتم و باخنده پرسیدم

 .کنی؟ داری کم کم از دستم خالص میشیچرا گریه می -

 .اش را باال کشید و با صورتی که از فشار باال کمی سرخ شده بود، خود را جلو کشیدبینی

 !ورپریده آخر کار خودت رو کردی -

ای کرد و مرا در میان ام را مقابل دهانم گرفتم و به آرامی خندیدم. خندهپشت دست مشت شده

 .بازوانش به اسارتی دلنشین کشاند

 .خواستآخرش همونی شد که دلت می -

 :سرم را به روی شانه اش قرار دادم و زمزمه کردم

 .شو مدیون توام مامان! ممنونمهمه -

 .دستی به پشتم زد

 چی؟برای  -

 ...ی صبوریات وبرای همه -

 :اش خیره شدم و ادامه دادمبه آرامی عقب کشیدم و در چشمان مشکی

 .و رفیق بودنت -

اش را دو چندان کرد. صدای آهنگ و کیل کشیدن زنان لبخند بزرگی صورتش را قاب گرفت و زیبایی

ن و آشنایانش در وسط سالن به ی هاکادیگر فاصله گرفتیم. جمع زیادی از خانوادهکه بلند شد از یک

قیمت خودنمایی های مجلسی و گرانتوجه به حضور هاکان با آن لباسپایکوبی پرداخته بودند و بی

کردند. مات و مبهوت به سمت هاکان برگشتم که سر به زیر انداخته بود و با همان ابروهای در هم می

باز کرد و در همان حالت گردنش را به  اش خیره شده بود. دستش را به آرامیبه دست مشت کرده
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 .اش زدمسمت من کشید که لبخندی به صورت جدی

اش را باز کرد و مقابلم گرفت. با دیدن گلبرگ پاسخم را سخاوتمندانه ادا کرد و دست مشت شده

 :ای کردم و پرسیدمدرون دستش که حنای خیلی کمی بر روی آن قرار داشت، خنده

 د؟مامانم کار خودشو کر -

 :با خنده سری تکان داد و پاسخ داد

 !مامانه دیگه -

ها را از حنا جدا کردم و کف گلبرگ را به آرامی از روی دستش برداشتم و روی میز قرار دادم. سکه

 :دستش گذاشتم که دستم را در مشتش کشید و زمزمه کرد

 .باید برم -

یدن برای مدتی به روی هم گذاشتم و باز ی فهمنگاهم را از دستش باال کشیدم و چشمانم را به نشانه

ای به پشت دستم نشاند که وجودم را گرم و تنم را به آتش کردم. مشتش را باال آورد و ب*وسه

 .کشاند

 .های باال منتظر منن بیچارهاست و من دیگه باید برم. مَردا طبقهاین مجلس زنونه -

 .خندیدم

 خوایین انجام بدین؟چه کاری میمنتظر چی؟ شما مردا غیر از مسائل کاری  -

 :ای اشاره کرد و باحرص گفتهای حرفهبا سر به جمع زنانه و رقاص

 !گریاست کهبهتر از این هوچی -

 .ای بلند سر دادمخنده

 !تو که ر*ق*ص دوست داشتی -

 .سرش را جلوتر کشید و بالبخندی خاص به چشمانم خیره شد

 .من فقط ر*ق*ص تو رو دوست دارم -

ای به روی سرم نشاند و با بود که این بار وجودم را در برگرفت و سرم را به زیر انداخت. ب*وسه شرم

گذشت خداحافظی کوتاهی از من جدا شد. مسیر رفتنش را نظاره کردم که سر به زیر از کنار زنان می
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خره از آن کرد. باالنشاند و تشکر میهایشان مؤدبانه دست به روی س*ی*نه میو در مقابل تبریک

جمع زنانه گریخت و خود را به سالن باال و مردان رساند. با رفتن هاکان، فامیل متعجب و مبهوت 

برداشتند.  رقصیدند، کنار آمدند و حجاب از سرپروا میام به سختی با راحتی زنانی که بیمادری

از کردم تا بگویم که مامان و مادری دستم را گرفتند که متعجب نگاهی به هر دو انداختم و ل*ب ب

ر*ق*ص بلد نیستم، اما به سرعت مرا به میان سالن کشیدند و کیل کشان به دورم به ر*ق*ص 

خندیدم و گاهی شان میپرداختند. مات و مبهوت دستانم را مقابل دهانم گذاشته بودم و از ر*ق*ص

کردم. مهرآنا اد را تکرار میدکردم و حرکاتی که دریا به من یاد میتکین همراهی میهم با دنیا و آی

کشاند تا شد و او را به سمت مادری میمان میزد و مانع ر*ق*ص دونفرهمدام در کنار دریا پرسه می

 .هایش کاستشان در آخر شکست و مادری از شدت اخمیخ بین

ق*ص و ای نشاندند و به دورم به ر*ی مراسم زنان تُرک مرا میان سالن به روی چهارپایهدر میانه

آوردم، اما ریتم و ها سر در نمیشعرخوانی پرداختند. شعرهایی ترکی و قدیمی که من زیاد از آن

اش سعی داشت در آن روز شاد مرا بی هم با آن ناتوانیآورد. بیشان مرا به ذوق و شعف میخوانیهم

 .کردخواند و فوت میزد و به صورتم آیه و قرآن مییاری کند که مقابلم بشکن می

نشست. زن دایی برایشان پشت هایم میهای دو طایفه خنده بود که مدام روی ل*باز رو کم کنی

زدند و به ترکی رقصید، مرجان و مادرش پوزخند میخواند و میکرد و شیرازی میچشم نازک می

ود، هایم کرده برفتند. همان کسی که شبی اشکی را مهمان چشمی عروس و داماد میقربان صدقه

کرد. چندین بار رفت و کرد و به زیر گوشم پچ پچ کنان عذرخواهی میام دعا میحال برای خوشبختی

آمد تا که دستش را فشردم و در زیر گوشش زمزمه کردم که همان شب او را به احترام هاکان 

 .بخشیدم و قول دادم که دیگر به آن موضوع فکر نکنم

ر گذاشتند و به من مجال دادند تا که برای بریدن کیک در کنار باالخره زنان چشم و هم چشمی را کنا

مادری قرار بگیرم. لباسم را باال گرفتم و قدم زنان به سمتش رفتم. لباس سنتی که پوشیده بودم 

باسی که ای هفت. لای نسبتا بلند داشت با کمربندی طالیی و یقعههمانند ماکسی بلندی بود که دنباله

، اما به سبک مدرن دوخته شده بود. این نوع تغییر هم مهرآنا در لباس داده های سنتی داشتطرح
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خواهم او هم این پیشنهاد را به زبان آورد که بود تا که خیاط بدوزد. هنگامی که گفتم لباس سنتی می

 .رو شدبا استقبال من روبه

کردم و چاقو را باالی  ی چاقوی تزئین شده را مقابلم گرفت. تشکریمقابل مادری ایستادم که دسته

های رز صورتی در سراسر کیک. با که یک دست سفید بود با گل کیک سفید گرفتم. کیکی دوطبقه

ای کوچک بریدم و کیک را درون بشقاب قرار دادم و به دست مادری سپردم. تشکری کرد و چاقو تکه

 .شد تعارف مشغول خوردنبشقاب را به دست آیدا سپرد که آیدا با عشق و بی

ها چید، همه مدتی را به استراحت خود اختصاص دادند. ماهگل کیک را که تقسیم کرد و درون ظرف

با خستگی از آن همه همراهی مهمانان در ر*ق*ص زوری به روی صندلی جای گرفتم و بشقاب کیکم 

دان تا سهم مررفت ی باال میرا به دست گرفتم. نگاهم را از ماهگل گرفتم که سینی به دست به طبقه

 .ام کشید که لبخندی به صورتش زدمرا هم بپردازد. دریا در کنارم قرار گرفت و دستی به روی شانه

 مهراوه جون از من خوشش نمیاد؟ -

کرد و هر دو لبخندم به سرعت رنگ باخت و متعجب به سمت مادری برگشتم که با مامان صحبت می

 :پرسیدم خندیدند. به سمت دریا برگشتم و مبهوتمی

 کنی؟چرا همچین فکری می -

 :لبخند کمرنگی زد و پاسخ داد

 خب کی دختر هووش رو دوست داره؟ -

 .دستش را در دست گرفتم و لبخندی به صورتش زدم

کنه و برای خودش زندگی درست جوری نیست دریا! اون دیگه تو گذشته زندگی نمیمادری این -

 .کرده

 .آه کشید

 .کنه؟ عین میرغضب به من نگاه میپس آتاش رو چی میگی -

 :ای کردم و پاسخ دادمخنده

اون همیشه همین جوره. وقتی مطمئن بشه که تو واقعا خواهرشی، مطمئن باش که یه لحظه هم  -
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 .ذارهتنهات نمی

 :سر به زیر انداخت و زمزمه کرد

 .امیدوارم -

 .با صدای مادری هر دو متعجب به سمتش برگشتیم

 .با مریم جون آشنا بشو دریاجان؟ بیا -

و لبخندی به صورت دریا زد که دریا با بغضی آشکار به سوی او و مامان پرواز کرد. مادری همین بود؛ 

 .نوشتگرفت و گناه دیگری را به پای دیگری نمیای به دل نمیزنی که کینه

یام هاکان را باز ام را بیرون آوردم و پای که درون جیب مخفی لباس احساس کردم، گوشیبا ویبره

 .کردم

 خوابی؟امشب پیشم می -

کرد هایش را به یاد آوردم که درست از آن شب شروع شد. هر فرصتی که پیدا میبه سرعت شیطنت

کرد گذاشت و تقاضای عطر گل محمدی میرساند و ساعتی سر به روی پاهایم میام میخود را به خانه

گذاشت و هاکان خونسرد و اش را کنار میترس و دو دلی زدمکه به تن بزنم. همان که عطر را می

هایم را بلند و تنم را مهمان آتش شد که صدای خندهجدی به پسری تخس و شیطان تبدیل می

 .کردمی

 :لرزیدند تاپیپ کردمل*ب گزیدم و با انگشتانی که از شدت هیجان می

 .تونمنمی -

 :به سرعت پاسخ داد

 چرا؟ -

 .یدم تا لبخند عمیقم جلب توجه نکنددستی به دهانم کش

 .تونم از خونه فرار کنمچون مامان اینا هستن و من نمی -

 پس من چکار کنم؟ -

 .اش آمدای سر دادم و به سرعت دهانم را با دست پوشاندم. به سرعت پیام بعدیخنده
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 .یه بهونه جور کن و شب اینجا بمون -

 .ت خنده تنم به لرزه در آمدهایم را داخل دهانم فرستادم و از شدل*ب

 .تونمنمی -

 !تونمتونم نمیهی بگو نمی -

 :معلوم بود که عصبی شده است. برای اذیت کردنش به سرعت تایپ کردم

 .باید برم عزیزم. فعال -

 آلما! کجا؟ -

ای سر دادم و گوشی را درون جیبم پنهان کردم. نگاهم را بلند کردم که دستم توسط دنیا خنده

شد و من باخنده به همراه او به سمت میز شام قدم برداشتم که قبل از آن مهرآنا را دیدم که  کشیده

 .با پالتو از ساختمان بیرون زد

***** 

 «دانای کل»

لرزیدند و به ذوق ذوق های پالتو را به هم رساند و در حالی که پاهای خوش تراشش از سرما میلبه

ی ای که برادرش در کودکی چوبی رساند. کلبها به سمت باغ و کلبهافتاده بودند، قدم تند کرد و خود ر

به کمک پدرش آن را برای خود ساخته بود و هیچگاه به جز دایان و آتاش کسی را درون آن راه 

داد؛ حتی پدرش را. در را به سرعت باز کرد و خود را درون کلبه انداخت که فرد درون کلبه به نمی

 .ات و مبهوت به صورت سرخ دختر خیره شدسرعت به عقب برگشت و م

 کنی؟اینجا چکار می -

اش در آن لباس زیبا و لبخندی به صورت مبهوت او پاشید و پالتو را از تن خارج کرد که اندام دخترانه

 :نور چراغ کلبه به درخشش افتاد. نفس عمیقی کشید و نگاهش را از دختر گرفت و عصبی غرید

 !برو بیرون -

 :شه به اندام مهرآنا انداخت و ناباور ل*ب زدفریادش رع

 !دایان -
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 :زد فریاد کشیددر حالی که صورتش به سمت دیگری بود و از شدت عصبانیت به سرخی می

 این کارا دیگه چیه؟ -

 .های لرزانش را تکان داد و قدمی به جلو برداشتل*ب

 .دایان! من که کاری نکردم -

اش را تنها به چشمان مهرآنا معطوف کرد چشمان عصبیسعی می صورتش را برگرداند و در حالی که

 :کند غرید

 !این لوندیا دیگه چیه؟ از وقتی رفتی اون ور پاک حیا رو کنار گذاشتی -

های زبانش به های او به سرعت به اشک نشست و تنش از شدت تازیانههای مهرآنا از نامهربانیچشم

 :لرزید پرسیدز شدت بهت و درماندگی میدرد نشست. ل*ب گزید و با صدایی که ا

 !زنیمگه من چکار کردم دایان؟ من تا حاال به یه مردم دست ندادم که این حرفا رو می -

های میان پنجه دایان عصبی و افسار گسیخته قدمی بلند به سمت دختر برداشت و بازوی نحیفش را

صورت مبهوت و دردناک در چند  نیرومندش کشید و تن او را به سمت خود کشاند. مهرآنا با

 :اش غریدهای کلید شدهمتری دایان قرار گرفت که دایان از میان دندانسانتی

 خوایی برسی؟گریات برای من چیه؟ به چی میپس این کارات چیه؟ این لوندی -

 :ای از سر ترس و دردپاسخ دادهای خیسش را به روی هم فشرد و با گریهاز شدت فریاد چشم

 .ای این که منو قبول کنی. من دوست دارم دایانبر -

ی گردو درشت صدای عصبی دایان روح را از تنش جدا کرد و چشمانش را متعجب و مبهوت اندازه

 .کرد

 !اما من دیگه ندارم -

زنان به صورت مبهوت مهرآنا خیره ماند. خشم و عصبانیت قدرت دختر را به عقب هل داد و نفس

گرفته بود و رحم و مروت را از دایان همیشه مهربان ربوده بود. دستانش را  هایش راتفکر به حرف

 .ناباور مقابل دهانش گرفت و به مرد عصبی مقابلش چشم دوخت

 !باورم نمیشه -
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 !فریاد دایان قصد خوابیدن نداشت

مونم؟ تو اگه عاشق ذاری میری و منم عین احمقا منتظرت میچیو باورت نمیشه؟ فکر کردی می -

 !رنجوندیات از خودت نمیبودی منو با اون حرفای دروغکی و احمقانه

 :دستانش را پایین آورد و عصبی و زخمی در کنارش مشت کرد و فریاد کشید

 !بس کن! بس کن لعنتی -

اش از درد فریاد اش روانه شد، دل دایان هم به گریه نشست و جگر پارههایش که به روی گونهاشک

 :اش را به روی جان و بدن مرد مقابلش نشاند و فریاد کشیدهکشید. دست مشت شد

تونم برای همیشه تو رو داشته باشم، اما پرستاری توی اون کشور فقط یه کردم میمن فکر می -

ودم جا بشانس بود. گفتم با حرفام بسوزونمت تا ترک کردنت برای هردومون راحت باشه، اما وقتی اون

سوختم. این همه سال درد کشیدم و از همون روز اول با پیام و هزار یهرلحظه و هردقیقه خودم م

 ...کوفت و زهرمار باهات ارتباط برقرار کردم تا بهت بفهمونم که غلط کردم؛ اشتباه کردم، اما

 .ی مرد کوبیدهق زد و بار دیگر مشتش را به س*ی*نه

فهمی من عاشقتم دایان؟ چرا میرفت... چرا نی شتری داشتی و حرف تو گوشت نمیاما تو کینه -

 فهمی؟نمی

اش های برجستهی گونههایش را روانهصدا اشکهای مرد کشیده شد و بیمشت نحیفش میان پنجه

هایش افتاده کشید شانهکرد. دایان سر به زیر بود و از شنیدن دردی که چندسال بود به دوش می

 .شده بود بودند و صورتی از شدت فشار عصبی به کبودی نزدیک

 فهمی که من چی کشیدم؟تو چی می -

 :سر بلند کرد و در چشمان خیس مهرآنا خیره شد و ادامه داد

 .برای فراموش کردنت دست به دامان بقیه شدم -

دانست که روزی قصد داشت آلما را جایگزین او قرار دهد، اما به موقع مانع آن فکر خودش خوب می

 .شوم شده بود

 !فهمی طرد شدن و خرد شدن چه شکلیهی هستی؟ تازه داری میگله داری؟ عصب -
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دست مهرآنا را به ضرب رها کرد و دندان به روی هم سایید از یادآوری عشقی که دختر به زبان 

 .آوردمی

 .باور کردنت برام سخت شده -

 !دایان -

 .هق زد و دستش را روی س*ی*نه فشرد

 !ین مدت گرفتیخوایی انتقام بگیری؟ انتقامتو توی امی -

 :بانفرتی که از دایان اسطوره بعید بود، در چشمانش دختر خیره شد و غرید

 !کافی نیست -

قراری و های عمیق و کشدار هم بیای به آن جسم نحیف زد و از کلبه بیرون زد. نفسو به سرعت تنه

ه عجیب نشست کردند و تنش در آن سرمای طاقت فرسای زمستان به التهابیعصبانیتش را کم نمی

 زنان دستانش را کالفه و سردرگم میان موهایش کشید و کامالی راه ایستاد و نفسبود. میانه

 پناهی که مقابلش ازغیرارادی به عقب برگشت. برگشتنش همانا و چشم در چشم شدن با دخترک بی

ر هم زد که انتقام ی دختر آن چنان روح و روانش را بلرزید هم همانا. صدای بلند گریهشدت گریه می

ای بعد ای او رها کرد و آن جا بود که قلب عاشقش فرمان دویدن داد و لحظهو نفرت برای لحظه

 .جسمی نحیف میان تن و بازوانش قرار گرفت

**** 

 «آلما»

 «اتفاقی غیرمنتظره»

 

 ایهای سنگینم را به سختی از هم فاصله دادم که با تابیدن نور شدیدی به چشمانم، با نالهپلک

جان دوباره به روی هم افتادند و سنگینی سر و پلک هایم دوچندان شد. تنم از شدت کوفتگی بی

رد تنها دحسی به تمام اندامم رسیده بود. هیچ چیزی را به یاد نداشتم و کرد و گویی بیتابی میبی

شد که حتی هایم خارج میهایی غیرارادی از میان ل*بپیچید. نالهبود که در گردن و پاهایم می
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شان نبود. زمان و مکان را به یاد نداشتم و تنها دردی که در های خودم هم قادر به شنیدنگوش

ه بدهم و این بار نگاهم هایم را از هم فاصلآوردم. بار دیگر سعی کردم پلکگردنم پیچید را به یاد می

ای تار از را به سمتی دیگر کشاندم که بعد از چندین پلک پیاپی باالخره از نور خالص شدم و هاله

ای خشک اجسام اطرافم مقابل چشمانم نمایان شد. چشمانم را به روی آن اجسام محرک بستم و ناله

ی تلخ خون گرفته بود و خشکی مزهسرد دادم که تا انتهای گلویم به سوزش افتاد. گلویم از شدت 

امانی را به جانم انداخته بود. آب دهانم هم خشک شده بود و از شدت خشکی زبانم به سوزش بی

های تار و محو، هایم را از هم باز کردم و بار دیگر چشمانم را باز کردم. هالهسقم چسبیده بود. ل*ب

گرفتند و تن و بدنی را به نقاشی هم مرتب قرار می گرفتند و همانند پازلی در کناررفته جان میرفته

هایم کشاندم که از شدت بی آبی ترک خورده بودند و کشیدند. سر زبان خشکم را به روی ل*بمی

هایم را های ریزی به رویشان ایجاد شده بود. سعی کردم انگشتانم را تکان بدهم و ترک ل*بشکاف

م دستانم تکان نخوردند و گویی که از همان روز اول دستی با انگشت لمس کنم، اما هرچه تالش کرد

 !به بدن نبوده

ای از من قرار داشتند هایی که در زاویههای مقابلم دوختم. سایهجانم را به سایهپلک زدم و نگاه بی

ام را ی خوابیدن من بود. خوابیدن من به روی جسمی سرد و سفت که پوست گونهکه نشانده

ای آب ل*ب باز ام را تحت فشار قرار داده بود. نفس گرفتم و برای جرعهتخوان شقیقهسوزاند و اسمی

 .هایم خارج نشدی ریز از میان ل*بکردم، اما صدایی بیشتر از یک ناله

 !انگاری داره به هوش میاد -

های ای آب را میان ل*بآن صدا چقدر خوفناک و غریب بود! صدای چه کسی بود؟ چرا جرعه

 !هایم سو بگیرند و تنم جانداد تا که چشمام قرار نمیخشکیده

حرکت و کرد که همانطور بیبه مغزم فرمان بلند کردن سرم را دادم، اما گویی او هم از من پیروی نمی

 !جان ماندم. خأل عظیمی تمام تنم را در برگرفته بود که سراسر درد بود؛ خآل ای همچون مرگبی

پیچید و سر دردی را به به جانم درتمندی به روی زمین در گوشم میصدای کوبیده شدن پاهای ق

 .انداخت که برای بار دیگر چشمانم را سنگین و تنم را بی جان کرد
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 خدای من! من کجا بودم؟ در قبر؟

**** 

 «فصل نوزدهم»

 «دانای کل»

 

شده بود. اگر به معنای واقعی پیر شده بود. مردی به محکمی او درست در چند ساعت پیر و شکسته 

دید که چطور در آن مدت گفت که این حرف دروغ است، باید مرد را با چشمان خود میکسی می

فروغ و کمرش شکسته بود. در آن روز نحس جایی نمانده بود که در فراغ و دوری کوتاه چشمانش بی

 !از یار نرفته بود و دردی نمانده بود که نکشیده باشد

کرد و زیر ل*ب به خود تاه از آن سوی سالن به این سوی سالن را گز میقرار و خسته مسیری کوبی

خواست راهی پیش کوبید و از خدا میاش را به آرامی به د*ه*ان میگفت. دست مشت شدهناسزا می

کرد و نه تنش دیگر یاری. دیگر اعضای حاضر از آن همه رویش قرار بدهد، اما نه فکرش دیگر کار می

هایشان به خشکی نشسته بود. به معنای واقعی ی اشکوت کرده بودند و حتی چشمهقراری او سکبی

تر شده بود. هر یک در آن مدت به طریقی خود را خالی شان از کودکی یتیم هم درماندهمرد مقابل

ا قراری، مابقی با ذکر و دعا خواندن، دایان و آتاش بو بی ی آلما با گریهکرده بودند. مریم و خانواده

کرد. گاهی چنان کرد و اشکی هم به روی گونه روانه نمیهمراهی او و اما... تنها او بود خودخوری می

شد و گاهی چنان خشمگین که تصورش هم برای همه غیرقابل باور بود چه رسد به دیدن مظلوم می

 .آن مرد عصبی

 کشید برای بوی گلپر می دلبرش را چندساعت و چند دقیقه بود که ندیده بود و نبوییده بود. دلش

قرار بود برای آن بار دیگر بو نشاند. دلش بیها بر تن و بدن همچون گُلش میمحمدی که شب

 .کشیدنش

 !داداش -

ی کالم آتاش ماند. هنوز هم دلش از برادرش از حرکت ایستاد و همانطور سر به زیر منتظر ادامه

 .آوردچرکین بود و کالمی به زبان نمی
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کنه، انگاری در مورد آلما خبر سون و همسرش اومدن. همسرش خیلی ترسیده و گریه میئیلآقای ا -

 !دارن

 :نام دخترک که آمد به سرعت سر بلند کرد و پرسید

 در مورد آلما؟ -

ی برادرش گرفت و با بغضی مردانه آتاش نگاه غمناکش را از چشمان به خون نشسته و به گودنشسته

 ها را راهنمایی نکرده،اکتفا کرد. هاکان ل*ب باز کرد تا فریاد بکشد که چرا آنتنها به تکان دادن سر 

 .که با ورود پر سر و صدای سایه دهانش بسته شد و بند دلش پاره

 !ولم کن امیرپارسا -

انداخت و با گریه خود را به هاکان  دست امیرپارسا که بازویش را اسیر کرده بود را به ضرب کنار

دار مرد خیره که قد بلندی داشت، برای دیدن هاکان سر بلند کرد و در چشمان غصهرساند. با آن 

 .شد

 .امیرپارسا حرفم رو باور نمیکنه -

اش روانه شدند و هاکان نگاهش را به چشمان بارانی سایه های برجستههای اشک به روی گونهقطره

 :رساند و با صدایی که از شدت غصه گرفته و بم شده بود، پرسید

 منظورتون چیه خانم ائیل سون؟ -

ها سایه ل*ب باز کرد، اما با صدای عصبانی امیرپارسا هردو به عقب برگشتند. امیرپارسا عصبی از پله

 .ها رساندپایین آمد و خود را به آن

 !خوایی امید واهی بدیتو می -

 :و غرید چون آهویی وحشی مقابل دیو مقابلش س*ی*نه سپر کردسایه دندان سایید و هم

 .شناسم! حتی بیشتر از تویی که چند شبو باهاش بودیمن اونو خوب می -

 :ها را به لرزه در آوردصدای فریاد امیرپارسا حقیقتا که ستون

 !سایه -

دانست که چه اما سایه برخالف تن لرزان حضار، صامت ایستاده بود و از شدت خشم و عصبانیت نمی
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 .ی که عاشقش بود به سمت هاکان برگشتتوجه به حضور مردگوید. بیمی

 !دونم که این کاره کیهمن می -

 :هاکان نگاهی متعجب به هردو نفر انداخت و پرسید

 ...یعنی میگی که آلما -

 :سایه نفس گرفت و باکالفگی میان کالمش پرید

 .آلما فرار نکرده! آلما رو دزدیدن -

را از شوک در آورد و مریم مات و مبهوت از جای  یاعلی که از د*ه*ان دایان و آراز بیرون آمد همه

 :برخاست و پرسید

 چی میگی دخترم؟ -

ها انداخت: ی آنسایه نگاهش را از چشمان مبهوت هاکان به صورت سرخ مریم کشاند. نگاهی به همه

خیسش را  اش را باال کشید و نگاهی آلما. بینیی دایان و عمهی هاکان، خانوادهی آلما، خانوادهخانواده

 .به سمت مریم برگرداند

 !کردقدر هاکان رو دوست داشت که هرگز فرار نمیباورکنید آلما این -

د و شاش انداخت که سیبک گلویش از شدت غصه و درد مدام باال و پایین مینگاهی به مرد کنارینیم

 .بلعیدبغض کهنه را به سختی می

 !آلما شما رو ترک نکرده -

ی پیش شده بودند و خشم درون تر از چند دقیقههایش افتادهن بلند شد. شانهنگاه لرزان هاکا

هایش از اش از شدت فشار به سرخی رسیده بودند و ل*بور تر! دستان مشت شدهوجودش شعله

 .حجم درماندگی به کبودی

 .مریم دستش را روی سرش گذاشت و باصدای بلند گریه خود را به روی مبل رها کرد

 مادر؟کجایی  -

اش را به اش را به روی زانویش زد که یاشار دست مردانه و یخ کردههق هق کرد و دست مشت شده

ی کذایی به یادش روی دستش گذاشت. او هم دست کمی از حال زنش نداشت. مدام آن صحنه
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و  ها رفته بودند؛ حتی اقوامش برای استراحت به اصرار قزلباش بزرگ به همراه آتاشآمد. مهمانمی

ی دامادش. دامادش با لبخند ها مانده بودند و خواهرش و خانوادهمهرآنا به خانه باغش رفته بودند. آن

ها پایین آمد و سراغ دخترش را گرفت که آیدا گفت آخرین لحظه او را دیده که برای تعویض از پله

های اطراف را متر کردند هوا به باغ رفته، اما هرچه که گشتند، هرچه که صدا زدند، هرچه که خیابان

گفت که دخترش را ها میای آشنا آمده بود و به آندخترک را ندیدند که ندیدند. حال غریبه

 اند. برای چه؟ چه کسی؟دزدیده

 مطمئنی؟ -

دمش را از دست داده بود و دست کمی از حال ی دایان جلب شد. او هم همتوجه همه به صدای گرفته

ی تایید تکان داد و ی خود دختر را دوست داشت. سایه سری به نشانهشیوههاکان نداشت. او هم به 

 :نگاهی به امیرپاسای عصبی انداخت و پاسخ دادنیم

 .مطمئنم -

امیرپارسا که همچنان از حرف سنگین سایه عصبی و خشمگین بود و تسویه حساب را به خانه واگذار 

 .هاکان سوق داد اش را از او گرفت و به سمتکرده بود، نگاه آتشی

 ...سایه میگه که آلما رو دزدیدن و این دزدی -

 :سایه به سرعت به عقب برگشت و میان کالم او پرید

 .دونم که کاره اونهام؛ من میخاله -

هاکان درمانده و عصبی دستی به صورتش کشید و کتش را از تن خارج کرد و به روی مبل رها کرد. 

کرد، های سایه را سبک سنگین میرو برد و در حالی که تمام حرفدستش را میان انبوه موهایش ف

 :چند قدم را کالفه پیمود و پرسید

 ...ات باید آلما رو بدزده؟ آخه آلما چه ضرری به اونچرا خاله -

های آلما درجا میخکوب شد و با چشمانی گرد به عقب برگشت. نگاهی به سایه با یادآوری تمام گفته

آزادی او را که به یاد آورد، عصبی به سمت آتاش برگشت. آتاش با دیدن چشمان به ی انداخت و قصه

ی هاکان ناخوداگاه قدمی به عقب برداشت که به دیوار برخورد کرد. هاکان به سمتش خون نشسته
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پیچید او را با اش همچون پتکی در سر آتاش میهای عصبیقدم برداشت و حینی که صدای قدم

 :رار دادعصبانیت مخاطب ق

 چقدر بهت گفتم زیر پاش نشین؟ چقدر بهت گفتم دست از سر این دختر بردار؟ -

هایش افزود که به آن سوی سرعت قدمدستانی که در کنار پاهایش افتاده بودند را مشت کرد و به 

که سالن رسید. آتاش از شدت ترسی که همیشه از هاکان داشت؛ در جا میخکوب شده بود و با این

تنها چندقدم با خروجی سالن فاصله داشت؛ قدرت حرکت کردن را نداشت. مات و مبهوت به مرد 

جهت شروع به هایش بیل*ب خشمگین مقابلش چشم دوخته بود. هاکان که مقابلش قد علم کرد؛

های او، به سرعت اش میان پنجهتکان خوردن کردند. با حرکت ناگهانی هاکان و محصور شدن یقعه

 .چشم فرو بست و زبان به کام گرفت

 !مردک احمق -

اند ها رسهایش فشرد. سایه به سرعت خود را به آنی سفید را بیشتر میان پنجهفریاد کشید و پارچه

 :شان ایستاد. نگاهی ترسیده به دست هاکان و صورت آتاش انداخت و با التماس گفتو در کنار

 !تقصیر اون نیست؛ ولش کنید تو رو خدا -

اش که دخیل کردن آلما در آن پرونده بود؛ اشک بود که ترین اشتباه زندگیباز هم از یادآوری بزرگ

 .های زیبایش به پایین روانه شداز چشم

 .آلما بخاطر منه که االن نیست و نابود شده؛ برادرتون مقصر نیست همش تقصیر منه. -

امیرپارسا، که از آن همه ضعف همسرش به ستوه آمده بود؛ کالفه نفس عمیقی کشید و با عذاب 

 :وجدانی شدید، هاکان را مخاطب قرار داد

 !آقای بکتاش -

یرپارسا بار دیگر او را خطاب مشت هاکان شل نشد که هیچ، حتی به سمت امیرپارسا هم برنگشت. ام

 :قرار داد

 .آقای بکتاش! لطفا آروم باش -

ها رفت. نگاهی گرفته به آن دو نفر دایان به سختی پاهای کم قوتش را از زمین جدا کرد و به سمت آن
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 :انداخت و دستش را به روی دست هاکان گذاشت و پرسید

 کنی داداش؟کار میداری چی -

را  ی آتاشد که انگشتان دستش از قوت بیافتند و به آرامی لباس چروکیدههمان یک جمله کافی بو

آمد؛ صدای دایان او را مجبور کرد که زمان که دست دایان به همراه دستش پایین میرها کند. هم

 .ی رفیق و جانش سوق بدهدنگاه غمناکش را به صورت همیشه آرامش دهنده

 ...خواد؛ اماکه چقدر دلت آلما رو میدونم دونم چه دردی داری. حتی میمی -

کرد حال دل خود را نیز خوب کند؛ لبخند دست هاکان را در دست گرفت و در حالی که سعی می

 :جانی به صورت برادر و رفیقش زد و ادامه دادبی

 .اما فعال کلید احساساتت رو بزن و عاقالنه فکر کن. باید، آلما رو پیدا کنیم -

 .شدند و فشار روی فک و انگشتانش کمترتر میآرام و آرامرفته رفته چشمانش 

 باید ببینی آیا واقعا اون زن آلما رو دزدیده یا نه! اصال دلیلش چیه؟ -

 .های عصبی تنش آرام گرفتمشتش در دست دایان باز شد و لرزش

اید از نه آتاش مقصره نه خانم ائیل سون. این انتخاب آلما بود و تو هم به عنوان همسرش ب -

 .تصمیمش حمایت کنی

 :دارش از دایان پرسیدآب دهانش را به سختی فرو داد و با صدای خش

 چطوری آخه؟ -

اش را لمس کرد و با صدایی که برخالف او سراسر آرامش بود پاسخ دست دیگر دایان به آرامی شانه

 :داد

 .هم دنبالش بگردیماول قبول کن که این تصمیم آلما بوده؛ بعد عاقالنه فکر کن تا با  -

اش کشید. نفس گرفت و به آرامی دستش را از زیر دست دایان بیرون آورد و به روی صورت داغ کرده

 :ی تایید کالم دایان تکان داد و گفتسری به نشانه

 .درست میگی -

 .لبخند دایان کمی جان گرفت
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 خب؟ حاال به نظرت چرا اون زن باید آلما رو بدزده؟ -

زد به ها شانه میاش بر آنادت به ریشش رساند و در حالی که با انگشتان کشیدهدستش را طبق ع

 :های آلما در مورد آن پرونده را زیر و رو کرد و گفتتفکر پرداخت. تمام گفته

سون رو امضا کنه که این کار رو اگه بخواد که آلما دوباره عدم سالمت جسمی و روحی خانم ائیل -

 .کردنمی

سوی د*ه*ان او و حرکاتش جلب شد؛ حتی امیرپارسا هم متفکر به سمت او برگشت و  توجه همه به

تر شد. مریم دست از گریه برداشت و برای بهتر شنیدن صدای هاکان خود را به قدمی به او نزدیک

 .ابتدای مبل رساند و به سمت او خم شد

بلند و به دایان دوخت. هایش اش را از کفشهاکان دستی به ل*ب زیرینش کشید و نگاه خیره

 :ابروهایش را در هم کشید و پرسید

 امکان داره که آلما یه امتیاز براش باشه؟ -

اش را از دیوار ی تفکر ابرو در هم کشید و نگاهی به صورت آتاش انداخت. آتاش تکیهدایان به نشانه

 :گرفت و با صدایی ضعیف پرسید

 یعنی عین یه گروگان؟ -

ی دایان احساسات را خاموش کرد و عصبانیت را صورتش انداخت و به توصیه نگاهی بههاکان نیم

 .پشت عقلش پنهان کرد

 .درسته -

 :دایان بشکنی زد و گفت

 !یافتم! دوربینا -

 .زده به سمت هاکان برگشتآتاش هیجان

 .آره! تو دوربینا باید دیده شده باشن -

 :امیرپارسا به سرعت مداخله کرد

 .کنناحتیاطی نمیبی اما، اونا همچین -
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 .ی تایید تکان دادهاکان به سمت امیرپارسا برگشت و سری به نشانه

 !جا که نیستندرسته؛ اما فقط دوربینای این -

 .و به سرعت به سمت دایان و آتاش برگشت

 .ی آقای محبی و پورسلیم. بهشون بگید که به فیلم دوربیناشون نیاز داریمشما برید خونه -

 :ه سمت کتش قدم برداشت و همان حین گفتبه سرعت ب

 .زنم. شما برید تحویل بگیریداصال خودم بهشون زنگ می -

ها گشت. اش را از درون جیب بیرون آورد و به دنبال اسم آنکتش را از روی میز برداشت و گوشی

ها گرفت و دادند و به بیرون دویدند. نگاهش را از مسیر رفتن آن دایان و آتاش به سرعت سری تکان

پرسی درخواستش را به زبان آورد و دلیلش را هایش را گرفت. بعد از سالم و احوالی همسایهشماره

جایی که او در میان همسایگان و آشنایان از اش بیان کرد. از آنگم کردن یکی از اشیای قیمتی خانه

ت احترام درخواست او را قبول اش نزدند و بانهایاعتبار به نامی برخوردار بود؛ دست رد به س*ی*نه

ی ساختمانش پرداخت و های دوربین مداربستهکردند. بعد از آن به کمک امیرپارسا به تماشای فیلم

ی در آغ*و*ش کشیده شدن ای از دلبرش سپرد. حتی صحنهتمام حواسش را به پیدا کردن نشانه

عصبانیت و احساسات مانع خواهرش توسط بهترین دوستش را به سرعت جلو فرستاد تا باز هم 

هایی فجیع که جواب گذاشت و با اخمرسیدنش به هدف نشود. نگاه متعجب و مبهوت امیرپارسا را بی

 .ی مانیتور خیره ماندپروایی خواهرش و عمل نابخشودنی بهترین رفیقش بود، به صفحهناشی از بی

کرد. ب دیشب را مرور میحرکت به روی صندلی نشسته بود و از ساعت ده شمدتی بود که بی

ای امیرپارسا دستش را پشت صندلی او انداخته بود و به روی میز خم شده بود تا این که با دیدن حاله

 .تیره و تاریک به سرعت دستش را باال آورد

 !ایناهاش-

ر ای مشکی کنار دیوتر و نور را بیشتر کند. حالهتاپ زد تا صفحه را بزرگهاکان به روی کلیدهای لپ

زد و فارغ از هرچیزی به ای قرار داشت. آلما در باغ قدم میایستاده بود و در استتار کامال ماهرانه

سمت ورودی باغ و درست در نزدیکی آن حاله رفت که پشت به در ایستاده بود. آلما کمربند پالتویش 
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ه بودند؛ آن را ببندند. باز رفت که مهمانان حواس پرت از یاد بردتر کرد و به سمت در نیمهرا محکم

ی در را میان انگشتانش گرفت که به ناگهان از حرکت ایستاد. در یک عمل ناگهانی تنش به آن لنگه

دیگر انداختند و امیرپارسا سوی در کشیده شد و آلما از دید پنهان شد. هر دو متعجب نگاهی به یک

 :زمزمه کرد

 .گفتسایه راست می -

ید؛ لرزتنگی همانند بید میانش رسوخ کرده بود و از فرط عصبانیت و دلبرخالف دردی که تا استخو

های عمیق، خود را به آرامش دعوت کند؛ اما دلبر نباشد سعی کرد خود را آرام جلوه بدهد و با نفس

 !خبری از آرامش است؟ خیر

 .باید به پلیس خبر بدیم -

 :ها آمد و پرسیدشد و به سمت آن امیرپارسا گفت و قامت راست کرد. سایه از روی مبل بلند

 .اگه خبر کردن پلیس به ضررش باشه چی؟ باید بذاریم خودشون خبر بدن -

 :امیرپارسا سری تکان داد و گفت

 .کنم؛ که اونا متوجه نشندرسته؛ اما من جوری خبر می -

ای به او شم غرهاش را به چشمان امیرپارسا دوخت؛ اما امیرپارسا چای گفت و نگاه شرمندهسایه باشه

 :رفت و ل*ب زد

 .نشونت میدم -

گفت و دل سایه را لرزاند. این یعنی تنبیه سختی در انتظارش بود که او زیاد هم از تنبیهات 

 .بار تنبیه دیگری در انتظارش باشدترسید اینآمد؛ اما میی امیرپارسا بدش نمیعاشقانه

 :هاکان از روی صندلی بلند شد و پرسید

 .جا پر میشه از مأمورخبر کنیم؟ به هرحال بخوایم به پلیس اطالع بدیم؛ اینچطوری  -

 .اش نشاند و با اطمینان در صورتش خیره شدامیرپارسا دستی به روی شانه

 .کنهنگران نباش! من به دوستم میگم که موضوع از چه قراره و خودش مدیریت می -

ها جلب شد. ود دایان و آتاش توجه همه به آنهایش بگوید که با ورل*ب باز کرد تا از نگرانی
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ای از سالن پناه برد اش را از جیب در آورد و برای مکالمه به گوشهامیرپارسا عذرخواهی کرد و گوشی

و در همین حین دست سایه را محکم گرفت و با خود به همان سمت کشاند. تماس را با دوستش که 

و ریز و درشت موضوع را به او اطالع داد. سرگرد به او  سرگردی خبره در این زمینه بود متصل کرد

آید و از ایجاد دردسری جدید جا میتر با دوستانش به آناطمینان خاطر داد که هرچه سریع

کند. تماس را با اطمینان خاتمه داد و گوشی را درون جیبش قرار داد عصبی به سمت خودداری می

دایش به روی سایه بلند نشود و تن همسرش را نلرزاند؛ کرد صسایه برگشت. در حالی که سعی می

 :اش غریدهای کلید شدهسرش را جلوتر کشید و از میان دندان

 چندبار بهت بگم که من با اون افریته نبودم؟ ها؟ -

های او در جا میخکوب شده بود و ترسیده آب دهانش را فرو سایه از شدت عصبانیت و هرم داغ نفس

 :زانش را از هم فاصله داد و زبان چرخاند تا کالمی بگوید که امیرپارسا مانع شدهای لرداد. ل*ب

وقت نذاشتی بهت توضیح بدم که اون روز من به اون زن دست نزدم. اون شب من هچی نگو!؛ هیچ -

کردم که یهو خودشو انداخت توی اتاق و تا به خودم اومدم دیدم داشتم توی اتاقم لباس عوض می

بیده به من... کار هرروزش بود که بیاد توی اتاق کارم و ناز و ادا بیاد، اما اون شب با اون عین کنه چس

ات پی به مقصودش وضع نامناسب مبهوت مونده بودم که با دیدن تو توی چهارچوب در و صدای گریه

چندبار  زدی. توی دادگاهگفتی و حرف از خیانت میبردم، اما تو گوش شنوا نداشتی و مدام ناسزا می

 گفتم بذار توضیح بدم؟ چند بار به خودت و وکیلت زنگ زدم؟

 .ی مبهوت و متعجب به حرکت در آورددست سایه را به ضرب رها کرد و انگشتش را مقابل سایه

 .جا بشن تا گندی که بار اوردی رو درست کنمخون بگیر و همینحاالم خفه -

جان و ی بید و به سمت هاکان قدم تند کرد و سایهی او زای عصبی به صورت رنگ پریدهو چشم غره

 .ی سالن سرد با دنیایی پشیمانی، درد، ابهام و شرمندگی تنها گذاشترمق را در همان گوشهبی

*** 

 «آلما»

 

قرار و تمام روحم را درگیر ای که تمام تنم را بیهرچه که بود درد بود و احساس خأل؛ خأل کالفه کننده
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 بار چشمانمکرد برای هزارمینقراری میپیچید و تنی که بیود دردی که در گردنم میکرده بود. با وج

بار موفق شدم و ان پازل ترسناک به سرعت تکمیل شد و من را باز کردم و در کمال ناباوری این

توانستم منبع آن صداها را به خوبی ببینم. چند نفر بودند؟ شاید دو نفر... کجا بودم؟ در یک مکان 

کردم؟ آن مرد صدایم زد و مرا به سمت خود کشید و دیگر هیچ... چرا جری و یخی... آن جا چه میآ

که به یک  جا بودم؟ و چراهای زیادیکرد؟ چرا تنم به روی زمین سرد افتاده بود؟ چرا آنسرم درد می

 ایرایت کرد، نالهآن به مغزم هجوم آوردند و درد بدی را به تنم نشاندند. از دردی که به مغز و سرم س

 :سر دادم و کمک خواستم

 !هاکان! مامان! بابا -

هایم طعم خون به خود دارم بلند شد که گلویم به شدت به سوزش افتاد و ل*بباالخره صدای خش

 :گرفتند. صدای مردی خشن در گوشم پیچید

 !بیدارشو کوچولو! خواب بسه -

درشت و صورت ترسناکنش، زبان به کام گرفتم و  چشمانم را برای دیدنش گرداندم که با دیدن هیبت

هایش نشاند و در کنارم روی دو زانو نفس در س*ی*نه حبس کردم. لبخند کریهی به روی ل*ب

 :نشست. سرش را با فاصله به سمتم خم کرد و پرسید

 چطوری دختر کوچولو؟ -

 :نفس گرفتم و به سختی پرسیدم

 من کجام؟ -

 .تر کردا نزدیکخندید و صورت پر از خراشش ر

 .یه جای خوب -

اش در گوشم ای سر دادم که صدای عصبیاز دردی که در سرم پیچید به سرعت چشم بستم و ناله

 :پیچید

 !زیادی بهت خوش گذشته! بلندشو ببینم -

نفهمیدم چه شد که تنم از زمین کنده شد و درد بدی در تمام اندامم پیچید که جیغم را بلند کرد و 
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اش به دست نیرومندش دوختم که به سرعت به اشک نشاند. نگاهم را از صورت عصبی چشمانم را

بازویم را رها کرد و تنم را به عقب هل داد. کمرم به شدت به دیوار سفت پشت سرم برخورد کرد که 

ام بلند شد و درماندگی و دردم بیشتر. نگاه خیس و دردناکم را به سمتش کشاندم که عصبی به ناله

 :رد دیگر رفت و گفتسمت م

 .مونیکم آب و دون بهش بده نمیره بیوفته رو دست -

مرد دیگر که از هیبت دست کمی از او نداشت، تنها به تکان داد سر اکتفا کرد و رفتن مرد را به نظاره 

ایستاد. با خروج مرد خشمگین، نفس پر دردی بیرون فرستادم و با بغض و اشک به سمت آن یکی 

 .برگشتم

 !اآق -

نگاهش را از در بسته گرفت و به سمتم برگشت. کمر دردناکم را با ناله و گریه از دیوار گرفتم و 

 .ی خشکی برای باال آمدن صدایم سر دادمسرفه

 میشه... یه لیوان آب... بهم بدین؟ -

 عریان و سرد چهار در سه اتاق آن در موجود شیء تنها سمت به و داد تکان ″بله″ی سری به نشانه

رفت و از پارچ فلزی مقداری آب درون لیوان استیل ریخت. درون سینی قرار داد و به سمتم آمد. 

سینی حاوی یک ساندویچ سرد، لیوان آب و سس را مقابلم قرار داد و نگاه مشکی ترسناکش را به 

 ام دوخت. به سرعت با دیدن مردمک سیاهش به یاد اسطوره و جانم افتادم. چشمانچشمان ترسیده

ها کسی را بترساند؟ دایان در توانست با این چشماو کجا و چشمان مهربان دایان کجا؟ مگر دایان می

 .اوج عصبانیت هم منبع آرامش بود

 .اش چشمانم به سوزش افتادند. دلتنگی به جانم رسید با یادآوری هاکانم که منتظرم بودبا یادآوری

 شما... کی هستین؟ -

ل*ب باز کرد که آن موقع فهمیدم برخالف صورتش صدایی گرم و آرام  سینی را جلوتر فرستاد و

 .دارد

 .نگران نباش! کسی کاری به تو نداره. غذات رو بخور -
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دستان لرزانم را به سختی بلند کردم و به سمت سینی بردم. اول از همه مقداری آب خنک به دورن 

لند شد. شکمم که به صدا آمد، ل*ب فرو گلویم روانه کردم که فریاد دردناک عضالت گلو و صورتم ب

دانم چرا آن همه گرسنه بودم بستم و نگاهم را از مرد مقابلم گرفتم. ساندویچ را جلو کشیدم و نمی

که در عرض چند دقیقه نیمی از ساندویچ را با اشتها بلعیدم. درست آن جا بود که تمام تنم گرم شد و 

ام را سراسر اتاق گرداندم. اتاقی سه در شمان جان گرفتهانگشتانم به راحتی به حرکت در آمدند. چ

ی دیواری هایی سرامیکی و سرد. آینهچهار که تنها یک میز فلزی داشت. دیوارهایی آجری و کفپوش

نایی رساند و روشی نسبتا بزرگ که روشنایی ماه را به اتاق مینسبتا بزرگی به دیوار بود و یک پنجره

 .آزردمپ صد زردرنگی بود که چشم را میکه تنها ناشی از آن ال

 !راه فراری نیست خیالت تخت -

اش را به دیوار مقابلم سپرده بود و تنش را مهمان سرمای زمین کرده به سمت مرد برگشتم که تکیه

 :بود. یکی از پاهایش را درون شکم جمع کرد و گفت

 !نتونی بیدار شیقدر محکم بزنم توی کتفت که تا سه روز خواستم اوننمی -

هایش. مات و مبهوت ماندم از عددی که به راحتی به زبان آورده بود و آن پوزخند روی ل*ب

 :های لرزانم را از هم فاصله دادم و پرسیدمل*ب

 چند روز؟ -

 .لبخند تمسخرآمیزی به روی ل*ب نشاند و در صورتم خیره شد

 .سه روز تمام -

شیدند. دستم را روی قلبم گذاشتم که با دیدن همان ام تیر کشید و چشمانم جیغ کس*ی*نه

 ی خندانام شدت گرفت و قیافهام، گریههای راحتی که آخرشب به تن کردم و پالتوی گلبهیلباس

ام را از لباس بلند کردم و با گریه هاکان مقابل چشمانم به مردی سراسر غصه تبدیل شد. نگاه خیره

 :پرسیدم

 خوایین؟ن؟ پول میکار به من داریآخه چی -

 .هق زدم و دستم را به روی قلبم مشت کردم
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 .بینهتونه شبا درست بخوابه؛ همش، همش کابوس میهاکان من االن منتظرمه! اون بدون من نمی -

ی چنان بدون هیچ احساسی خیرهتر. مرد همهای هاکانِ رویاهایم افتادههقم بلندتر شد و شانههق

 :بلندتر شد؛ ابروهایش را در هم کشید و غرید من بود تا این که صدایم

 !ببر صدات رو -

 :دستانم را مشت کردم و به جلو خم شدم و فریاد کشیدم

 خوایین؟شما کی هستین لعنتیا؟ از جونم چی می -

به سرعت از جا برخاستم که او هم واکنش نشان داد و مقابلم قامت راست کرد. به سرعت به سمت در 

را کشیدم که قفل بود و قفل. با حرص مشت محکمی به در فلزی زدم و فریاد رفتم و دستگیره 

 :کشیدم

 !کمک! توروخدا کمکم کنید -

 !خودی تالش نکنبی -

 :هایم ادامه دادم و فریاد کشیدمتوجه به او به مشت زدنصدایش از پشت سرم آمد که بی

 !اجا؛ لعنتیگید منو برای چی آوردین اینکسی نیست؟ چرا نمی -

جا به روی زمین وا رفتم. هق و درماندگی خود را به دیوار رساندم و در همانجیغ کشیدم و با هق

های مرد غریبه بود که پاسخ کس در آن سوی در نبود که پاسخی به من بدهد و تنها صدای نفسهیچ

 :تمام تقالهایم بود. مرد سری از تأسف تکان داد و گفت

 !قدر جیغ بزن تا بمیریاین -

صدای چرخش کلید که بلند شد به سرعت از جای برخاستم و مقابل در ایستادم. همان مرد وارد اتاق 

شد و کنار ایستاد که زنی قدبلند وارد اتاق شد. در را پشت سرش بست و لبخند به ل*ب مقابلم 

 :ایستاد. نگاهی به مرد پشت سرم انداخت و پرسید

 این کوچولو چی میگه صالح؟ -

ش را از نظر گذراندم. مانتو و شلوار مشکی به تن داشت و شال حریر مشکی به روی سر رها سر تا پای

 :کرده بود. نگاهش را از صالح گرفت و به صورت خیس من دوخت که صالح پاسخ داد
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 .کنهکار میجا چیخواد ببینه اینمی -

د که صالح به سرعت ی فهمیدن تکان داد و دستش را در جهت راه خروج، تکان داسری به نشانه

 .اطاعت امر کرد و از اتاق بیرون زد. دستی به صورت خیسم کشیدم و قدمی به عقب برداشتم

 شما کی هستی؟ -

 :ابرویی باال انداخت و متعجب پرسید

 شناسی؟چطور من رو نمی -

 :نگاهی به سرتاپایش انداختم و متعجب پرسیدم

 !شناختم؟باید می -

 .پوزخندی زد و جلوتر آمد

 پس چطوری سایه رو علیه من شوریدی؟ -

 .مات و مبهوت هین بلندی کشیدم و ناباور دستم را مقابل د*ه*ان بازم گرفتم

 ...تو... تو... خاله -

 :چشمی چرخاند و عصبی فریاد کشید

 !ی اون احمق نیستم؛ من خواهر ناتنی مادرشم و بسمن خاله -

 .زانوهایم خالی شدند و به عقب تلوتلو خوردم

ی خودش آورده بود. اگر قرار بود بالیی به سر من این همان زنی بود که آن بال را بر سر خواهرزاده

جا چه خبر بود؟ من چه ارتباطی بین دعوا و جدل آن دو گزید! خدای من! اینبیاورد هم ککش نمی

 داشتم؟

*** 

 «دانای کل»

 

آن جمع بود که چندساعتی را به همراه  سردترین آدمتر و خونسرگرد علی امینی در حال حاضر آرام

ها بودند و حال با دقت به گفتگوی سایه و ی فیلمبارههمکار جوانش در حال بررسی مجدد و چندین

ی قبل بود که با تماس آن زن به سایه، حدس سایه به اش گوش سپرده بودند. درست چند لحظهخاله
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 .سر خود ایمان آوردیقین تبدیل شد و بار دیگر امیرپارسا به هوش هم

 .مونهنگران نباش؛ تا وقتی که تو کاری که گفتم رو انجام بدی اون سالم می -

نگاهی ترسان به سرگرد انداخت که به معنای کش دادن مکالمه دستش را در هوا گرداند. آب سایه نیم

 .تر آورددهانش را فرو داد و بلندگوی گوشی را نزدیک

 .با وکیل در میون بذارم که فردا بتونه درخواست رو لغو کنهتونم؛ باید امشب که نمی -

 :صدای عصبی زن بلند شد

ساعت زمان داری تا درخواستت رو پس بگیری تا من بتونم  24من این حرفا حالیم نیست! فقط  -

 .راحت از کشور برم

 :نفس عمیقی کشید و با درماندگی گفت

 ...خیلی خب؛ قبوله، فقط -

 :ن و امیرپارسا برگشت و باصدایی ضعیف ادامه دادترسان به سمت هاکا

 .باید مطمئن بشم که آلما خوبه -

 .کشتمخواستم کسی رو بکشم که تو رو میاگه می -

 :هایش را به روی هم فشرد و با بغض نالیدل*ب

 !ی منیچین آدمی باشی؟ تو خالهتونی همچطور می -

 :فریاد عصبی زن بلند شد

 !تو نیستم یخفه شو! من خاله -

 ...پناه دادم و من چه بدی در حقت کردم؛ غیر این که تو رو -

گذروندی، حق من و چه بدی؟ تموم اون پولی که پدر و مادرت برات گذاشتن و باهاشون خوش می -

 .اشمادرم بود؛ اما پدره احمقم همه رو بخشید به اون زن و بچه

 :نفس گرفت و با بدخلقی گفت

 .تا ببینی دختره سالمهفرستم یه عکس می -

زنان دستش را جان به روی مبل افتاد و نفسو تماس را بی هیچ حرف دیگری خاتمه داد که سایه بی
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اش نشست. تنش لرزید و به آرامی سر گر امیرپارسا به روی شانهروی قلبش گذاشت. دست حمایت

 .بلند کرد

 !چی درست میشههمه -

 .شد و بغض به جان گلویش افتاد اش روانهای اشک به روی گونهقطره

 جا گیر بیوفته؟ چرا آدمایی که دوست دارم رو باید از دست بدم؟چرا آلما باید بخاطر من اون -

 .ابروهای امیرپارسا در هم شد

 .تو آلما رو از دست نمیدی -

 .هایش را به روی صورت قرار دادهایش بیشتر شد و دستشدت اشک

 .و امالکه لعنت به هر چی پول و ملک -

 .ها جلب شدداد، توجه همه به سمت آنبا صدای سروان محمدی که سرگرد را خطاب قرار می

 .از یه تلفن عمومی توی خیابون... زنگ زده -

 :سرگرد سری تکان داد و گفت

 .ها آدرس بده تا اون منطقه رو زیر نظر بگیرنهمین االن به بچه -

 .اطاعت -

برداشت و با دادن چندین کد موقعیت را به نیروها اطالع داد. با بلند اش را سیم مشکیبه سرعت بی

شدن صدای گوشی سایه، سایه به سرعت پیام درون تلگرام را باز کرد که حاوی یک عکس بود. با 

های عریان، هق زد و گوشی را به دست هاکان سپرد. حال آلما به روی موزاییکجان و بیدیدن تن بی

سمت هاکان آمد و نگاه از صورت مبهوت و خشمگین او گرفت و ابتدا به شماره سرگرد به سرعت به 

ای مجازی بود که درست در همان لحظه دلیلت اکانت زد و تنها یک عکس باقی ماند و دوخت. شماره

دیگر هیچ. لعنتی زیر ل*ب گفت و با دقت تمام عکس را از نظر گذراند. اتاقی تاریک و دختری 

 .ها نگذاشته بودرنخی را برای آنحال جای هیچ سبی

کالفه دستی به صورتش کشید و کمی از هاکان فاصله گرفت. هاکان با حرص و طمع جای جای بدن 

هایش بلعید و از فرط دلتنگی زیاد گوشی را به جای اندام او میان پنجهآلما را با چشمانش می



www.taakroman.ir  

 

  

 
721 

 

رمان یک سیب و دو آدم     

  کاربر انجمن تک رمان الهیم.سیف

 

توانست درست نفس بکشد. نه حتی میفشرد. سه روز تمام بود که نه خواب داشت و نه خوراک و می

 گریسترفت و به آرامی در فراغ یارش میای تاریک میرفت؛ باید به گوشهمدام باید به هوای آزاد می

 .تا کسی نبیند و نشنود که جانش به مویی بند است و آن هم گیسوی دلدارش است

شاند که او هم با چشمانی به خون گینش را به سمت دایان کگوشی را به آرامی پایین آورد و نگاه غم

به زیر انداخت. شرمنده بود که نتوانسته بود حال رفیق و برادرش را خوب  از شرمندگی نشسته سری

توانست انجام کاری نمیکند. شرمنده بود که ناموس برادرش در دست نامردان افتاده بود و او هیچ

 .بدهد

پیچید با یادآوری چیزی درون عکس به ند پازل میطور که در ذهنش تمام عکس را همانسرگرد همان

سرعت به سمت دست هاکان هجوم برد و گوشی را قاپید که هاکان متعجب قدمی به عقب برداشت و 

به صورت مرد خیره شد. سرگرد عکس را باال آوردم و روشنایی صفحه رو به صد رساند. به سرعت به 

 .شتسمت سروان محمدی رفت و گوشی را روی میز گذا

 !جا رو نگاهاین -

ی دست سرگرد ی گوشی و اشارهتاپ مجهز و کوچکش گرفت و به صفحهسروان نگاهش را از لپ

 .دوخت

 تر کنی؟تونی این رو برام واضحمی -

 .بله قربان -

تر و عکس را به کیفیت باالتری ای تاریکی اتاق را روشنعکس را به روی سیستم ریخت و با برنامه

 :سرگرد به روی سیستم نشست و با هیجان گفترساند. دست 

 .جا! زوم کناین -

تاب به صفحه خیره شد. به امید این که راهی قرار و بیهاکان به سرعت خود را به سرگرد رساند و بی

 .امانش بلند شدبرای یافتن دلبرش پیدا کرده اند، قلبش به هیجان افتاد و کوبش بی

ی کوچکی به روی آن قرار داشت و فلش دوربین را کرد که آینه سرگرد و نگاهش را معطوف دیواری

 :در خود جای داده بود. سروان سری از افسوس تکان داد و گفت
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 !فلش نذاشته که فرد رو ببینیم قربان -

 .رفته رنگ لبخند به خود گرفتند و به آرامی عقب کشیدهای سرگرد رفتهل*ب

 .اما تابلوی پشت سر فرد رو نشون میده -

ها با گفتن کالمش هر سه به سرعت به سیستم هجوم بردند و مابقی اهالی خانه نیز خود را به آن

 .رساندند

 !ش معلومه قرباناین که فقط آقای موالیی -

 :نگاهی به سروان انداخت و پرسیدنیم

 چه شغلیه که با ابز شروع میشه؟ -

 :همه به تفکر پرداختند که هاکان به سرعت گفت

 !روشیابزارف -

کرد، تمام متن را شروع به شان میهای معکوس برد و در حالی که لمسو دستش را به سمت نوشته

 :خواندن کرد

 ...03ی تماس مغازه ابزار فروشی محمد موالیی. شماره -

مو را یادداشت کرد و برگه را به دست سرگرد داد و خود مشغول یافتن موقعیت آن شماره سروان موبه

 :اکان نفس زنان سر بلند کرد و پرسیدتلفن شد. ه

 یعنی آلما پیدا شد؟ -

 .ی مرد کشیدهایش نشاند و دستی به شانهسرگرد لبخندی به روی ل*ب

 .جاستتون اینتا چند ساعت دیگه خانم -

های مریم و یاشار به صدای خدایا شکرت همه بلند شد و باالخره بعد از چند روز آه و اشک، ل*ب

 :مریم در آغ*و*ش آیدا فرو رفت و با گریه زمزمه کرد لبخند باز شد.

 !دختر نازنینم -

ی چشمش روانه شد و صورتش را خیس کرد. به سرعت ای اشک باز گوشهنفهمید چه شد که قطره

 .دستی به صورتش کشید و بغضش را فرو داد و با صدایی گرفته سرگرد را خطاب قرار داد
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 .ممنونم -

 .سرگرد لمس شد اش توسطبار دیگر شانه

 .پیداش کردم قربان -

 :سرگرد به سرعت به سمت مانیتور برگشت و آدرس را یادداشت کرد و گفت

 .جا بمون تا اگه دوباره زنگ زد بتونی حرفاش رو به من برسونیتو همین -

 .بله قربان -

کرد و  سی سروان را لماز جای برخاست و برای مافوقش پا چسباند که سرگرد قدرشناسانه شانه

 :گفت

 .گل کاشتی -

 .انجام وظیفه بود قربان -

 .سری تکان داد و به سمت جمعیت برگشت

 .گردونیمنگران نباشید. ما سالم برشون می -

 .هاکان و دایان به سرعت سد راهش شدند

 .ما هم میاییم -

 .ابرو در هم کشید

 .کجا به سالمتی؟ اومدیم و مسلح بودن -

 :گفتهاکان قدمی پیش گذاشت و 

 .قول میدم تو کارتون مداخله نکنیم -

 ...اما؛ آقای بکتاش -

 .شینیمایستیم و هرجایی هم بگید میکنم. هرجایی بگید میخواهش می -

 .نوچ عصبی کرد و نفس عمیقی کشید

 .تون رو تضمین کنمتونم سالمتیبرادر من! من نمی -

 .کالفه جلوتر آمد
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 .م بیام و چه شما اجازه بدی چه ندی من میامخوامن بچه نیستم سرگرد! گفتم می -

 .از فریادش ابروهای سرگرد بیشتر در هم گره خورد

 ...فهمی مرد حسابی کهچرا نمی -

 .کنمگفتم خواهش می -

 :اش، دندان سایید و غریدتابیاز تقال و بی

 .خیلی خب. فقط هر چی شد پای خودتون! این همه آدم شاهدن -

ان دادند و با سرعتی باورنکردنی به همراه سرگرد ساختمان را ترک کردند. هر دو به سرعت سر تک

سیم ماشین را روشن کرد و خطاب سوار ماشین شدند و سرگرد مسیر مشخصی را در پیش گرفت. بی

 :به نیروهای مسلح گفت

 .تر نیروی پشتیبان به موقعیت اعزام بشهموقعیت ارسال شد. لطفا هرچه سریع -

 :سو آمدآن صدای فردی از

 .دریافت شد -

 .موقعیت را با گوشی ارسال کرد و سرعت خود را به غرب شهر تغییر داد

***** 

 «آلما»

ای کشیدم و ترسان به دیوار تکیه ی پنجره و افتادن شیء دودزا، جیغ ترسیدهبا شکستن شیشه

بعد از درگیری، که صدای نفرشان بلند شد را، به خوبی شنیدم. هم دادم. لعنتی که از زبان هر پنج

شنیدم و از شدت ترس زبانم بند آمده آمد را به خوبی میهایم میهایش تا بیخ گوششلیک و گلوله

بود. چهارمرد و یک زن هرکدام یک اسلحه داشتند و ابایی از به دست گرفتن آن شیء گرم و 

ام پیچید، که با ی تا ریههایم وارد شد؛ سوزش عجیبترسناک نداشتند. با اولین دودی که به ریه

رو شد. هنوز هم صدای تیراندازی صالح که از میان در، مامورین را های شدید و پیاپی روبهسرفه

 هایم بیشتر ولرزاند و با آن دود غلیظی که اطراف پیچیده بود؛ سرفهنشانه گرفته بود؛ تنم را می

ان و جهایشان بیها هم رسید و بدن، دود به آنرفتهبلعید. رفتههایم میشد و نفس را از ریهبیشتر می
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های خشکم ادامه دادم که در، با هایشان سرخ شد. پر شالم را مقابل دهانم گرفتم و به سرفهصورت

صدای فجیعی به دیوار برخورد کرد و صدای شلیک گلوله و افتادن بدن صالح به روی زمین همراه شد 

 .پوش و اسلحه به دست مقابلممشکیبا، جیغ بلند من و صدای عصبی مردان 

 !حرکتبی -

هایم قرار دادم و چنان فریادی کشیدند که از ترس جیغ بلندتری کشیدم و دستانم را به روی گوش

 :کمک طلبیدم

 !هاکان -

م هایام را از صالح غرق در خون گرفتم و به سرعت چشمبا صدای بلند به زیر گریه زدم و نگاه بارانی

هایم فشردم و با فریاد نام هر دو تر به روی گوشهایم را محکمفشردم. هق زدم و دست را به روی هم

 :را به زبان آوردم

 !دایان! هاکان -

باره با کشیده شدن دستانم به پایین جیغ بلندی کشیدم و مبهوت چشمانم را باز کردم؛ اما به یک

شیده شدند و توسط مرد و تمام صداهای اطراف خوابید و حرکات اسلوموشن شد. دستانم ک

دید! از حضور ی مقابلم، به بیرون هدایت شدم. چشمانم جز دود و خون چیز دیگری نمیاسطوره

باره چون سنگ شده بودم و از تعجب در حال مُردن بودم. اما، به یکناگهانی دایان در آن موقعیت هم

هایم احساس کردم و قوت به گونه با دیدن هاکان در میان تاریک و روشنایی خیابان، داغی به روی

پناه، به سمتش پرواز کردم و با جیغ و هایم برگشت. دیدمش؛ بغضم باال آمد و همانند کودکان بیقدم

اش تر از من خود را به من رساند. حصار امنیتیطاقتگریه، نامش را فریاد کشیدم. به سمتم دوید و بی

کان برایم معنا گرفت. دستان سرد و لرزانم را قاب صورتش را به دور تنم کشید، که باالخره زمان و م

 .هایش افتادمهایم ریختم و به جان صورت و گونهام را در ب*وسهکردم. دلتنگی

 .جامدیگه تموم شد عزیزم! من این -

همه همهمه و صداهای تاب خود را به آغوشش چسباندم و در میان آنهق زدم. ترسان و بی

 :شیدمآزاردهنده فریاد ک
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 !خیلی ترسیدم هاکان! خیلی -

 .تر کردای به روی سرم نشاند و حصارش را تنگب*وسه

 !من بیشتر آلما. من بیشتر -

به ناگهان صدای انفجار عظیمی در سرم پیچید و بوم! سوی چشمانم از انفجار گرفته شد و در کسری 

های مرد مقابلم تکان بر گرفت. ل*بهای ضخیم در هایم را پردهاز زمان، لرز به اندامم افتاد؛ گوش

رسید. باز هایم نمیدادند؛ اما صدای زیبایش به گوشهایش بازوهایم را تکان میخوردند و دستمی

هم آن خأل به سراغ تن و بدنم آمد و خوابی عجیب و سنگین وزنش را به روی تنم انداخت. هر دو 

 !اسخ بدهم. دایان و هاکانها پتوانستم به آنزدند و من نمینامم را صدا می

چشمانم طلب خواب کردند و سرم سنگین و سنگین شد. جان از تنم رخت بست و چشمانم به خوابی 

عمیق دعوت شدند که در یک لحظه تهی بود که بر بدنم حاکم شد و دنیا مقابل چشمانم سیاه و 

 .ترسیاه

*** 

 !ن هاجا دل و رودتو میارم بیروخفه شو دایان! به خدا همین -

 .هاکان، من که بهت گفتم؛ فقط یه ب*غل ساده بود -

 کردین؟پس توی کلبه چه غلطی می -

 .زدیمبه خدا حرف می -

 !برو خودتو رنگ کن -

 .چون مشت به بدنی عضالنی آمدو صدای برخورد جسمی سنگین هم

 .نزن نامرد! دارم حقیقت رو میگم -

 !شواز جلوی چشمام گم -

 .خوام به خودمون یه فرصت بدمرآنا رو دوست دارم و میخوام! من مهنمی -

 چی؟ -

 !هیس! باال سر مریض داد نزن -
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 .کنم! االن عصبیم و تو هم هی رو مخم پارازیت بروات میدایان! به والی علی میام خفه -

 !چرا عصبی؟ بد کاری کردم با برادرت آشتیت دادم؟ -

 :صداش بلند شد

 !شو بیرونگم -

ی زیبایش لبخندی به روی ی بلند دایان. از خندهکه صدای برخورد در آمد و خنده طولی نکشید

هایم را از هم فاصله دادم که نور شدید هایم طلب نور کردند. به آرامی پلکهایم آمد و چشمل*ب

 .هایم را باز و بسته کردمبار پیاپی چشمهایم اصابت کرد. چندینسفید رنگی به چشم

 یزم؟بیدار شدی عز -

هایم را باز کردم. در اتاق هاکان بودم. همان اتاق آب دهانم را به آرامی فرو فرستادم و بار دیگر چشم

های تخت سلطنتی گرفتم و به آرامی به سمت صدایش مجلل که من عاشقش بودم. نگاهم را از پایه

ا نشسته و دستم ر ای کم از بدنم روی تختهایش بود و در فاصلهبرگشتم. لبخندی بزرگی روی ل*ب

 :پرسیدم جانی به صورتش زدم ودر میان انگشتانش محبوس کرده بود. لبخند بی

 خوابه؟ -

 :ای به روی دستم نشاند و پاسخ دادای کرد و خودش را جلوتر کشید. ب*وسهخنده

 .بیداری عزیزم -

 .ابرو در هم کشیدمام گذاشتم و از درد، سردردم هنوز هم پابرجا بود. دست دیگرم را روی پیشانی

 چی شد هاکان؟ -

 :نفس عمیقی کشید و پاسخ داد

 .چی تموم شد. تو کنارمیهمه -

 :دستم را به آرامی به پایین انداختم و با بغض گفتم

 !خیلی ترسیده بودم -

 .دستم را فشرد و ابرو درهم کشید

 ...خوام که نتونستمعذر می -
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 :به سرعت میان کالمش پریدم

 .خوام که... با کارام... تو رو هم توی دردسر انداختممن معذرت می -

ی چشمم به سمت بالشت روانه شد. انگشت شصتش را به بغضم به سرعت شکست و اشک از گوشه

 .های سردم کردام کشید که گرما را مهمان گونهروی گونه

 .دیگه گذشته و بهتره که در موردش صحبت نکنیم -

ی اطاعت باال و پایین کردم. لبخند زد و به آرامی به سمتم ه نشانهبغضم را فرو فرستادم و سری ب

ی امنش خزید و در کنارم به پشت دراز کشید. در آغوشش نفس کشیدم. سرم را به روی س*ی*نه

قرار دادم و به پهلو به آغوشش پناه بردم. یکی از دستانش را به دور کمرم و دست دیگرش را به روی 

 :ورد و زمزمه کردموهایم به ر*ق*ص در آ

 .هات نتیجه دادتالش -

 :هایی فرضی به روی لباسش کشیدم و پرسیدمبا انگشت اشاره خط

 در مورد؟ -

 .ی استادت و سایهقضیه -

اش طوری که با دستان اغواکنندهبه آرامی سر بلند کردم که برای دیدنم سرش را پایین کشید و همان

 :گفت کرد؛موهایم را از حصار شال آزاد می

ی با توناستادت بهت پیشنهاد کار توی دانشکده رو داده. فعال به عنوان دستیارش و... یا این که می -

 .های خارجبورسیه بری به بهترین دانشگاه

 :اش شدم و پرسیدمباز خیرهمات و مبهوت و با دهانی نیمه

 !جدا؟ یعنی، بورسیه؛ کار؟ -

 کنی؟کدوم رو انتخاب می -

دانست که هدف من کمک به مردم ام! او مینست که من هیچگاه به دنبال بورسیه نبودهدااستاد می

ای مطمئن توانستم به دانشجوهای زیادی کمک کنم و هم آیندهخودم بود و با استادیار شدن؛ هم می

را برای خود رقم بزنم. درست همان رویای من بود. همان رویای روانشناس به نام شدن. با او 
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گاه ی تحصیل در کشورهای دیگر هیچام بیشتر از این پیشرفت کنم؛ اما ادامهنستم در رشتهتوامی

 .رویای من نبود

 :لبخندی به صورتش زدم و گفتم

 .کنممونم و درخواستش رو قبول میجا میمعلومه که این -

ام نشاند و ای به روی پیشانیتر کرد. ب*وسهلبخند بزرگی به صورتم زد و حصار بازوانش را تنگ

به  بارهحالی و کم قوتی در بدن داشتم؛ به یکنفس عمیقی بین موهایم کشید که هرچه سردرد و بی

هایی که قفل شد و داغی که صورتم را آسمان پرواز کرد و جای خود را به آرامشی آشنا سپرد. ل*ب

 .ترتر بود و هم مقویدر بر گرفت؛ برایم از نوشیدن شهد عسل، هم شیرین

ی دایان، هردو به سرعت از هم فاصله گرفتیم و من با ا باز شدن ناگهانی در و پیچیدن صدای خندهب

انی زنان به دایجیغ خفیفی به سرعت به روی تخت نشستم. شالم را روی سر انداختم و عصبی و نفس

ت عصبانیکه از فرط تعجب دهانش باز مانده بود؛ چشم دوختم. هاکان به سرعت در کنارم نشست و با 

 :غرید

 چه مرگته تو امروز؟ -

های سرخم گرفت و ها و ل*باش را از گونهدایان به سرعت دستی به روی دهانش کشید و نگاه خیره

 کرد کامالهایش نشاند و درحالی که سعی میبه سمت هاکان برگشت. لبخند کمرنگی به روی ل*ب

 :عادی جلوه کند گفت

 .آمد بگمم... گفتم بیام بهش خوشچیزه... من صدای آلما رو شنید -

 .لبخند به سمتم برگشت هاکان با

 خوش آمد؟ -

 :ام کشاند و پاسخ هاکان را به زبان آوردهای داغ کردهنگاهش را به گونه

 !اومدنش به این دنیا رو دیگه -

 !دایان -

 :و گفتمای کردم که ل*ب گزید و نگاهش را به چشمانم دوخت. خجول سر به زیر انداختم خنده
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 .ممنونم -

به سمتم آمد و درست در طرف دیگرم نشست که به احترامش سر بلند کردم. دیگر ردی از شوخی 

 .در صورتش نبود و همان دایان مهربان همیشگی شده بود

 .خوشحالم که حالت خوبه -

ه ک دستم در میان انگشتان هاکان کشیده شد که به آرامی به سمتش برگشتم. لبخندی به صورتم زد

 .پاسخ دادم و به سمت دایان برگشتم

 .ممنون. شنیدم -

 :ابرویی باال انداخت و پرسید

 در مورد؟ -

 .تر شدلبخندم عمیق

 .در مورد فرصت -

 .نگاهی به سمت هاکان انداخت و نفس عمیقی کشیدنیم

 .خواستم عشقم رو توی نفرت نابود کنمتره. نمیتر از نفرته، اما نفرت کشندهعشق قوی -

 .کمی به سمتش مایل شدم

 !بهترین تصمیم رو گرفتی -

 .لبخند بزرگی به روی صورت نشاند

 !سیب ممنوعه! باالخره چیده شدی؟ -

و با چشم و ابرو به ب*وسه و هاکان اشاره کرد که به سرعت لبخندم رنگ باخت و شاکی صدایش 

 :زدم

 !دایان -

 .چشمکی زد و به سمت هاکان برگشت

 .اومدیبه زمین خوش ای حضرت آدم... -

ما رد و بدل کرد که لبخند زدم و نگاهم را از او به سمت هاکان کشاندم.  و با عشق نگاهش را میان
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 :ای به روی انگشتانم نشاند و مرا در میان پیراهن سفیدش کشید و زمزمه کردب*وسه

 .سرانجام سیب چیده شدن بود -

 :د و گفتدایان لبخندی به روی صورت نشاند و لبخندی ز

 .سرانجام حضرت آدم هم تبعید -

 :صدایی کرد و گفتی بینگاهم را برای دیدن چشمان یخی محبوبم بلند کردم که خنده

 .ارزید به رسیدن به این ممنوعهاین تبعید می -

 :صدای دایان در گوشم پیچید

 .شاید سیب از همون روز اول برای آدم آفریده شده بود -

ام برگشتم. به رامی به سمت دایان کشاند که من هم به سمت آدم دیگر زندگیاش را به آنگاه یخی

 :ی جذابش خیره شدم و گفتمچهره

 .ی ما فرق داشتاما قصه -

 :شان به گردش در آوردم و با لبخند گفتمهر دو به سمتم برگشتند که نگاهم را میان

 ...بود و سیب این قصه گرچه ممنوعه بود؛ اما سرانجام سیب چیده شدن -

 :های دایان خیره شدم و ادامه دادمی پهن هاکان سپردم و در چشمسرم را به شانه

 .جا، قصه دو حضرت آدم داشت. یکی عین پدر و اسطورهکسی نفهمید که این -

 .گرداندم نگاهم را به آرامی به سمت هاکان

 .باختهیکی عاشق و دل -

ضعیف بغض کردم. کمی عقب کشیدم و قاب مقابلم که دستم را فشرد و من باز هم همانند دخترکان 

 :یک سرش را عشق و سر دیگرش را محبت و اسطوره فرا گرفته بود را نظاره کردم و با بغض گفتم

 !ممنونم بابت همه چی -

چون یک رفیق ام چکید و آن دو با محبت به صورتم خیره شدند. دایان همای اشک به روی گونهقطره

چون عاشقی س*ی*نه سوخته. جایگاه هر دو در ذهن و روحم تا ابد حک می هممهربان و هاکان 

چون استادی راهنما و پدری دلسوز، هاکان را عشق و صاحب قلب و روحم شد. من دایان را تا ابد هم
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گاه آن روز را در شیراز از یاد نخواهم برد. آن روزی که دنیای سیب دوست خواهم داشت و هیچ

اش روانه کرد و یک دستش را در دست عشق و دست دیگرش را در های قصهی آدمممنوعه را به سو

 .دست اسطوره سپرد

سبب دوست شد دایان را بیشد کسی را خالصانه دوست داشت و به چشم عشق ندید؟! بله میمی

 .دفاعشداشت؛ همانند پدری دلسوز، برای کودک بی

شد هاکان را به سبب وجود خودش ! بله؛ میشد کسی را با تمام روح و جسم خواهان باشی؟می

 !شددوست داشت و عاشقی کرد. می

مان همانند نواری که به روی دور تند افتاده باشد؛ از مقابل چشمانم رد شد که تمام روح تمام خاطرات

 .و جسمم از داشتن آن دو گرم شد و احساس غرور بر وجودم حاکم شد

 :روز را رقم زدم لبخندی اشکی زدم و سکانس پایانی آن

 .های اون قصه بودینمن سیب بودن رو دوست داشتم... چون... شما آدم -

 

 *...عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد *

 *حافظ*

 

 «ی مهربانمتقدیم به همسر عزیز و خانواده»

 "پایان"

 

پیگرد  "بدون ذکر منبع" ،کپی برداری از آن*این فایل در انجمن تک رمان منتشر گردیده است و هرگونه 

 *قانونی خواهد داشت.

 


