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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 ی آسک

 97/11/26:  شروع

 انی صابر  هی: مهدسندهینو

 کرد.  یزن  که مخاطبش قرار داده بود، قهوه اش را مزه مزه م یتوجه به غرغرها یب انیدا

 یعمه جان دختره انقدر هار شده که انگار نه انگار من عمه شم، انگار نه انگار بزرگ ترشم، اگه م واال -
 . هیسرم جلو بق  دیکش یچه داد یدید

 کرد، ادامه داد: یم دادیمحزون هم ب  یبا آن چهره  یبودنش حت  ی که ساختگ یا هیگر با

کنه، آدم   یبدتر م  یه نیداغ داره، ا گمیکنم، م یگم، مراعاتش و م ینم ی چیه یدو سه روزه هرچ  ـ
 چه قدر ساکت بمونه!؟ 

 داشتند؟   یجماعت دست از سرش برنم  نیهم فشرد؛ چرا ا یمحکم چشم رو  انیدا

http://www.romankade.com/
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کنم،   یاونو وادار به عذرخواه ایو دعوا کنم  یکه من آسک  دیکن یم هیگر دیدار دی عمه جان اگه نشست ـ
که شاهدش   یشه ونه به خاطر بحث یمسائل نه به من مربوط م نیا د،یدر اشتباهبگم سخت  دیبا

 کنم!  یبلند م ی کس  ینبودم دست رو

 که غرورش زبان زده عام و خاص بود.  یماتش برد از صراحت کالم برادرزاده ا یاما لحظه ا طلعت

 من فقط ...  یتو دهنش بزن  ای یاون و دعوا کن یذارم بر  یجان من که نم انینه دا ـ

 . یرفتم بزنم تو دهن آسک یمنم که نم ـ

افشار را "اون" خطاب کند، خصوصًا در   یحق نداشت بزرگ زاده   یکرد، کس دی "  تاک ینام "آسک یرو
دانست   یکرد و نم یبسته بودند طرفدار  مشیتی یکه تک به تک افرادش کمربه زخم عموزاده  یجمع

  کرد یاست؛ قند آب م زیهمه چ یپله ها پنهان شده و شنونده   یکه باال یزند برقلب دخترک  یآتش م
که  یکرد. مرد یان یدر پا درم   یعموزاده. جهان ،شوهر طلعت سع یها یمردانگ نیا یدر دل آسک

 بود!  زاریب  زی مرد ن نیاز ا انیو چقدر دا یو چاپلوس یبود به چرب زبان   لیفام  یشناخته شده 

فکره چاره  دیدعوا کردن با یکه افتاده بجا  هیاتفاق ست،ی،اآلن که وقت دعوا و بحث ن انیآقا دا ـ
  نیا یخانم نور چشم یل یکه رضا خان و ل دیدون یم م،ی رو به خان بگ هیقض نیا یکه چه جور  میباش

 بودند.  صرخانیعمارت و چه بسا ق

  ز یخبر مانده از پرپر شدن عز  یرفته بود و ب هیترک یها نی زم  یبررس یشانس بودن که خان برا  خوش
  الیکه به خ یدختر  ی هیتوجه به سا  یانداخت به راه پله و ب یگوشه چشم انی. داشیکرده ها

 خودش پنهان شده بود، اول با انگشت به خودش و سپس به آن ها اشاره کرد:                            

 م،یگینه نزن خودمون م دیکه خواستم زنگ بزنم بهش گفت یاون موقع د،یشما قراره بگ گم،یمن نم ـ
 !  گهی د دیبگ دیخب اآلن بر

رنگش فرو برده    یکتان مشک بیرا در ج دستش کیکه  ی مبل شاهانه اش برخاست و درحال یرو از
 بود ادامه داد:  

بچه رو بازخم زبوناش درآورده،   نی اشک ا یل یبه هردل ایکرده  نیتوه  یبه آسک ی من فقط بفهمم کس  ـ
 ! دینداشته باش هیبه زور زدن واسه  گر یاز ین گهیکنم که د  یم یکار  هیاون وقت 
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 حرکت کرد.  یدرهم عمه و شوهرش به سمت در خروج  ی افهی دخترها و ق ی دهی توجه به نگاه ترس  یب

 کرواتش را شل کرد:  یگره  جهان

 ! هیچه جونور گهید نیا ـ

 ــــــ

موقع طلعت که   یبانو قصد سفر به اصفهان را کرده بودند؛ اما با تماس ب  یلیبود که رضاخان و ل  روزید
  یو برا د یتمرکز و افکارشان در هم تن یر بود،گره را خواستا  یآسک یبا دعوا و تشر عّلت جواب منف

 آمد درآغوش دره فرو رفتند.  یمهابا به سمتشان م یکه ب ینی برخورد نکردن به ماش

 ___ 

خبراز    شانیفرودگاه نشسته بودند و تکان پاها یها  یصندل  یو پدرش جهان با استرس رو آراد
 داد. یبا خان را م  ییای شان هنگام رو  یاضطراب درون

 اد؟ ی پرواز ساعت هشت فرود م دیمگه نگفت ـ

 آراد خفه کننده بود. یفرودگاه برا یفضا

 که منم مثل تو منتظرم.   ینیب  یدونم پسرم م  ینم ـ

  ری تاخ  نیداشت و ا ری تاخ دیا یکه قرار بود ساعت هشت فرود ب رانیبه ا هی خان از ترک  صریق  پرواز
پرواز   قهیدق یراس ساعت ده و س  تیاسترس جهان و آراد. در نها شیتشو یشده برا  یدوساعته علت

  یم مرگ را  یکه فرشته  ییبرخاستند؛ گو یصندل   یاز رو یخان به سخت دنیدر فرودگاه نشست، با د
که انگار قصد کرده بود قدرتش را به رخ   ییخان آمد با اصالت و قدم ها صریپدر و پسر. ق نیا دندید
 پوش بودند؟                یآن ها مشک یکند شد؛ چرا هردو شیرفت، قدم ها  یا مبکشد به سمت آن ه نیزم

 جهان لب باز کرد :  دنیمحض رس به

 دستتون و ببوسم. دیارباب اجازه بد دیخوش اومد ـ

 نداشت!؟  یپدرش تمام  یها یچاپلوس نیا  د؛یاخم در هم کش آراد
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 باهمان اخم رو گرفت از پدر:  

 بابابزرگ.  دیخوش اومد ـ

 اش را! زکردهیعز بتی غ اوردی؟ تاب ن امدهی ن شی بود که چرا رضا  ریفکرش درگ یول  خان

   ومده؟یـ پس چرا رضا ن  

جهان   سوال نبودند؟                                                               نیا یشدند، مگر آماده  دستپاچه
 که نگفتن شان بهتر بود:  یآرام کردن جو انتخاب کرد، انتخاب یرا برا  یکلمات عیبه حرف آمد و سر

 .ومدین  گهیخونه ست آقا، خسته بود چون تازه دو ساعته از سفر برگشته د ـ

و پاسخ   دی رسیاول به دوم نم  هیبه رضا از ثان شیکه تماس ها یرمردیو خنج انداخت بر دل پ  گفت
 پاسخ گو نداشتند!   شیاآلن دوروز بود که تماس ها شد؛یداده م

 ومد؟ ین یخسته نبود اون واسه چ گهیکه د اکویخب، د  یلیخ ـ

بود؟                               یلیمراسم رضا و ل  ریدرگ اکویگفتند؟ که د یچه م ستند؛ ینگر گرید کی به
  تی ترب  یرفت، در کجا یتکان داد و به سمت خروج  یسر  دیخان که سکوت آن ها را د صریق

 فرزندانش اشتباه کرده بود؟           

 ـــــ

گناه بود در    یاما نشان دادن درماندگ ده،یکه امانش را بر یخان نشسته بود با دلهره ا ن،یبر ماش سوار
و حجم   اهیس یباره با پارچه ها ک یشد به  ینم کردند.   یم  ینیمقدمه چ دیبزرگ مرد. با نیا احتیس
کرد!                                        یشک تمام م یآورد ب  یاش کنند. دوام نم یمهمانان فردا روبه رو میعظ

  ی نداشت، م  یستیپسرش، باخود که رودربا یو اشاره ها مایخودرا در مقابل ا  زدیم دنیجهان به ند
آورد،   یدر نم  یامشب را چموش باز  کی انیاش دلهره آور بود. کاش دا جهی که نت یاز بحث  دیترس
 خان را.  نی کس بهتر از او و رضا بلد نبودند زبان ا چیه

 را تر کرد و دهان گشود:  شیلب ها آراد

 !دی شده که الزمه شما بدون  یز ی چ هیبابابزرگ  ـ
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 ه بودند.دهند یاش گواه ی شانیپ یو عرق ها رمردی نفس رفت از کف پ 

 بدونم؟  دیو با  یبگو پسرجان، چ ـ

 !ومدیامشب ن نیاومده واسه هم شیرضا پ ییواسه  دا یمشکل هی ـ

 به قتل او بسته بودند انگار.  کمر

 اصل حرف و بزن انقدر طفره نرو.  -

 از عکس العمل  پدربزرگش ادامه داد:  دیشک و ترد با

  یلیتصادف خ ای گو کنن،یبرخورد م نیماش  هیرفتن اصفهان با  یداشتن م  یانگار وقت تشیواقع ـ
 وحشتناک بوده.

خان و   ن یسنگ ی. نفس هاینی چن نیا یدادن خبر  یو پنج ساله برا  ستیجوانک ب نیبود ا  یناش
 آن ها به خان شد.  یشدن نگاه هردو  دهیآراد باعث کش یسکوتش در مقابل حرفها

 ارباب حالتون خوبه؟  ـ

 زمزمه کرد:  دهیو لب تک   دهیربه رنگ و پ خان

 . نیها رو بده پائ شهیها...ش شهیش ـ

 یرا نگه داشت و رفت تا اهل عمارت را خبر کند؛ بو  نیماش دهیبودند جهان ترس دهیعمارت رس به
آمدند.                   رونیدوان دوان ب اکویو طال به همراه د ا یبعد طلعت، ثر ی. چنددیرس  یسکته به مشامش م

آن ها بود، گفته بود   رکمرنگ  نظاره گ  یو اخم  بی در ج یاتاقش با دست یاما از پشت پنجره  انیدا
تخت   یزرد رو یو رنگ   یمشک ییلباس ها س،ی خ  یبا چشمان  یکند. آسک ینم یدخالت  هیقض نیدر ا

حال    مش؟یوخ  یاوضاع روح حضورش و  هیبق  یداشت برا یتیاتاقش به خواب فرو رفته بود، چه اهم
دانستند تاب   یببرند، نم  مارستانیبه همراه جهان اورا به ب  اکویخان باعث شده بود که آراد و د میوخ
 زار به عمارت بازگشتند.      یبه همراه طال با حال  ایرا؟ طلعت و ثر ش یآورد پرپر شدن ته تغار ینم

  ی خودم و م  ادی سرش ب ییآخ خدا بابام و به خودت سپردم بال نم،یروزا رو نب نیخدا من و بکش که ا  ـ
 کشم! 
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 دل گرم کنانه لب زد: ایثر

همه مشکل و   ن یحرفاست ا نیتر از ا  یخان قو ی زنیکه م هیچه حرف  نیآروم باش، ا  زمیطلعت عز ـ
 من مطمئنم! ارهیتاب آورده بازم دووم م 

  یبود و خدمه ا ستادهیسر او ا  یآب قند باال  کرد. خدمت کار با یمبل نشسته بود و ناله م یرو طال
شده بود و گهواره وار خود    داریآن ها ب ادیداد و فر یبا صدا یداد. آسک یرا ماساژ م  شیشانه ها گرید

بود، چه   نارشداد؛ آرامش، از خالقش آرامش طلب کرد. منشاء آرامش جهان دراتاق ک یرا تکان م
 رضا خان.              یشده   تی ترب نیتوانست مسکن حالش باشد؟ آرام و با متانت در زد ا یم انیجزدا یکس

 تو.  ایب ـ

 دهیکاناپه دراز کش ی. روانیدا ی. با چشم شروع کرد به جست و جودیباز کرد و سرک کش مهیرا تا ن در
چه  ا،یدن یها  اسیمرد تمام شده در مق  نیچشمانش گذاشته بود. نگاه کرد به ا  یوساق دستش را رو
 انسان! نیبود ا  پ یقدر جذاب و خوشت

 تو؟  امیب شهیم ـ

 نکرد:  جادیدر حالتش ا یر ییتغ

   ه؟یاجازه ت واسه چ گهید ،یتو که اومد ـ

آن  یرنگ رفت و روبه رو یچرم مشک یرفت به سمت کاناپه ها یوار همان گونه که انتظاراز اوم  خانم
 چشمان مردش نشست.  یدو ذغال

 شد:  رهینشست و به دخترک خ  راست

 ؟ یآسک یخواست یم یز یچ ـ

کرد؛ تاب داغ   ینینامت دارند. غم در دلش سنگ ییبای ز یرو  یموثر  ریافراد تاث یکه بعض یراست به
 نداشت.  یگر ید

 شه؟  یبابابزرگ خوب م -

 . ختیجمله ر یاشکش پس از ادا قطره
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 زد و خونسرد لب زد:    هیاما به مبل تک انیدا

 دخترعمو.  ستمیـ من دکتر ن  

 نگرانم نک...  ـ

 حرفش ناتمام ماند و گوش سپرد به مکالمه اش.   انیدا لیموبا یباصدا

   ؟یآروم تر حرف بزن ...چ  یگیم یفهمم چ یشده آراد...نم یچ -

بود "  دهیکه پرس ی توجه به آسک  یب  د،یدو نیپائ یو شتاب زده به طبقه  دی از رخساره اش پر رنگ
 نیاش راه نفسش را بند آورد، برخاست و از اتاق خارج شد؛ ا یشده؟ ". بغض النه کرده در گلو یچ
  یدستش رو انیرفت که با حرف دا  یارزش داشت. به سمت اتاقش م ییا یهم دن شیها دنیند

 قفل شد.  رهیدستگ

 آقابزرگ به رحمت خدا رفت.  ـ

 ــــ

چاله شده و م یبا قلب  یبانو، باشکوه برگزار شد. آسک یل یخان و عروسش ل  صریختم رضا، ق مراسم
  یسه پرنده  نیبه قبرها بود. چه آرام پرواز کرده بودند ا رهیفروغ همچو دوماه خاموش خ  یب ینگاه

پدربزرگش وسط  قرار داشت و درسمت راست آن    زی . مزار غم انگگرید کی همتا. سه قبر کنار  یب
پرپر شدن جگر  که طاقت تمام کرده بود از   یبود. پدربزرگ دهیمادرش و در سمت چپ، پدرش آرم

بود. ناباور   رهی در مرگ هم کنارش باشد و سرباز کردن از قول، گناه کب یگوشه اش، قسم خورده بود حت
  نیکه به طرف ماش  یپوش اهی س یسرد و آدم ها ی بود و هنوز رفتنشان را باور نداشت. قبرستان

و آراد   انیمصرف داشت. دا خی فقط چند ساعت، تار ه یو زجه و گر غیرفتند؛ آن همه ج یم شانیها
روزها اطرافش را که نه دلش هم پر از   نیزده بودند.  ا هیتک ینچندان دور به درخت  یدرفاصله ا

اش ،   یبچگ انحرف و افسرده وار چشم دوخت به مزارقهرم   ینبود. ب یبود که باالتر از آن رنگ یاهیس
 ت را کشاند:                       . بعد از چند روز طلسم سکو گفتشیپدرم

تا زندم مثل   یگفته بود ؟ینگفته بود  ،یر ینم شمیوقت از پ  چیه یخوبم، تو که گفته بود یبابا، بابا ـ
 مرد از مرگ بدتره؟   هی یقول زدن برا ریز  یگفته بود ادتهی ؟ینگفته بود  ،یکوه پشتم
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  یحیکر ینوشته ها  د،یسف ییو نوشته ها اهیس یبا سنگ  ینام پدرش، قبر  یرو دیچک یدیمروار قطره
به قبر سمت راست و طاقت تمام    دیپدرش نوشته بودند. نگاه اش پرکش یکه از طلوع و غروب زندگ

گذاشت    یسنگ ی. به سمت مادرش رفت و سر روگفتنشیبال م  یب یفرشته   ینام کس  دنیکرد از د
                                                        او و آغوش مادرش بود.              قیاکه ع

دوستشون ندارم چون  گهید شون،یبافتیم شهیچند روزه موهام و برس نکردم، آخه تو هم ،یمامان ـ
دلم برات تنگ شده مامان ،  ،یو موهام و ناز کن  یکه برام شعر بخون شونیکه بباف  یستین  ،یستیتو ن

 ن؟ین کندانقد راحت دل از م یچه جور 

اشکش   یشد، پرده   رهی گذاشتند خ یمزار خان م یکه به رسم عادت باال یرنگ  دیسف  ری زد و به ش هق
 چیه یواقع  یشکست ، کمرش هم، پدربزرگش هم رفته بود. هق هقش فضارا شکافت، او به معنا

 کس را نداشت. 

 آروم باش! ،یآسک ـ

کس نشده بود. سر بلند   یبود انگار. چشم بست و دل داد به صاحب صدا، هنوز کامل ب  لیاسراف صور
 رنگش؟  یچشمان ذغال  یبود در نگارگر  یچه رنگ ان؛یکرد و چشم دوخت به دا

 گشود، طعم شور اشک حالش را دگرگون ساخت، نجوا کرد:  لب

  زاتیهمه عز هیم خاک سپارروز مراس هیبود؟ اگه تو  یحالت چه جور  یمن بود یتو خودت اگه جا ـ
 !؟یشد یم آروم  ؟یکردی کار م یبود چ

 . ستین نمونیب یو از دست دادم؛ بابابزرگم ،عموم و زن عموم پس فرق   زامیـ منم عز 

 نشنود لب زد:  یکه آسک  یگرفت و جور  انیچشم از دا آراد

 !؟ یداد شیاآلن مثالً دلدار ـ

 تکان داد:  یسر  یبا تخس  انیدا

 تو دخالت نکن!  ـ

 سنگ قبر بلندش کند:  یکرد از رو یرفت و سع  یآسک کینزد آراد
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قربونت    گردنیبرنم نایا ییکردن که دا هیدونم حالت بده اما با گر یسنگ سرده، م زمیبلند شو عز ـ
 برم من. 

 شد؟  یمحسوب م یقربان صدقه دلدار  ایدن یجمع ترشد؛ کجا انیابروان دا انیم ی گره

 شک سمج چشمش  را پاک کرد و گفت: قطره ا یآسک 

خوره اما مثل   یبه دردش نم هیگر شهیکس م ی ب یشم. آدم وقت  یگردن اما من سبک م یآره برنم  -
 مونه واسه ش.  یم  نیتسک هی

متنفر شد؛   شی شود؟ آراد اما از خو  یانقدر سبک م ختنشیبا ر یاشک چقدر وزن دارد که آدم مگر
 زد؟  یم یکس ی کرد و دم از ب  یاو را حساب نم یکرده بود که آسک یمگر چه رفتار 

  ینگفتم ول یچی حساب من و از مامان و خاله جدا کن، تا االن زخم زبون زدن ه ؟یچرا تنها آسک  ـ
 بگن خودم پشتتم. یز یذارم بهت چ  ینم گهید

 انیدا یپوزخند آشکارا ی. صدادیپاش یآسک  یبه رو یپشت بند حرفش لبخند دل گرم کننده ا و
فرو   بی دست در ج کینگاه از آن دو گرفت، به رسم عادت  یباعث شد آراد با اخم به او زل بزند. او ول

 کرد گفت:  یبرد و همان طور که عقب گرد م

که ُمرده رو    یقبرستون بگذرونم، کس یندارم تمام روزم و تو یمنتظرتم، عالقه ا نیتو ماش  یآسک ـ
 و تموم کن!  یخط بکش بذار کنار. مرده پرست  هیرش دو

  یشده؟ آسک میتیتازه  نیداشت زخم بزند بر دل ا یرنگش رفت. چه اصرار   یمشک یبه سمت آئود و
 که او دل نداشت. یراست  یشد؛ راست رهیخ انیرفتن دا  ری به مس یول

 . ستین یک یکه دل و زبونش  یدون یاونم ناراحته، از حرفاش دلخور نشو م ـ

 تکاند لب زد:  یرا م  شیکه خاک مانتو  یبه آراد انداخت و در حال ینگاه مین

 . ستیبرام مهم ن   یکس یحرفا و رفتارا ـ

  نیشان رفت. به محض نشستنش در ماش  ی رنگ خانوادگ  یمشک نیموزیتوجه به او به سمت ل یب و
 زدن کرد:   شیشروع به ن  یبا لحن تلخطلعت 
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  شهیروت م یدیمهمونا سر من کش یکه جلو یهنوز بعد اون داد ن؟یتو ماش  ییای بهت گفت ب یک ـ
 ؟ یباهام رخ تو رخ بش 

 کرد:  یان یپا در م ایثر

 آروم باش.  زمی طلعت جان عز ـ

 : دیو خروش یکرد به آسک  رو

 کارت داره؟  نیتوماش  یمگه پسرم بهت نگفت بر  ـ

 چشمش را پاک کرد؛ دل خور بود از آن پسر!  اشک

 کار داره؟ ینگفت باهام چ  ـ

 .ری نخ ـ

 متناقض گفت:  یاما با لحن آراد

 . نیباهات حرف بزنه، هم خادی بخورتت که فقط م خادیجان، نم یاسترس نداره که آسک  ـ

 راه افتاد و سوار شد.  انیدا یلرزان در راباز کرد و به سمت آئود  ینگران و دست یبا چشمان   یآسک

 سالم. ـ

 ؟ یکن  یچند بار سالم م ـ

  ی شهی بشر هم نیرا به حرکت در آورد. چرا ا  نیاش نرم ماش یبه روبه رو رهی خ  ست،ینگر انیدا به
 خدا اخم داشت؟ 

 .دیببخش  ـ

 و ببخشم؟  یچ ـ

 که دوبارسالم کردم، هول شدم. نیا ـ

 ؟ یهول شد یاز چ ـ
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 پسرسخت بود؟  نیهم فشرد؛ چرا حرف زدن با ا یچشم رو یعاص  

 ؟ یدیجوابمو نم ـ

 کنم؟  کاری چ دیگیخب حاال م  ـ

  ؟یگفتم چرا هول شد ؟یکن ی مگه من خاستم کار  ـ

 شد.  رهیلب به دندان گرفت و به جلو خ  کالفه

 ساخت:  یم دایرا هو شیکه چال گونه ها یزد، همان ابشیکم  یاز آن لبخندها انیدا

 . دهیبودن بهم دست نم والیکس جز تو حس ه چیبا ه -

 شد.  فشی با بند ک یخجالت زده مشغول باز  دخترک

صورتش   یاز لبخند رو یآثار  گریشد و د یانداخت، جد یبه آسک   یگرفت ونگاه کوتاه ابانیاز خ چشم
 نبود: 

 !یبدون   دیهست که با  زی چون چندتا چ نیتو ماش ییایبهت گفتم ب  -

 شد.  لی گره زد و به سمت او متما را در هم  شیدست ها یآسک

 تکان داد: یانداخت و سر  ی به آسک  یچشم گوشه

  رمیگم، من فردا دارم م ینم شتریبار ب کیچون  یکن ی گوشت م  ی زهیآو گمی م  یخوبه، حاال هرچ ـ
کارخونه ممکنه شبا   یبابامم به خاطر کارا م،یکه اونجا دار  یشرکت یکارا یاصفهان برا رهیآرادم م  ه،یترک
زنگ بزنن مزاحم   یخوام ه ینم ی با مامانم و عمه ها دمخور نش  ادیکن ز یسع  اد،یاصالً ن  ای ادی ب رید

 ؟یشد   رفهمی کارم بشن ش

 که شاخ و دم نداشت...  یشده بود ، بدبخت رفهمیش

 شد:  رهیخ انیگرد شده به دا یچشمان  با

 خورن! ی اما عمه ها من و م ـ
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 : دیرا باال برده بود غر شیابرو یتا کیکه  یحال  در

تو هستن، هم خونتن   یاونا هرچه قدرم که بد باشن عمه ها ؟ینی ب یم والیدختر تو چرا همه رو ه ـ
سر به سرشون   ادی اما دوست دارن، ز زهی خورده زبونشون ت هیکنن، درسته  تتینداره بخوان اذ یلیدل

 ؟ یدیفهم یر یبا راننده م یبر  یبگذره، در ضمن هرجاهم خاست  ریهفته به خ هی نینذار تا ا

 ـ چشم، باشه. 

 نبود.  یچی سرپ ینکرد، رسم عاشق یچی سرپ

 ــــ

  یخانه را برا اکویشد، آراد به سمت اصفهان به حرکت در آمد و د هیترک یراه  انیفردا ، دا صبح
  یشک با گچ برابر  یکه ب دهیپر  ییحال و رمق با رنگ ورو یب  یول  یکارخانه ترک کرد. آسک یکارها

 واریدبه سه کنج   رهیبود، عکس پدر و مادرش را در آغوش گرفته و خ  دهیتخت دراز کش یکرد، رو یم
 مجنون ها شده بود.                                      هیرنگ اتاقش شده بود. شب  یآب

 ؟؟ ییخود ...تنها  ییتنها ی لهیکه تو در پ داندیم ی"چه کس

 ؟ ییروزنه در فردا کی که تو در حسرت  داندیم یکس چه

 ..."ییبایپروانه شدن ز یات را بگشا...تو به اندازه  لهیپ

کنار تختش گذاشت    ی رهی رنگ ت ی چوب  زی م یبرخاست. قاب عکس پدرومادرش را رو یاز جا آهسته
رنگ عمارت   ییطال یمبل سلطنت یرفت. جهان رو نیمتحرک به سمت پائ یمرده  کیودرست مثل 

  یمبل نشسته بود و در حال یکرد. طلعت مسکوت گوشه  یپا انداخته بود و با لپتابش کار م یپا رو
را    یگرفته بود و کتاب یکنار طلعت جا ای . ثرختیر یکرد آرام اشک م  یم یلباسش باز  یکه با لبه 
 یمتوجه  یکس حت چیبود. ه رهی خ  ینامعلوم یتر به نقطه  یکرد. طال هم با چشمان  یمطالعه م

 لب زد:                       یحضورش هم نشد. به آرام

 سالم. ـ

 یم دادیآراد م یدختر جواب مثبت به خواستگار  نیبه او انداخت؛ اگر ا نهیآغشته با ک ینگاه  جهان
 نداد. یکند، پس جواب  تی را تقو دشیجد  یگذار  هیتوانست با سهم االرثش سرما
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 به او انداخت و گفت:  ینگاه مین طال

 ؟ ییای ب رونیاز اتاقت ب  یتون یبهت گفت م  یک ـ

 گرگ ها نداشت، داشت؟  یگله  انیشدن م یاز زندان  یدست کم ست؛یبه عمه اش نگر  تنها

 !رمیاجازه بگ دیدونستم با ینم ـ

 : دیوغر دیدست از لباسش کش طلعت

 " باشه؟دی""ببخش ای"چشم "  دیبهت نگفته جواب حرفامون با انیدا ـ

 اش اصالً جالب نبود: کهی در مقابل ت دنیشکار بود پس عقب کش یحساب یک ی نیدست ا از

باشه که   ادمی دمیشن  یندی"چشم"  فقط بهم گفت اگه حرف ناخوشا ای" دینگفت بگم "ببخش انیدا ـ
 ست.   یجواب ابلهان خاموش 

 مانعش شد.  شی زن عمو یبه اتاقش برود که صداتا   دیچرخ

مثل خودته نه پسر   یطرز حرف زدن فقط مخصوص آدم نیحرف تو دهن پسر من نذار، ا  یالک ـ
به جز آقا   یز ی پسر ارباب، خوش ندارم چ انیعمارته و دا نیاآلن ارباب ا اکوی من، در ضمن د لیاص

 . یصداش کن 

عمارت   نیا زیتخت پرتاب کرد؛ همه چ یکرد و خود را رو یکه بودند؟ باسرعت پله ها را ط  نانیا
 کرد.  یناآرامش م 

 ــــ

 بشه. یط  شیمراحل قانون  دیتونم، با یکه نم دی دون یافشار م یـ آقا 

 گفت:  یپا گذاشت وبا چرب زبان یپا رو اکوید

خالف قانون ازتون بخوام؟   یمن کار  دیدیتا حاال د د،یماهست یخانوادگ لیشما وک  یمظفر  یآقا ـ
 ن؟ یچه قدره، هم یسهم االرث آسک  گمیخوام، دارم م  ینامه م تی وص یتو  یر ییاآلنم که نگفتم تغ

 خود راجمع کرد:  یزد و کم  یلبخند یمظفر 
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 نامه را باز کنم. تی تونم وص  یاما تا قبل از چهلم نم گم،یکه نه م خوامی معذرت م ـ

 به او انداخت و گفت:  یجد یبارنگاه  نیا اکوید

 هم نکردم.  یمعقول  ری ش، درخواست غ  یقانون میهستم و در حال حاضر ق یبزرگ آسک  یمن عمو ـ

 از قهوه اش را مزه مزه کرد:  یکم

 چقدر از عمارت سهم داره؟ یآسک دیپس بهم بگ دینامه راشما نوشت  تیدونم که وص  یم ـ

 تکان داد:  یسر  کالفه

 ... ینم  دیباور کن ـ

 وسوسه کننده شد:   لحنش

 . یباش  ازی ن یکه تا آخرعمرت ب  یاون قدر  دم،یبهت م ی پول خوب ـ

 تونم.  ینم ـ

  یکن  یضرر نم یخوام سهمش و ازعمارت بدونم نه کل ارثش و، بگو مظفر  ی. من فقط مدیتون یم ـ
 . دمیبهت قول م

 . دیاز قهوه اش را نوش  یبالفاصله پس از گفتن جمله اش قلپ و

 نصف عمارت.  ـ

 : دیشل کرد و هوا را بلع  یکرواتش را کم  د،یاش پر یدر گلو قهوه

 شه؟ی نصف عمارت؟ سهم من وطلعت وطال کمتر از اون م  هیمنظورت چ ـ

 اکتفا کرد.  یتنها به لبخند کوتاه یمظفر 

 : د یغرشده اش  دیکل  یدندان ها نیب ازما

 ه؟یارباب اون عمارت بعد از پدرم منم، چه طور نصف عمارت مال آسک  ؟ی گ یم یچ یفهم  یم ـ
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 د؟ یارباب شمائ  دیدون یاز کجا م  ـ

 اش متورم شد:  یرفت و رگ ها یبه سرخ  رنگش

عمارت مال   ی گهینصف د نمینداره که، صبر کن بب  یمن و رضا پسر  رازیپدر من غ ه؟یمنظورت چ ـ
 ه؟یک

 تونم بگم.  ینم گهیو د نیمتاسفم ا ـ

 قرار داد:  یاز آن رامقابل مظفر  یدرنگیو ورق سف دیکوب  زی م یمهابا دست چکش را رو یب

 خوام.  یو م  یامضاء من سهم آسک دیچک سف هی نمیا ـ

 به چک کرد و گفت:  یص ینگاه حر یمظفر 

نباشه اون وقت به طور   یاز آسک  یسال خبر  کیتا  هیافشار، کاف  یآقا دیمغزتون و به کار بنداز  ـ
 .رسهی م مشیخودکار اون عمارت به ق

گفت تصاحب آن عمارت   یراه هم نم  یسر تکان داد. ب یحرف مظفر   دیزد و در تائ یلبخند اکوید
 نداشت.  تشیتا مالک یبود که با وجود رضا کم رنگ شده بود و حاال، فاصله ا اکوید یبچه گ  یآرزو

 ـــــــ

آن هم دلش گرفته و پشت   ست؛ ینگر یبود و به آسمان م ستادهیاتاقش ا یشت پنجره پ یآسک
 پنهان شده بود.  شیابرها

 زد:  لب

 دل توام گرفته؟  ـ

 و نجوا کرد:   دیاشکش چک قطره

 دل منم گرفته. دل منم تنگه!  ـ

 شعر محبوبش افتاد و زمزمه کرد:  ادی
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  ارانیام، دور از کنار مادر و  یزندگان   نیام از ا یجوان ی ام، شرمنده  یام گله دارد جوان یاز زندگان ـ
عجل، که به  ی کن ا یار یرفته را،  ارانی صحبت  یام، دارم هوا یمهربان، زال و زمانه کشت به نامهربان 

 ام...  یرسان  ارانی

و باران. چشمانش   یابر  یشد؛ دلتنگ تر شد، لعنت به هوا سی اتاقش خ ی شه یو ش دیبار یا قطره
  ی؛چشمان ست ینگر شهیخودش در ش  ی افهی. به قدیبار ی روزها چه قدر م نیشد، ا یهم پر از ابر باران

  اباش جذ یبرجسته که صورت استخوان  ییبا لب ها و گونه ها یقلم ینیب ،یسبزو خاکستر  بیباترک 
کرد، چشمش خورد به درب  نگاه کرد؛ دستش را باال آورد و محوشان  شیکرده بود.      به اشک ها

با آن   اد،ی اش به همراه برادرش شه ی. شهرزاد دختر عمه طالاطی بزرگ ح یرنگ و آهن یی_ طال یمشک
کردند و پشت بندش باران و   یبه سمت عمارت حرکت م  اطیسنگ فرش ح ی بزرگ رو یچمدان ها

 .عمه طلعتش وارد شدند  یدخترها اراناب

 . نیکند یچه عجب دل از لندن گرد ـ

رفتند؛ مرگ و   یسنگ فرش راه م یفروختند و رو یفخر م یگرفته و ناراض ییها اما با چهره ها آن
نبود. فورًا   لشان یکرده بود که عمومًا باب م   یراتیی را دست خوش تغ شانیتمام برنامه ها ریاخ  یرهایم

 . دیدو نیپائ  یاز پنجره فاصله گرفت و به سمت طبقه 

 ـــــ

 خواستند؟  یخاک ها محصول م نیا یکرد، رو یمشت پر از خاکش را خال انیدا

 سرکارگر را فرا خواند:  برگرداند و با خشم  سر

 کاغان. ـ

 اش گفت:  یرساند و با زبان ترک انیبا عجله خود را به دا کاغان

 بله آقا؟  ـ

 : د یبود، خروش یناخوش  یآن آبستن خبرها یکه جذبه  یکرد و با لحن  زیچشم ر انیدا

 د؟یکننده زد تیخاک ها تقو نیچند وقت چند بار به ا نیتوا ـ
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 کرد حفظ ظاهر کند:  یدستپاچه شد اما سع یکم کاغان

 .میبرد ش ی کارها رو پ میکه از مهندس گرفته بود یآقا طبق همون برنامه ا ـ

 : د یگزنده غر یباال داد و با لحن ییابرو یتا

  یدگی چند وقته رس نایزم نیبهت بگم ا یخوا یآدم منگل؟ م هیبا   ؟یطرف  یبا ک  یفکر کرد تو، -
 نداشته!؟

 کرده در کاغان را از استرس چشمانش خواند.  شهیر  ترس

 آقا ما به خدا هم... ـ

 لرزانش را در نطفه خفه کرد: یصدا انیدا ادیفر 

از سرتون   د یو تا عمر دار یکنم که فکر نارو زدن و کوتاه کار  اهیاز همه تون س یخفه شوکاغان، روزگار  ـ
 کنم صبر کن حاال.  یدرست م د؟یکن یم  یچه غلط دیخبر ندارم دار د یفکر کرد د،یکن رونیب

 رفت.  نشیماش یبه سمت راست هل داد و به سو شی پشت بند حرفش کاغان را از جلو رو و

 ____ 

 یجا ایطلعت و ثر بیو در سمت چپ و راستش به ترتنشسته بود  اکویشام، درراس آن د  زیم سر
و   یطال نشسته بود. آسک ا،یگرفته بودند؛ کنار طلعت همسرش جهان، باران و بارانا بودند و کنار ثر

خوردند.                یوار شام م  یو سلطنت  ختندیر  یکنار طال قرار گرفته بودند. ناز م بی و شهرزاد به ترت  ادی شه
  یرا نم ییگذاشته بود وغذا یست نخورده مانده بود. معده اش هم سر ناسازگار اما د یآسک یغذا
 . رفتیپذ

 نخورده؟ ی چیمن چرا ه  یی  دختر دا -

 : ستینگر ادی چشمان جنگل رنگ شه به

 م بهم خورده.   یو گشنگ ریخوردم س یز یچ هیاشتها ندارم پسرعمه، غروب  -

 بهت نشون بدم. یز یچ هیاتاقم  میبر  ایب یخور  یخب پس اگه شام نم  ـ
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کوچک تر بود،   انیسال از دا کیشد؛ تنها   رهیبه او خ  ی. آسک دیپشت بند حرفش دست از غذا کش و
 کجا!  ادیبا چشمان شب مانندش کجا و شه انشیاما دا

 ؟ینشونم بد یخوا یم یچ ـ

 را عقب فرستاد:   زیم یشده  یطالکوب  یصندل  ادی شه

 . ایب -

 !ادی شه ـ

 : د یسمت مادرش طال چرخ به

 که؟ یجانم دا ـ

 داد:  یگوشت در دهانش جا یتکه ا ادی بدون نگاه کردن به شه طال

 !نیبش ـ

 کرد ولب زد:  یتک خنده ا ادی شه

 و بهش بدم.  یآسک یخوام سوغات  یمگه بچه م مامان جان؟ م ـ

 شکست.  یشد وغضروف انگشتانش را م  یآن ها رد و بدل م نینگاه اش ب  یآسک

 وار گفت:  دیپرتاب کرد و تاک ادیخصمانه سمت شه یما نگاها طال

 . نیگفتم بش ـ

 شد.  یآن ها را تماشاچ نیب یو مناظره  دیهم دست از غذا خوردن کش شهرزاد

 : دی اخم در هم کش ادی شه

 رو تمومش کن.  ایبچه باز  نیمامان جان لطفًا ا ـ

 پنهان لب گشود: یبا ابهت  اکوید



 آسکی 

20 
 

 ! یحرف بزرگ ترت حرف نزن  یرو ری بگ ادیاز اآلن  ـ

 گام برداشت.  ونیتلوز یرنگ جلو  دیسف یزمزمه کرد و به سمت کاناپه ها  یز یلب چ  ریز ادی شه

 کرد و با عالمت طلعت شروع به صحبت کرد:  زیبا دستمال دور دهان خود را تم  بارانا

 ؟یدیمنو ند ی دهیمامان، گردن بند سف  ـ

 اش را باال نگه داشت:  یهر دو ابرو طلعت

 ؟ یشده بود؟ گمش کرد یکدوم؟ نکنه اون که الماس کوب ـ

 : ستاد یرفت با سوال بارانا ا یکه داشت به سمت پله ها م  یآسک

 ؟ یدیتو گردن بند من و ند یآسک ـ

 آرام گفت:  یآسک

 باشم!؟ دهی که بخوام گردن بندت و د دمیخودت و د یمن از صبح که اومد  ـ

 : دیرو ترش کرد و غر طلعت

 دخترم و بزن!  ا یخب حاال ب ـ

 او بود؟  ینداشت که مدام در گلو ییخانمان جا  یبغض  ب نیزد؛ ا  هیبه عمه اش بخ نگاه

 من که بد حرف نزدم عمه. ـ

 بار به حرف آمد: نیا باران

 نگفت.  یبد  زیکه چ  یمامان جان، آسک گهیراست م ـ

 : دی به باران انداخت و توپ   یگوشه چشم طلعت

 دخالت نکن. هیتو کار بق ـ

 کرد و ادامه داد:  یرو به آسک  سپس
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 بشه؟  یکه چ یبچه هام و با من در بنداز  یخوا  یم یینما با مظلوم  ـ

 یم انیکاش حداقل دا ی. ادیجو  یاش را م یاش انداخت که با آرامش غذا یآلود نگاه به عمو غم
حرف پله ها را باال رفت و مقابل در اتاق خودش   یماند، او کوه اش بود، پشت و پناه اش بود. ب 

  کانجا م نیوارد شد. ا نهیمقدس شده باشد، با طمٔان یکه وارد مکان ییآن را گشود و گو ستاد،یا
انگار که   ،دی کش رونی آن ها ب  ریرا از ز انیرا گشود وعکس دا شی لباس ها یآرامشش بود.         کشو

رنگ    یبه سمت مبل آب اطیگذاشت و با احت شیکند، آن را کف دست ها یرا حمل م  یارزشمند ی ش
 نچانه به آ ری گذاشت و دست در ز شیگرد رنگ روبرو زیم یاتاقش رفت و نشست.  عکس را رو

 . ستینگر

 خودم تو چشمات تنگ شده، دلم واسه اسمم از زبون تو، تنگه. دنیدلم واسه د ـ

 : د یچک یاشک هقطر

من فقط   ،یو بخند  یار یدووم ب  ،یکن  یدورزندگ  یجا  هیبدون من،   یتون یخوش به حالت که م  ـ
 نداشتم. دیکه تو، مامان و بابام توش نباش ییا ی از دن یو بلدم. تصور  دن یبدون تو نفس کش

 شده بود:   سی خ  سیخ  صورتش

 جهنمه، جهنم.  ـ

پشت   نهیدر آ یاتاقش؛ دختر  ی  قد ی نهیکرد. چشمش خورد به آ لیبه طرف چپ متما  یرا کم  سرش
اش را در شکم   یاش نشست و پاها یرفت. جلو نهیآ ینشسته بود. آرام برخاست و به سو  یبه آسک

 . هنوزهم پشتش به او بود: ستینگر نهی جمع کرد. به دختر درآ

 بزن باهام!  ؟حرفیباهام؟ چرا بهم پشت کرد یقهر  ـ

کرد و آن را شکست. همان طور    یبرسکوت اتاق هنجار شکن   لشیموبا یشت، صدااما بازنگ دخترک
قلب و تاج،   کیرفت؛  لشیگرفت، آرام برخاست و به سمت موبا نهیچشم ازآ ینشسته به سخت

 هم تماس گرفته بود! یپادشاه قلبش تماس گرفته بود، عجب وقت 

 ـــــ
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  یهمه ب نی ا لیشده بود. دل  رهی( از تراس اتاقش به آسمان خه یترک یاز شهرها یکیدر آدانا ) انیدا
هم نگران  د ینگران عموزاده اش بود. شا یکم دیکرد. خب شا یچند روزه اش را جست و جو م  یقرار 

آن موقع   ااما ت دیکش یشده حاال حاالها طول م  نیکشور نفر نی. کارش در ابتشیبرخورد عمه ها در غ
که دل کجاست!                           ستینگر دیگاه با ست،یمسافت ن شهیگاه فاصله هم کرد؟ ی ها چه م دیشا نیبا ا
اسم عموزاده مکث کرد و اتصال را برقرار کرد.   چه   یکنار تخت برداشت؛ رو ی  عسل  یاش از رو یگوش

 !گر ید کی. در قلب گرید  کی لی وباآن ها در م یشده  رهی بود در اسم ذخ یر ی تفاوت چشم گ

 سالم  ـ

 مکث کرد:  یکم انیدا

 ؟ یسالم، خوب  ـ

 کرده بود. لیسرش را به طرف او متما یمحصور بود.دختر کم  نهیدخترک آ یچشمش رو یآسک

 ؟ یخوبم، شما خوب ـ

 او گرفت.  ی  را فشرد و نفس از پ   انیدا یشد، گلو یاش دست یصدا غم

 : دیشک شی گلو یرو  یاش غم داشت. دست دهیداغ د ینبود که دخترعمو  مرد

 ؟یکرد یکار م  یمنم خوبم، چه خبر؟ چ ـ

 آرام زمزمه کرد:  یآسک

 .زدم یبا "من " حرف م  ـ

 اش شک کرد:  یبه گوش ها  یا لحظه

 ؟ یبا ک ـ

 اش چسباند:  یرا به لب ها یگوش

 با خودم.  -

 بچه را پاک کرده بودند!  نیهم فشرد؛ تف به ذاتشان که روان ا  یاش را رو یها چشم
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 با خودت؟  یگفت  یم یچ ـ

 تار شد:  دشیگرفت؛ "من " از د یآبک  یا شهیرا ش  چشمانش

 زنه.  یمن، خسته اس، ناراحته، باهام حرف نم ـ

 ؟ یفقط اسمش و بگو. عمه ها، مامانم، بابام، ک ،یدیحرف زده که رنج  یک ـ

 بود؛ دخترک رفته بود!  نهیآئ یاما تمام حواسش پ یآسک

 صدام و؟   یدار  یآسک ـ

 دختر.چشم بست وغرق در صدا شد.   یجنبه  یقلب ب  یبود برا نیاش مورف  یصدا

 خسته م. کمی فقط  ان،یخوبم دا ـ

 گرفت:  یاش بوم شد و رنگ مهربان یصدا

 . ریخب، بخواب شب بخ ـ

 از خواب خسته م.   ـ

 ؟ یخوا  یم یپس چ ـ

هم  دی. ـ شایمدت طوالن هیواسه  ،یهوش  یب ه  یشب  یز ی چ هیخوام.  یتر از خواب م شی ب یز یچ هیـ  
تونستم سه ماه ، نه ماه   ی... کاش مشمیم داریخوابم و همه ش ب یکه م نیخسته م... از ا  یدار یاز ب
 شم. نشدم هم نشدم!  داریشش سال بخوابم... بعدش ب  ای، 

 و دم نداشت!داد؛ جنون که شاخ  یکالفه با انگشت شصت و سبابه چشمانش را ماساژ  انیدا

  ؟یخودت و افسرده کن ؟یحرف بزن  یجور   نیکه ا یخون  ی تو اتاقت کتاب م ین یش  یصبح تا شب م ـ
 مونده؟ ادتی جمله هاش   نیاز کتابات فقط هم 

 کند.  یآن که آشت  ی"من " رفته بود، ب د؛یچشم دوخت، قطره اشک به چانه اش رس نهیآ به

 گوشت با منه؟  یآسک ـ
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 تماس را خاتمه داد. رد،یچشم بگ نهیآن که از آ یبرد و ب   نییرا پا  لیموبا

_ 

پدرش کرد؛ مار   یشماره  یر یابروانش شروع به شماره گ نی ب یمحکم  یبا گره   دیبوق را که شن یصدا
آدم نشده بود که خانواده اش بخواهند  یمرد، با ناز و نوازش کس  ینم ید یبر  یرا تا سرش را نم

 بشود.

 جانم پسرم؟  ـ

 گرفت:  یشاهانه جا یاتاقش با ژست  مبل یرو

 بده بابا.  حی بهم توض ـ

را کم کند؛  ونیتلوز یبرداشت و به طلعت اشاره انداخت که صدا  گرشید یپا  یرا از رو شیپا اکوید
 بسته شده بود!  رازرویشمش  یعنی انیلحن دا نیا

 و بدم؟  حی و توض  یسالم، دومًا چ کیاوالً عل ـ

 سالم کرده بود؟ یکم رنگ بر لب نشاند؛ ک   یپوزخند 

 اآلن کجاست بابا؟  یآسک ـ

 شد:  ده یناخودآگاه به سمت پله ها کش اکوید نگاه

 گفته؟  یز یشده؟ چ یتو اتاقشه، چ ـ

 د؟ یشما اآلن کجائ  ـ

 از سواالت پسرش لب زد:  مبهوت

 چطور؟  ون،یتلوز یجلو ـ

 : د یپرس مجدد

 عمه ها وبچه هاشون کجان؟  ـ
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 کالفه پاسخ داد: یلحن با

 !میهم نشست شیهمه پ ـ

 آرام ومتفکرنجوا کرد:  انیدا

 جزام داره؟  ـ

 جزام داره؟  یک ـ

 ! یآسک ـ

 خورد، منظورش چه بود؟ جا

 جزام داشته باشه؟  دیبا یچ ینه برا ـ

 !دیکش  یخنج بر روحش م  یخودش و آسک شیچند لحظه پ  ی مکالمه

 : دیقفل شده اش غر یدندان ها نیما ب از

 پس بهم بگو چرا اآلن جدا از شماست؟  ـ

 پس آن مارمولک آتش انداخته بود:  د؛یبه تار و پودش دو خشم

البته حقم داره داغ  زنه،یطرفش پسمون م میریم یما باشه، هرچ شیخواد که پ یاون خودش نم  ـ
   ؟یدیفهم ، یلحن من و باز خواست کن نیو با ا  یکه به من زنگ بزن یتو حق ندار  یول  هیداره و عصب

 شمرده شمرده لب زد:  انیدا

 د؟ یدیفهم نه،ی سرش اومده، حساب همه تون با کرام الکاتب یی اون دختر بال نمیبرگردم بب  ـ

او اجازه   انیدا یای بدهد، اتصال را قطع کرد. در دن اکورایاز جانب د یحرف یکه اجازه   نیبدون ا و
مغرور، از   ندیگستاخ است چه بگو  ندیخواهد برخورد کند، حاال چه بگو یداشت باهرکس، هرطور که م

 بود.  یامشب کاف  یشان بروند به جهنم. به سمت تختش رفت و چشم بست؛ برا ینظرش همگ

 ــــ
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  یبا دل داشت یقدم از قدم برم یی رای سرخ شده وبرافروخته وسط پذ یهمان طور که با چهره ا اکوید
 : زدی محکم حرف م ینگران اما لحن 

  نی. گفت که بابا من و جانشستمیبابا من ن  نیبهم انداخت که جانش  ییجورا ه یبهم گفت،   یمظفر  ـ
 نکرده! 

 ها بهت زده! افهیهمه گرد شد و ق چشمان

 اول از همه به حرف آمد:  طلعت

 بشه!؟ ن یجانش یپس ک  ینش  نی توجانش ه؟یچه حرف  نیوا خان داداش ا ـ

 متفکر لب زد:  یا افهیبا ق اکوید

 از پسرا.  یک یاحتماالً  ـ

شد، چه ها   ی م نیکرد؛ اگه آرادش جانش قیپوست جهان تزر ری خود را ز یبه آرام یو سرمست   یخوش
 کرد!  یکه نم

 را نداشت!   ینی جانش  اقتی ل ادشیشه  یکس به اندازه  چیطال کاشته شد؛ ه  یکنار لب ها یلبخند

 لب زد:  رفتیطور که راه م اما همان اکوید

 ست. گهید یم از جا یمن نگران ـ

 ها پرسش گراو را نشانه گرفتند.  چشم

 داد:  یجال داده بود پشت گوشش جا  یرنگش را که به تازگ یبلوط  یموها بارانا

 جون؟  یینگرانتون کرده دا یچ ـ

گفت مشکلش سهم   یم دینبا یعنی توانست  یبه آن ها چشم دوخت؛ بند را آب داده بود. نم هراسان
سر و صدا و  یخواست سهم دخترک را بردارد پس چه بسا که ب یاز عمارت است، او که م یآسک

 رساند! یدردسر کار را به سرانجام م

 کرد که زده بود:  یدر جمع کردن گند یکرد و سع ی مصنوع  یخنده ا تک
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...نگران  روح   ،ییدا یچیه ـ ترسم دوباره  یقرار داره، م یبد یروان   طیم ، االن تو شرا ی آسک  ی هینگران 
 بفرستمش. یز یچ  یمسافرت هیکردم به  یقبلش برگرده، راستش داشتم فکر م  ی  اون افسردگ

دردسر به مشامش خورده بود، آن هم از طرف   یکرد، حداقل تا بعد از چهلم. بو یرا دورم یآسک  دیبا
 نبود.  یو درنگ یشوخ  یجا چیپسرش، ه

 کند، لب زد:  یچندش صحبت م یاز موجود ا یکه گو یبا لحن  طلعت

 گفته بود؟ انیبه دا یدختره چ نیحاال ا ـ

 : دیاش کش یمشک یرنگ شده   یها شیبه ر یدست

گفته بود   ایپسره و پر کرده بود و چ  نیا یجور  چه ستین پر بود، معلوم  یکه حساب انیواال توپ دا ـ
 کرد ازم.  غیم در یسالم خشک وخال هی یگفت حت  یوقت به من "تو" نم  چیکه ه یانیکه دا

 انداخت!  ینرم از چشم م یل یرا خ یآسک  دیبا

 : دیداد غر یکه انگشتش را تکان م یبه جمع انداخت و در حال  ینگاه طلعت

 به جونمون بندازه! یشیآت  هی یک   دینیدختره لج کرده باهامون، بب  نیا ـ

 نسبت به دردانه پسرش استفاده کرد:  تشیو از حساس  ایکرد به ثر رو

 بشه به خاطرش جلو تو قد علم کنه.  یک ن یو با باباش در انداخت بب  انیامروز دا نیا ـ

 وادامه داد:  دیکش یفرض  یخط 

 نشون! نمیخط ا نیا ـ

 شد:   یمملو از نگران ایثر چشمان

دختره   نیصدا سرم بلند نکرده ا هیاز گل نازک تر بهم نگفته تا حاال،  انمیدا ر،ی زبونت و گاز بگ یوا ـ
 . رونیکنم ب یکنه شخصًا از عمارت پرتش م یبخواد کار 

دخترک   یخط و نشان برا  نیچن ن یکه ا ییجا دیفهم  یاگر م  ست؛یهمسرش را نگر یچشم ریز اکوید
 کرد؟  یم  دیکرد؟ با زهم با اقتدار تهد  یچه م ستیمتعلق به او ن د،یکش یم
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 ــــ

شد؛ آرام   رهیتاللو نورخ   ریرا نوازش داد، چشم گشود و به مس ینرم و مادرانه صورت آسک  دیخورش  نور
رد و آب یغلت شدن   داریب  یبرا یا زهیرنگ اتاقش نگاه دوخت، از ده گذشته بود. انگ  یزد و به ساعت گ 

.  ساخت  یهم سر و کله با آن خون آشام صفت ها تنها اعصابش را متشنج م ینداشت، از طرف
چند روز   نیا یانداخت، اتفاق ها هم یرو زد، پلک  هی آهسته نشست و سرش را به تاج تخت تک

به رفتن   د،ی شیشبانه اش اند یمغزش آوار شدند و محو شدند، به کابوس ها ی کوتاه رو یلم یمانند ف
وقت   یهااش، اشک  نهیدر آ یدروغ باشد، به "من  " قهر کرده  کیکه هنوز منتظر بود  یپدر مادر 
کردند،   یدر قلبش سقوط م شتریسوزاندند و مانند ن  یکه مانند مواد مذاب پوست صورت م ینشناس

شکستن،راه نفسش مسدود   یبود برا یو منتظر تلنگر  دادیجوالن م شیدر گلو که مدام یبغض لعنت 
 ی فحهکوچک کنار تخت برداشت و ص ز  ی شد؛ مقدمات جنونش رو به فراهم شدن بود. کتابش را از م

 مورد عالقه اش را گشود:

سرد و   یباران ...گاه  یابر است، گاه یگاه ی...هوا سم یندارم که بنو یمطلب  کنمی "هرچه فکر م ـ
  یهاهم تکرار  نیکه ا نی...مثل ا  یها بد یکنند و بعض  ی م  یها به آدم خوب یگرم است، بعض  یگاه

 شود." یمقدمات جنون دارد شروع م  دیشده است؛ شا

از چشم  چپش.   یکوچک یشد به سقوط قطره  لیاش شکست و تمامش تبد  یکوچک در گلو بغض
 یکه پس از چند  یمانند کس د، یبرخواست و به سمت پنجره گام برداشت؛ آن را گشود وهوا را بلع

چرا   ست،ی کند. به آسمان نگر یتازه تنفس م یبارش است هوا  نیبودن، حاال آزاد شده و اول  یقفس
نداد؟ که دنبال تابوته  سر  هیبر سر  مزار مرث  هیچرا مانند بق  د؟یکش یخنج بر صورتش نم  د؟ز  یضجه نم
و چشم انداخت به    دیشد. سر داخل کش نی با غم عج زیچه غم انگ د؟یاز دست رفتهاش ندو یخانواده 
  یاش مانند طفل یبر قلبش، مردمک ها دیپر کش ید یام ی  اتاقش، کور سو زی م یرو  انیعکس دا

 در اوج تابستان. یکه عشق معجزه است، همچو بارش برف یبه رقص در آمدند؛ به راست گوشیباز

 واسم! یفقط تو موند ـ

 : دیعکس کش  یانگشت شصتش رو  با

 ؟ یگرد یبرم   یپس ک ـ
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  یاصالً چرا برا د؟یاو لرز یقلبش برا یرا گذاشت و فکر کرد، چرا به او عالقه مند شده است؟ ک    عکس
اتاق نشسته بودو به عروسکش  یو گوشه ا هیشب ی کند. کودک   یاو؟ احساس کرد در زمان سفر م

پس   یداشت برا یکه به زور از او گرفته شده بود و نه زبان یکرد، عروسک  ی درآغوش بارانا نگاه م
 د،یرا در آغوش بارانا د  یداخل اتاق شد و عروسک آسک انیبه دا  هیشب  ی. کودکییگرفتنش نه زور بازو

رفت،   رونی دختر عمه اش. دست بارانا را گرفت و ب  یها  یقلدر  دیشد بر تائ یعموزاده ُمهر  یاشک ها
 گرفت:  یمغموم داخل شد و عروسک را سمت آسک یا افهیچند لحظه بعد بارانا با ق

 کردم.  یم یعروسکت و فقط داشتم باهات شوخ  ریبگ ـ

فهمد، اما او  ینم  یکرد که آسک یرا به او بازگرداند، فکر م  یبود که عروسک آسک  دهیبارانا توپ  به
نشسته بر   ی  لیس تی و در نها ادیبا شه  یدر خاطرات و جر و بحث آسک یگر یبود. باز هم سفر د دهیفهم

بار، او   نیو ا  یاز آسک ادیشه  یاش؛ باز هم عذرخواه یمادر طال  شی و سپس فرارش پ یصورت آسک
  یکرد آسک یبود، فکر م  کرده یزده بود و او را وادار به عذرخواه  یلیس انیسرخ. دا یهم با چهره ا

هم رنگ  شیخود را، گذشته اش هم برا دیکش رونی بود. از خاطراتش ب  دهیفهمد، اما فهم  ینم
 مطلق.  ی  اهیبود؛ س  شیحاال

 باشد ...که در هجوم غم ها و شب ها دلت را قرص کند ...!   دیبا یز یچ کی"

 مثل آرامش نگاهش   یز یچ کی

  شی شانه ها  تیامن مثل

 ...!"  شینفس ها یگرما

  ییرایرنگ پذ  دیسف یکاناپه  یرو   شیرفت؛ عمه ها و دختر عمه ها نی تن کرد و از پله ها پائ لباس 
که   یآسک یپوش بودند مثل لب ها  اهیکردند. س یخوردند و آرام صحبت م ینشسته بودند، قهوه م

ها به نفعش،   دنیدن نیو ا دنیرا ند یوقت نگفته بودشان. آسک  چیبود که ه یی پوش حرف ها اهیس
ش متلک ها و سوال جواب ها رفت.   شانیآن ها را اصالً نداشت. به سمت ابوالفضل راننده  یک ش 

کرد؛ او هم دل   دنیقلبش شروع به کوب یمشک  کیدر آن مانتو شلوار ش  یآسک  دنیابوالفضل با د
  نیشک ا یب   د؛یخر  یاش را م یکاش قلبش امروز هم آبرو یخاندان افشار بود و ا  یسوگل یباخته 

  چیشدن بود گرفت، ه کیکه در حال نزد یاست. چشم از آسک نیزم  یسفارش و محبت خدا رو تردخ
 نگاه ناپاک نبود! یکجا رسم مردانگ
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 و بده. چی سالم ابوالفضل سوئ ـ

 لب زد:  نی به زم  رهیطور خ  همان

 کنم. تونیهمراه دیبر دی ا خواستسالم خانم، آقا بهم گفتند که هرج  ـ

کرد. چند  یبا پدر مادرش صحبت م کرد،ی م یرانندگ  کرد، یخلوت م  یکم دیحداقل امروز را نه؛ با نه،
 شد!  یطلسم شکسته م نیا دیکرده بود، امروز با یکه نه فقط روزمرگ یبود زندگ  یروز 

 امروز و دوست دارم تنها باشم.  نیدونم، اما فقط هم یم ـ

 گرفت.  یعصبش را به باز  یمصمم ابوالفضل رگ ها یصدا

حرف آقا حرف بزنم من و   یتونم رو یشماهم خطر داره، نم  یداره، برا تیشه خانم برام مسئول ینم ـ
 افتم! یکه از نون خوردن م  دی خان در ننداز انیبا دا

 شود:  یخواست عصب ینم

 که نرفته؟ ادتی  ستمیمنم رئ ستهیرئ انیو بده، اگه دا چیگم سوئ یواسه بار آخر م  ـ

 را جلو برد و سفت ادامه داد: دستش

 . چیسوئ ـ

 زمزمه کرد:   ،یمنطق یشده از هر گونه پاسخ خلع

 و بهتون بدم؟  ن یکدوم ماش چیسوئ ـ

 حوصله لب زد:   یشانه باال انداخت و ب الیخ  یب

 و بده.  یشاس نی دونم هم ینم ـ

 را گرفت و به سمت قبرستان حرکت کرد.  چیسوئ

 ـــــ
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را جمع   ش ی به صورتش برخورد کرد که سبب شد دستانش را در هم قفل کند و شانه ها یسرد سوز
 دو پا نشست و نجوا کرد:  یتر. آرام رو

 دلم گرفته. ـ

 قاب عکس  رضا نشست.  یآمد و رو یکالغ

 که هستمم تنهاتر شدم.   ین یو من از ا دیرفت ـ

 : دی چک نییپا  یاشک قطره

  نیکاش منم باهاتون تو ماش   ارم؟ی نتونم، دووم ن دی شا دی. فکر نکرددیکرد  یدورم و خال  هویچه  ـ
محبتن، همه  یب یل ی. آدما خدمید یروزا رو نم نی وقت ا چیو ه ومدمیم  ومدم،یبودم، کاش م

  دیوغم صاحب شده، کمرم شکسته مامان، نبا  امیشده، تمام دن اهی س میرفتارشون عوض شده، زندگ
 ! نیرفت یم

کردند و نگاه او اما به  یسقوط م شیگذاشت. اشک ها شانیگل را برداشت و بر سر  مزارها دسته
خواندند. سر کج کرد؛  ینشسته بودند و م  یلخت  درخت یکالغ ها بر شاخه  ف  یآسمان بود. رد

  بیرا برداشت، دستانش را در ج  فشی . کاهیس ن،ی. تنها، غمگدید یالغ مدرونش را ک وان  یح شهیهم
 صدا از قبرستان خارج شد. یاش فرو برد و ب  یالتوپ

  

 ــــ

قهوه   یزهای م ،یچوب یشده بود؛ فضا سی تاس یشد که به تازگ یرا پارک کرد و وارد کافه ا نشیماش
 یرا برا یز ی مرموز! م یآرامش بخش و کم ک،یتار مهین ی کالم، مکان  یو ب  تیال  یک یرنگ، موز رهیت ی  ا

از نظر   اگذاشت و کافه ر  زیم یرا رو  فشیکافه. ک  ی  چوب واریبه د ی دهینشستن انتخاب کرد. چسب
مردم  یاهوی و ه یچانه بزن  ری دست بر ز دیپنجره داشته باشد. با دیکافه با امدی گذراند؛ نه، خوشش ن

که به خاطر برخورد قطرات باران نم زده   یا شهی، تکاپو و همهمه ها را، ش ینیاشا بنشرا از پنجره به تم
سرش انداخته بود و به دور   یرا که خود را بغل کرده، کاله کاپشنش را رو یدخترک ینیشده باشد، بب 

اش   یلیرا که از فراغ دست دادن ل  یپسر  ین یبب دیبا ست،ینگر یشدن معشوق از دست رفته اش م
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نشدن با  سیخ  یخندند و برا  یکشد، دو نفر را که دست در دست هم م یم  گاریس  واریبه د هیتک
 !ین یرا بب  زهایچ نیا دیکافه با یدوند، از پنجره  یعجله م

 کشاندش.  رونیدر افکارش ب یازغوطه ور  لشیزنگ موبا یصدا

 سالم ـ

 بانو.  یلیل یجگرگوشه  نیقدم بود ا شیدر سالم کردن پ شهیهم

 زد: ادیفر یپر انرژ  ادی شه

ما   یصدا رو جفت گوشا  دیآقا افتخار داد م،یدیشما رو شن یجان، چه عجب ما صدا  ییبه دختر دا ـ
 .دیگذاشت

 را هم از خاطر برده بود. دنی روزها خند نیکج شد؛ ا یلبش اندک ی گوشه

 که! میشام باهم حرف زد  زیسر م شبید ـ

تونو   یشد و نتونستم سوغات یکه حکومت نظام  فیح  ینبود ول ادمی دیببخش  ا،یگیعه آره راست م  ـ
 بدم بانو.  

 : ستی خدمت نگر  شیضربه زد و به پ رنسکافهیرا در دستش جا به جا کرد، با انگشت به ش یگوش

 .ادهی نداره وقت ز یب یع ـ

 شادتر شد و گفت:  ادی شه یصدا

 م،یاختالد کن  کمیو بدم هم  تی هم سوغات شتیپ  امی تا ب ییتو اآلن بگو کجا م،یکن یکار  هی ایب ـ
 نظرت؟ 

 خواهد تنها باشد. یکه م د یتوانست رد کند، بگو  یبست؛ کاش م چشم

 باشه پس قطع کن تا آدرس و واست بفرستم. ـ

 درآورد و شروع به خواندن کرد:  فیکافه را اس ام اس کرد، کتاب مورد عالقه اش را از ک آدرس
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بودم که  دهی جمله را از او شن نینبود و تنها هم یاز همان اول هم اهل احوال پرس یکافه چ رمردی" پ ـ
رفتم در طرز نگاهش هزار حرف بود که   یتنها به آنجا  م  گریکه د یفنجان قهوه تون حاضره. اما از وقت

 ی دهیرنگ پر ی هبر سرحال خوبتان آمده!؟ از پنجرخواست بپرسد که چه  یخواست بپرسد، نم ینم
خسته با  یحامل خاطرات مرد دیکه شا ییمایچراغ هواپ یآسمان و سوسو یکافه مشغول تماشا

ت یعطر زنانه، کتاب   یخال ی شهیچند قاب عکس  و ش  ی  محتوا یچمدان از  یاز اشعار شاملو و کاس 
 ." شمانمو زل زد به چ ستادیدرب ا ی، جلوحال وارد کافه شد شانیپر ی فرهاد بودم، که دختر 

 دش،یکرد؛ د شی روزها نیا یفرشته   ی  وارد کافه شد و با چشمانش شروع به جست و جو ادی شه
 یمتوجه  ی شد، اما آسک کیپوش غرق در کتاب دستش، کنج کافه نشسته بود. نزد یمشک یفرشته 

 : د یَپر شکل دخترک راکش ینشد، آرام دستش را جلو برد و گوشواره  ادی حضور شه

 ؟ییدختر دا یکن ی م ری کجا س ـ

 به خودش آمد و کتابش را بست:   عیجا خورد، سر  یاندک یآسک

 جاهام.  نیهم ـ

 پرت کرد:  یصندل  یخود را رو باً یتقر

 !دهیاز بانه بع کای جور تراف نیا ـ

 کف دستش گذاشت:  یا رو دستش را ستون کرد و چانه اش ر یآسک

 رفته.  ادتیاز کردستانمون و  ی فرنگ رفت ـ

 نرفته.   ادمیو تی که سوغات زهی خاطر شما چقدر عز  نیپس بب ـ

 بر لب نشاند و آرام پلک زد: یمتانت وار  لبخند  

 اون که به خاطره لطفته. ـ

 دندان نما شد و راست نشست:  لبخندش

 ؟ یسفارش داد یتعارف و بذار کنار بگو چ ـ
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سفارش   ییایگذاشتم تا خودت ب ی خور  یم یدونستم چ  یتو روهم چون نم رنسکافه،ی خودم ش یبرا ـ
 .یبد

 رو باز کرد و مردد لب زد:  منو

 کنن آخه! یو خوب درست م  یجا چ ن یدونم ا یمن که نم ـ

 . امیدونم، تازه افتتاح شده، دفعه اولمه دارم م یمنم نم ـ

 زد:  هیتک   یپرتاپ کرد و به صندل زی م یرو گوشه  منو

 .رمیگ یم یکه خودت سفارش داد نیولش کن از هم ـ

 خدمت اشاره زد:   شیپ به

 . دیو دوتا کن  زی م نیسفارش ا ـ

 و اضافه کرد:  ی کرد سمت آسک رو

 ؟ یکارا کرد یکن چه خبرا، چ فیخب تعر ـ

 را از دست داده! کشیکرد انگار که انگار اقوام نزد یچه راحت صحبت م د؛یکش یق یعم  نفس

 در واقع خبرا دست شماست. هیجا که همون جور نیا ـ

 گرفت:  جان ی اش رنگ ه چهره

شباش محشره، البته  ،یحس کن   دیو با ییزای چ هی ،ینیو خودت بب  یلندن گرد یبار حتمًا بر  هی دیبا ـ
 ن زهرمار کنه.بارانا بود که سفر و به همه مو

 گذاشت .  زی م یخدمت گرفت و رو شی را از پ  ینیس د،یرس  شانیها سفارش

 خود را برداشت و گفت:  وانیل  یآسک

 اون جاهم اخالقش بد بود؟ ـ

 صورتش را درهم مچاله کرد:   یاجزا ری ش  ی  را خورد؛ داغ رنسکافهی از ش یاندک  ادی شه
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  د،یاون و نخر د،یو بخر نیا م،یجا نر  نیا م،یجا بر نیآخ سوختم ...آره بابا همه ش غرغر و بحث. ا ـ
 .دیشما هم نر  رون،ی ب  امینم هیجور نیامروز هوا ا

 در هوا تکان داد و در ادامه گفت:  یدست

 میشده بودو داد اصالً انقدر شوک   ییخالصه که کالفمون کرد بعدشم که مامان زنگ زد خبر فوت  دا -
 .  میو تو فرودگاه لندن جا گذاشت  لینصفه وسا

 کرد:   قیرا تزر بی غر یحس وانیمطبوع ل یحلقه کرد گرما وانی دستش را دور ل  یآسک

 .دیکرد یحداقل استفادتون و م   دیدیشما که آخرشم  واسه مراسم نرس د،یکرد یعجله م دینبا ـ

 کردستان. ی  زمستان  ی  پر بود؛ پر تر از آسمان ها دلش

 قرار داد و گفت:  زیم ی را رو وانیراه خشک شد، ل نیب  ادیشه  دست

که خاطر    یدون  یندونه خودت م  یهر ک  م،یکه مامان زنگ زد ما چمدون بست یبه خدا همون روز  ـ
مال  دو  رانیبه ا میمستق یخدا شاهده تمام  پروازها  یبود ول زی چه قدر واسه م عز ییو زن دا ییدا

 !رانی م ایبا پرواز اون جا اومد هیترک میاول رفت میآورد  یسه هفته بعد بودن. ما هم که طاقت نم

 کرد.  یم یبا مرگ برابر  ییکه به تنها  ینفس  د؛یکش ینفس پر درد یآسک

گذشته ها گذشته هر  ست،ین یگذشته کار خوب  یتو ریو س   یمرده پرست انیبه قول  دا ست،یمهم ن ـ
 مونه. یچند که جاش م 

 را از دهانش فاصله داد: وانیمجدد ل  دیایب  ادشی یز ی انگار که چ ادی شه

گفت، به خدا   یم انیدا هی ومدیرفت راست م  یچپ م ان،یدا نیباران هم که کشت ما رو با ا نیا ـ
 .دهی خر یسوغات انینصف پولش و فقط واسه دا

گوش   شی قلبش بلند تر از حد معمول شد، سر تا نوک انگشت پا یخون شدت گرفت، صدا  انیجر
 شد:   رهی خ  ادیشد و به شه

 ب...با...باران!؟  ـ
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 نسکافه اش را مزه کرد:   ریاز ش  یقلپ  الیخ  یب

 رو کور کرده عاشق شده.   ایآره بابا چشم دن ـ

 شده؟  ریساش  یاز زندگ ایپسر گو نیشدند؛ ا کیبه هم نزد یآسک  ابروان

 !؟یگ یقدر راحت پشت سرش بد م نیچه طور ا ته،ییپسر دا یچشه؟ ناسالمت انیمگه دا ـ

 باال انداخت و گفت :  یشانه ا ادی شه

 .یگند اخالق از خودراض یگم پسره  یدروغ که نم  ـ

 خورده. یدر کودک  ی  لیآن س ی نهی بود؛ ک  انیاز دا نیچرک یا نهیآبستن ک  دلش

بحث   ضی برداشت دور دهانش را پاک کرد. تسلط به اعصاب و تعو یبا همان اخم دستمال  یآسک
 مرتکب نشدن به قتل پسر عمه. یزمان، حداقل برا  نیدر ا یاتیح یامر 

 م کو؟  یسوغات یراست ـ

 به خودش داد و لب زد:   یتکان ادی شه

. من  ستی ن یخبر  یوغاتکه از س  میهم نگرد یکل م،یگذاشتمش، تا شام و باهم نخور نیماش یتو ـ
 .ستمین  ادیتو رو عوض نکنم که شه ی هیذره روح  هیاگه تا شب 

 اما واقعًا... شنهادتیاز پ  یمرس ـ

 را پشت گوشش قرار داد:  یزده از شال آسک  رونیفرق کج  ب  یموها

 . ستین  یخبر  یاز سوغات  مینگرد یکه تا حساب  یدونیم ـ

 زد و سر تکان داد:  یاکراه لبخند با

 باشه.  ـ

 دهان باز کرد:   د یزیخ  یبرم   یصندل یکه از رو  یدر حال ادی شه

 کاراش تموم نشده؟   ست،ین  یاز آراد خبر  ـ
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 را برداشت:  فشیو ک د یبه شالش کش یدست

 .ختهیبهم ر یشرکت بد جور  یگرده، کارا یآخر هفته از اصفهان برم ـ

  ن  یماش  دنیشاپ خارج شدند. با د  یتساب پول، از کافزمزمه کرد و پس از اح  یآهان آرام ادی شه
را    یآسک یو زلف ها دیوز یم  یرا ببرد. باد خنک نیبا ابوالفضل تماس گرفت و خواست که ماش  یآسک

.  کرداش  ی همراه نیزد و به سمت ماش  هیاش را به او بخ  فتهی نگاه ش ادی به رقص در آورده بود، شه
  ییکرد؛ گو ی را پل  یو شاد  یرنگش، دست برد و آهنگ خارج ینقره ا یبه محض سوار شدن در کوپه 
اما خودش هم عزادار است!                             چیپوشش که ه اهی از خاطرش رفته بود دخترک س

آراد بزرگ تر و    ازسال  کیپسر تنها  نیدست برد و آهنگ را قطع کرد.ا دیکه از او بع یبا سرعت  یآسک
 چیبه ظاهر، به ه یو احترام، حت  یکوچک تر بود پس چه طور در حرمت دار  انیسال هم از دا کی

 بود!؟ دهیکدام شان نکش

 اش شده بود لب تکان داد:  یخطا یکه متوجه  ادی شه

 . یخوام حواسم نبود عزادار   یمعذرت م ـ

  دیکوب  یگرفت؛ کاش قدرتش را داشت تا در دهانش م ادی و رو از شه دیعزادار بود؟ لب گز یآسک  فقط
در روز   انیو پدربزرگ توهم بوده اند." مغزش او را به سمت حرف دا ییدا  یزد "عوض  یم ادیو فر

." چه ستی ن نمونی ب یو از دست دادم، پدربزرگم،عموم و زن عموم، پس فرق  زامی مراسم برد؛ " منم عز
  یکه م شی خون گرم، خنده رو و شوخ طبع بود اما پا  ادی شان فرق داشت. شه تی قدر منش و ترب
و نقطه مرکز   یشتر یزد که شد ن یخند  شیبست. ن   یم  خیکه خون در تن   زدیم  ییافتاد حرف ها

 را نشانه گرفت:  ادی قلب شه

و بابابزرگت فوت کردند اونم تو حد فاصل دو   ییو زن دا یینبوده که فقط دا ی خب آره، اتفاق مهم  ـ
 نشده که. یز ی بابا چ روز. راحت باش

 : د یدو ادیشه یبا شدت به چهره   خون

 حال و هواتو خوب کنم.  نیخواستم ا یمن واقعًا متاسفم،  فقط م ـ

 یفقط بدترش م یتوانست خوب کند، ما بق یدور از دسترسش م ان  یحال و هوا را فقط دا نیا
 کردند. 
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 ... یحال مرا خوب کن  یبلد ی"گفته بود

 ما خوب خراب است... حال

 آن دست نزن!" به

 زد:  یفوت کرد و لبخند  رونینفسش را مهم ب  یآسک

 ما رو؟  یببر  یخوا  یکجا م یچماق  کلی خب ه ست،یمهم ن ـ

 کرد:  یصدا دار  یخنده  ادی شه

 اندازه همه. کس یو باال ف  نیپائ ه؟یدسته چماق کلمی من کجا ه ـ

سر   یقرار  یاسمش هم ب دنیبا د یشد. قلبش حت انیبه نام دا یحواسش معطوف مغازه ا  یآسک
 داد، مسخ شده نجوا کرد:  یم

 .انیدا کل  یفقط ه کلیه ـ

 که به آب داده بود دست به کار شد:   یجمع کردن دسته گل یبه خود آمد و برا عیسر

 رفته واسه خاطر همونه.   نایو ا یکالس رزم  یش کل  یکه تو بچگ نیآخه نه ا ـ

 زمزمه کرد.  یتکان داد و آهان یمشکوک سر  ییمای با س ادی شه

 ____ 

  نیبه زم  یزد. نگاه  شیرنگش را به گوش ها یمشک ینشست وهندزفر  نیکاپوت ماش  یرو انیدا
تا آسمان تفاوت داشت و   نیزم ش، یپ یدو هفته  نیانداخت که با آن زم شی جلو ت  ی نها یهکتار ب

 اهیس یبوت ها  میضمن آن ن  یکوتاه، شلوار کتان و شال گردن مشک  ی  ود. با آن پالتوبهتر شده ب
به چهره  یلبخند جذاب  ای ثر ر  یبه قتل دختران ترک بسته بود انگار. به محض باال آمدن تصو مررنگش ک

 یداشت که گوشه  یاش زد. خنده اش سبک نبود، دندان نما وصدا دار نبود، لبخند کج جذاب کهیدا ی
 شیشد، چال گونه ها  یکرد و چشمان خمارش، خمارتر م یم لی به سمت راست متما یلبش را اندک 

 کند! امتیتوانست ق یم  ییلبخند خود به تنها نیلرزاندند و ا یم دل
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 . انمیگ کهیسالم دا ـ

 : د یشد و بار  یچشمانش باران یتک پسرش هوا دنیمحض د به

 !؟یخور  ینم  یچیمگه ه ؟یُکَرم، چه قدر الغر شد ریفدات بشه ش کهیآخ دا ـ

مادرانه ها. تازه   نیا یدل تنگ شد و پر زد برا یپررنگ تر شد. دلش پرنده ا یلبخندش کم  انیدا
  ینمک م ش یرا فراموش کرده اما ناگهان رو  قشیکه زخم عم یچه قدر دلتنگ است. مثل کس  دیفهم

 فهمد!  یپاشند و عمق فاجعه را م

 آخه؟  یکن   یم هیچرا گر انمیدردت به گ که،یدا امیم ـ

 خواست شاه پسرش را لمس کند.  یم  ییگو د؛یرا به صفحه لپتاپش کش دستش

 شه؟ یکارت تموم م ی،ک یدل تنگتم هناسم ـ

 آمد انداخت و لب زد:  یمتش مکه به س ینقش زی به دخترک ر ینگاه انیدا

 . رمیگ  یکنم شب دوباره باهاتون تماس م یکنارتم، اآلن قطع م گهی. سه چهار روز دکهیدا امیم ـ

 من نگرانم. انیپس حواست به خودت باشه دا ـ

 باشه، فعالً.  ـ

 :  دی پرس  یپر کرشمه زد و با زبان ترک یبود. لبخند دهیبه او رس  باً یاز قطع اتصال، نهال تقر پس

 مادرتون بودند؟  ـ

 یبود، معنا هیکه ترک یدو هفته ا نیداد؟ در ا یپاسخ م  دیحاکم شد؛ با انیابروان دا نی ب یوندیپ
 دماغ را با تمام تار و پودش حس کرده.  یمو یکلمه 

 ابروانش لب باز کرد:  وندیهمان پ  با

 خواد؟  یم  یهمه کارگر مرد چ نیا نیجا ب  نیدختر،تک و تنها، ا  هی ـ
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  نیزم ی شک اعجاز خدا رو یب  کلی و قد و ه مایس نیانداخت؛ ا انیدا یبه قد و باال  ینهال نگاه 
 است.

 . امیجا گفتم منم باهاش ب نی ا ومدیبابام داشت م  ـ

 بشه؟ ی جا که چ نیا ییایب ـ

 .نمیو بب  نیزم ـ

 : د یاش درهم تن چهره

 ؟ ین یبب نیزم ـ

 مردد بود زمزمه کرد:  یادامه  یکه برا یو در حال  چاندیطال رنگش را دور انگشت پ یاز موها یا دسته

 بود که...  نیذرشم به خاطر ا هیخب  ـ

 " تکان داد.  ی" چ یرا باال داد و سرش را آهسته به معنا شی ابرو کی انیدا

 بود که...   نیخب،به خاطر ا ـ

 را بست و جمله را تند ادا کرد:   چشمانش

 ! نمیشما رو بب ـ

 سخت شد. انیدا یبرا مشیکرد که تفه  انی ب یرا با چنان سرعت  جمله

 زبان بسته!  نیگفت ا یتکان داد؛ چه م یسر  دنینفهم  یاز رو یبا اخم  انیدا

 . دمینفهم  یزنیچه قدر تند حرف م  ـ

 از چشمانش را گشود:  یک ی نهال

 هامون تنگ شده بود. نیهامون، دلم واسه زم نیزم ـ

 را باال داد:  شینه چندان بلند نهال نگاه انداخت سپس هر دو ابروقد  به
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 هاتون!؟  نیزم ـ

 کرد:  حی فورًا جمله اش را تصح دخترک

 مشترکمون. یها نیزم ـ

 گام برداشت:  ن یو به سمت در  ماش  دیپر نیی کاپوت پا از

.  ادیکه پره مرد هست ب  ییدختر جا ستیخوب ن ،یدیمشترک تونو د  یها نی زم یهرچ گهیبسه د ـ
 لباس  مناسب بپوش.  هی  ا یاز بابات جدا نشو  ای

نبود.     لشینگاه ها باب م نی و ا دیفهم یکارگران به نهال و افکارشان را م ی چشم  رینگاه  ز یمعنا
گفتند   یکورد که م رتیرا در کالبد عرق کرده اش حس کرد. پس غ یز یچ دیکوبش شد یدخترک ول 

 کردند.  یخرج م یبا او نداشتند هم مردانگ یکه نسبت یختراند یرو  یبود؟ حت نیا

 ____ 

جا خوش کرد. کمربندش را بست و   ی کنار آسک ادیشه ط،یبل ی هیسمت ترن رفتند و پس از ته  به
ترسم " را از او سلب   یم  ی" من از شهرباز  یجمله  ی  غرور کاذب مردانه را که قدرت ادا نیلعنت کرد ا

زد.                          شیجلو ی  لهیدستانش را به م یکرد. ترن آرام شروع به حرکت کرد. آسک  یم
 : دیخروش یساخته گ یاما با لبخند ادی شه

 ؟ یآسک  یهست جانیه یآماده  ـ

 در هوا نبود؟    شهیهم یلعنت ژنیاکس نیهم فشرد؛ مگر ا یمحکم چشم رو  یآسک

 نبود من و بب...  گهید ییجا ـ

 نیخودش را هم شوکه کرد؛ ا  یآسک ادیفر یرفت. صدا ن ییرا رو به پا میمستق  ری باره ترن مس کی به
  گرشیدهانش گرفته بود و بادست د یدست اش را جلو کی ادی پنهان شده بود؟ شه شیصدا کجا

. در حال  دیکش انیمزخرف را م  شنهادیپ نیکرد خود را که چرا ا یزد. لعنت م   یمعده اش را چنگ م
معده اش تا   اتی رو به باال رفت؛ حس کرد محتو یبا خود بود که ناگهان ترن به طرز هولناک الجد

حال خوشش را به   شیدهانش آمدند و فروکش کردند. ترس و حالت تهوع در تک تک سلول ها
 یاز ته گلو م ییادهایش فرچند روزه ا یها یاما به جبران تمام دق و دل یبودند. آسک دهیچالش کش
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  یبهداشت  سی کمربند را باز کرد و به سمت سرو یبدون معطل  ادیشه ستاد،ی. ترن که از حرکت ادیکش
 شد:   یجهنم خالص م نی از ا دیگام برداشت. با

 تا...  نیبرو تو ماش   یآسک ـ

 کرد.  دنیدهانش گرفت و شروع به دو یجلو دست

  یرستوران و با شوخ  نیبود. شام و ناهارش را در بهتر ینشست؛ از امروزش راض  نیدر ماش  یآسک
شده.   نیغصه خورده،غمگ یگر ید یامروز را کم تر از روها دیتوانست بگو یخورده بود. م ادی شه یها

د به یبا یکرد. گاه  یدور م زشی و جنون آم یخود را از افکار منف  دیخسته. با  یلیخسته شده بود، خ 
بقا در   یبرا ای از شروط واجب دن یک ی نیا ،ینگاه ات را از اتفاقات و افکار شوم زندگ  ین بز دنیند

گاه   هیرا تک  نیماش ی شهیاند. ش دهیفهم ادیاست که ز ییپر از انسان ها مارستانیجهنمش است. ت
کتابش   دند،یخز یدفاعش م  یکه آرام آرام به سمت مغز ب یث یدور شدن از افکار خب یسرش کرد و برا

 مطلبش را بخواند:  یرا در آورد تا ادامه 

و زل زد به چشمانم. همان طور که نگاهم  ستادیدرب ا یحال وارد کافه شد. جلو  شانیپر ی" دختر 
باه گرفته . گفتم اشتدیمملو از تمناحالم را پرس یآمد، درست مقابلم نشست و با ذوق  کیکرد نزد یم
چند  یرا اما لطفًا ب ،یمن یگم شده  هیدانم، تو فقط شب یخانم! صورتش را جلو آورد و گفت م دیا

مرگبار   یروم. سکوت یم میرا بگو  میحرف دارم ،حرف ها  یلیکه اشتباه گرفته ام، خ   اوری ن میبه رو قهیدق
زد اما   یذوق وتمنا حرف م تواند دلتنگ باشد. داشت با همان  یمن آدم چقدر م یخدا د؛ینفسم را بر

که دلتنگ  ییتاب و ابرو  یب ی. چشمان دمیشن  یآن قدر پر حرف بود که حرف زبانش را نم شیمایس
شبانه اش را به همراه   یخواب ی ب  یکه رد اشک ها ییدر دور دست ها بود، گونه ها ینوازش مرد

 ستادویاز حرکت ا شیکه نه خاطراتش را. لب ها شیرا هم کوتاه کرده بود. موها  شیداشت، موها
کرد و   زیشالش تم   شهرا از صورتم گرفت و باگو کنمیکتم را مرتب کرد وع ی قهیدستش را دراز کرد 

 رفت!  یصورتم گذاشت و “بدون خداحافظ یدوباره رو

 ی هی را پاک کرد؛ لعنت به روح   اشک  کتاب س،ی. باهمان صورت خدیکتاب چک یرو  یاشک قطره
اما با   د،یاو چرخ یداد. کتابش را بست و به سو ادی شه  دنیخبر از رس  نیدر ماش یافسرده اش. صدا

و دست مرد که حامل   دیکش یبلند غیشده بود ج   رهیکه به او خ یکل یپوش درشت ه  اهیمرد  س دنید
 گرفت.                                                                 یدهانش جا یبود رو یمالدست



 آسکی 

43 
 

 ـــــ

دستگاه گوارشش، حال خوشش را    یانقباض متوال اورد،یدر معده اش نمانده بود که باال ب  یز یچ گرید
 به خود چشم دوخت:   یشهرباز   یبهداشت سیسرو ی  نهیکرده بود. در آ لیزا

 .یسوار ترن نش یباش تا تو   ادی سرت ب یحقته هرچ ـ

 . یخال یمعده به دهانش و باز هم معده ا اتیحرفش تمام نشده بود که مجدد هجوم محتو هنوز

 دهانش گذاشت:  یدستش را رو پشت

 .شنهادت یپ نیخدا لعنتت نکنه با ا ادی آخ شه ـ

ار از  بود و انگ  یشده. معده اش خال ییروشو نیا ریبود که اس  یساعت میبه ساعتش انداخت، ن  ینگاه
  یخال یجا  ستاد؛یراه افتاد. از حرکت ا نیبه صورتش زد و به سمت ماش  یبرد. آب یلذت م یباز  نیا

  یلعنت رنت نیآمده. ا  یهم فشرد، احتماالً اشتباه یکرد. چشمانش را رو یم یبه او دهن کج   نیماش
گرفته بود. عقب گرد کرد و دور تا دور محوطه را گشت؛   ی معده اش به باز  یامشب مغزش را هم جدا

را گرفت. "دستگاه   یآسک یخارج کرد و شماره   بیاش را از ج ی. گوشافتی یرا نم   نشیماش  ،یلعنت
خاموش    یگوش  یوهرچ ندهیصدا و جمله و گو  نیباشد." لعنت بر ا   یمشترک مورد نظر خاموش م

شماره را گرفت و همچنان همان صدا و جمله   یدر پ  یره و پ است. اطراف را نگاه کرد، دوباره و سه با
 .یکذائ ی

 ـــــ

 بودند.   ادیبرق گرفته ها مات دهان شه ییو طلعت و جهان گو طال

 به حرف آمد:  شهرزاد

  ازدهیگرفته ساعت  تی گم شدن؟ مسخره باز یو آسک   نیماش  یچ  یعنیداداش؟  یگیم یدار  یچ ـ
 شب!؟

 بار جهان اظهار وجود کرد:  نیا

 مشکوکه!  هیقض نیا میاطالع بد سی به پل دیبا ـ
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 خارج شد و گفت:  یاز حالت شوک زدگ  طال

  یچ چارهیبا اون دختر ب  دنیدزد متش یبه خاطر مدل و ق  میگیو م  نیمعلومه که مشکوکه، حاال ماش  ـ
 کار داشتند؟ 

 لب تر کرد و شروع به شکاندن مفاصل انگشتش کرد:   باران

 کنند.  یکه ازمون اخاذ دنشینشسته البد دزد ین یماش نیهمچ هیتو   یآسک دنیخوب د ـ

 رمق و پوست گچ رنگش دهان گشود:  یب ی مایبا همان س ادی شه

 یز یچ یدی تهد  ،یمبلغ هیحداقل   دادنیوجواب م  یآسک  یبود که گوش یر یاگه قصدشون گروگان گ ـ
 کردند.  یم

 : د یخروش  کندی موقع ترس پوست لبش را م شهیکه هم یبه رسم عادت بارانا

 م؟ یبد یرو چ اکوید ییجواب دا ـ

 فورًا لب گشود:   ایثر

 . میپنهانش کن میکه بخوا ومدهی ن شیپ یز یکم چ م،یگ  یو م قتیمعلومه خوب حق ـ

 : دی آلود غر نهیاش داد و ک ینیبه ب  ین یچ طلعت

 بود، سر تا پاش دردسره!  نیدختره تو ماش نیکاش به جا داداشم ا ـ

 نبود...  یز یکه چ ی آورد، آسک  یصدساله را از پا در م   یبود که درخت یتبر   شیها حرف

 ــــ

 هوش است دلبرک رضاخان. یکه هنوز ب مدیفه  یآسک یسر افتاده  دنیگاراج شد، با د وارد

 کرد:  کینزد ی انداخت وصورتش را به صورت آسک خیبه سطل آب   یثیخب  نگاه

 ...دو...سه! کیدخترجان.  ییای بهوش ب  یوقت دار  هینسه ثا ـ

 گرفت و آرام عقب عقب رفت:  فاصله
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 من. هیوقت تموم شد جوجه کوچولو ـ

  یصندل یرو  یجان دست و بسته  یرا به صورت دخترک ب   خیسطل  آب  کرش،ی با تمام قدرت  در پ و
 یکرد. چشم بند همانیم  فیخف ی. وحشت زده چشم گشود؛ سرما و لرز تمام تنش را به رعشه ا دیپاش
عمق فاجعه را   یافتاد و آسک  نیکه چشمان آهو شکلش را در اسارت خود گرفته بود، به زم یمشک
 کرد!  تی رو

 م...من...کجام؟  ـ

 و بد حال.  فیرمق بود،ضع یب

 مرد در فضا اکو شد:  یقهقهه  یصدا

 من خوشگلم.  شیپ ـ

چشم دوخت. چشمانش گرم شد و   شیجلو یبه فاجعه   نیغمگ یباز و چشمان  یبا دهان دهیترس
خسته بود،  بتیهمه مص نیهمه غم، از ا نیضعف، ا نیروانه شد. از ا شیگونه ها یاشک رو البیس

 خورد. واقعًا چه قدر جان سخت بود!  یحالش از خودش بهم م

 تورو...توروخدا بذار... برم.  -

همه  نینکرده بود که مستحق ا یو زمان، از همه گله داشت. گناه  نیداشت؛از خالقش، از زم گله
 باشد.   یبدبخت

 به او انداخت و لب زد:   یهی نگاه کر مرد

 !یبزارم بر  ییرا ی. فکر کن بدون پذیتازه اومد  ؟یکجا بر  ـ

 یگوشه   دهیو ترس سیبود که خ ینگاهش کرد؛ حالش، حال گنجشک  دهی ترس ییمایبا س  یآسک
است که باقدرت   یحرف چشم دوخته به گربه ا یافتاده ،نه قدرت پرواز دارد نه جسارت فرار، ب  ابانیخ
 م؟یگو یچه م یدان  یاز احوال را شرح دهند، م یار یتوانند بس یکلمات نم  یشود. بعض یم کشینزد

 کرد لب باز کرد:  یم هیه از ضعف اوقدرت تغذک مرد

 ؟ یدیترس ـ
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 شد:  یسخت و لحنش جد صورتش

 سنگ بندازه! سی کار رئ یتو   یکس دهیمادر نزائ ـ

 شکست!  یخواست حرف بزند اما خب بغضش م یکه نخواهد، م نینه ا یآسک

 پرتمسخر انداخت:  یتر برد و نگاه  کیرا نزد  سرش

 برات؟  سوزهیدلم م یدون  ینگام نکن، نم یجور  نیا ـ

 من  یکه پس هر نگه ساده  یدان ی" تو چه م

 ست؟  ی_ چه غم یاز ی_چه ن یجنون چه

   ستین یجنون فاصله ا تا

 جا که منم..." نیا از

سرما و لرز و ترس در وجودش رسوب کرده بود. دلش  ند یسر افکند، احساس ناخوشا یحرف چیه یب
را نشناسد، از   یابانی را نشاند، خ  یکه کس  ییدر دور دست ها، جا ییخواست که نباشد، برود جا

نباشد.   یز ی نتپد، داغ دار  عز یکس اد  ی زنده نشود، قلبش به   شیبرا یخاطره ا  یمکت ی ن ینشستن رو
دلتنگ آن من  قهر کرده  یحت ان،یاز دست رفته اش، تنگ دا یمچاله و تنگ شد؛ تنگ خانواده  دلش

 با خود. 

 خواست نباشد  ی" دلش م

 را بست ،  چمدانش

 شهر را   تمام

 خود برد..."  با

 ـــــ

.  ستی فروخت، نگر یباغ  فخر م انیکه در م  یشد و به عمارت با ابهت ادهی پ نیآرام از ماش  انیدا
به   یچاپلوس یمحافظان دوان دوان خود را به او رساندند و هر کدام برا یفضل به همراه تمامابوال
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اما در پاسخ  سالم شان تنها به تکان دادن سرش   انیکردند. دا شکشیرا پ یکلمات  ع،یترف یکم د  یام
 اکتفا کرد. 

 خمارش را به ابوالفضل دوخت:  یها یاهیس

 آمار بده!  ـ

  یاش م یشدن امانت دهیو ترس بر نگاهش خانه کرد. چگونه از دزد  دیاز صورت ابوالفضل پر کش رنگ
ناجور   هیقض یجا کیزد؛   هیابوالفضل بخ ی دهیرنگ پر  یماینگاه  موشکافش را به س زیت  انیگفت؟ دا

 : د یبم اما آرامش غر ی  سرش را کج کرد و با صدا ی. کم دیلنگ یم

 !؟ ارمیبه حرفت ب ای  یزن  یحرف م ـ

 آ...آقا...راستش... ـ

 بار. چشم برهم فشرد:  کی  ونیبار ش کی مرگ

 .دنیخانوم و دزد  یآسک ـ

  یکرد آسک یم یتر پا فشار  شی ب یکم  یکه قاصد آن بود. اگر آن روز لعنت  یقلبش مچاله شد از خبر  و
عشق ممنوعه اش را!                                                   دند،یدزد یرفت، عشقش را نم   یتنها نم

روز   کیپا تند کرد؛  رتکه مانند پتک بر سرش کوبانده شده بود، به سمت عما یمات از خبر  انیدا
در نباشد. در عمارت را با شدت    یجلو یبود که استقبال کننده ا یع یبود و طب دهیزودتر از موعد رس 

  یبه عمه ها و باران ینگاه میبودند چشم دوخت، بدون ن  گرید کیان و پدرش که کنار گشود، به جه
پوش   اهیو به ببر س ستادندیا انو جه اکوی. دیعشق کودک نیا دنیکه شوق بر دلش نشسته بود از د

برافروخته و تورم   ی افهیچشم دوختند؛ درنده و زخم خورده. با همان ق شانیروبه رو یحمله  یآماده 
 از فرط خشم، با انگشت اشاره پدر را هدف قرار داد و آرام آرام به جلو رفت:                                 ییها رگ

دختر و عمو رضا سپرده به من، منم  نیرفتم تو اون خراب شده گفتم ا یکه داشتم م یتو، اون روز  ـ
  نیتو اون تنتون هست که ا  رتی غسپارمش به شما تا خبر مرگم برم و برگردم، فک کردم اون قدر  یم

 آه بکشه.  دیدختر آه نکشه، نذار

 شمرده اش بودند! یها یبلند و حرفا یصدا  مات
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 و ادامه داد:  دیپدرش رس به

شعورتون   دی گفتما خودتون با یم  دیحواستون باشه، من نبا ده،یبد رقمه هم داغ د ده،یگفتم داغ د ـ
 اما گفتم. دیرس یم

  یخال  کیمانند الست انیبزند که با نگاه دا یبرداشت تا حرف زی پنهان شده بود خ  اکویکه پشت د جهان
 شد: 

  ؟ی نگفت ،یرو بگ  زایچ نیبه من ا  ستیمن عموشم،حکم باباشو دارم الزم ن یبابا ؟ گفت یگفت  یتو چ ـ
 المصب من به تو اعتماد کردم. 

 شت: از جهان ندا یرو کرد به عمه ها که حالشان دست کم 

 . دینداز یاما استخوان دور نم  دی خور  یگوشت و م د،یزن  یم  شیبه شما اعتماد کرده بودم، گفتم ن ـ

 پدرش گرفت:  ی  انگشتش را رو به رو دو

 دو روز! د،ینگهش دار دی دو روز عرضه نداشت  ـ

پسرکش تمام کند اما   یمایبر س یل ی اش را با س یمردانگ ون یلرزان دست باال برد تا کلکس  یبا تن اکوید
 آورد. چشم در چشم پدر دوخت و گفت:  نیرا گرفت و پائ  اکویکرد، دست د یدست شیپ انیدا

شما رو   یمن وبرادرزاده   یکه جرات کرده دختر عمو یچ ی ه یرو صورت اون بچه ب  دیبا یلیس نیا ـ
 بدم!؟  حیتوض  دیبا نمیشه، نه تو صورت من. ا ادهیبدزده پ

 رد کرد: گرفت و عقب گ  فاصله

خواد  یفقط دلم م یول زنم،یکنم و مثل سگ سر و ته شو به هم گره م یم دایمن که اون طرف رو پ  ـ
 انداخت!  یکه عرب ن ییجا ندازمتونیاون وقته که م  د،یدخالت داشت هیقض  نیتو ا تونیک یبفهمم 

خروج آن ها از  یبرا یکوبش وحشتناک در تلنگر  یرفت. صدا رونی و از عمارت ب  دیپاشنه پا چرخ یرو
برافروخته مشت گره کرد و در فکر فرو   یبا چهره ا اکویبر سرشان نازل شد. د  ی آسمان  یشک شد؛ بال

کابوس   ازفراتر  یز یچ انیهم نداشت. دا شی در کابوس ها یاز او را حت یبرخورد نیرفت؛ انتظار چن 
 بود!
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 ضحک بر لب کاشت: م یلبخند ده،ی ترس ییمایبا س  جهان

که نگران شدم کار به کتک  فی خوره؟ ح  یبه چه درد ما م یآسک دنیکرد؟ آخه دزد ن ی چرا همچ ـ
  نیکه جرات نکنه ا دادمیجوابشو م نی برسه دستم روش بلند بشه و حرمتا بشکنه، وگرنه همچ یکار 
 حرف بزنه. یجور 

 د؟یطور بگو  نیکرد راجب پسرش ا یچه طور جرات م  د؛یاخم در هم کش ایثر

اصالً چه  د؟یبد دیخواست یم  ی. بعدم چه جوابدیشده بود میقا اکویوا آقا جهان شما که پشت د ـ
بد رفتار   چارهی قدر با اون دختر ب نی بچه م درست بود ا یحرف ها  ازیتا پ ریس د؟یکه بگ  دیداشت یجواب
 !؟خوردقباتون بر   پیهتون کرد که به ترب  ینیرفت، ضمنًا چه توه یکه تا مرز افسردگ دیکرد

 انداخت.  یمار خوش خط و خال ُلنگ م نیا یآفتاب پرست هم جلو یپرست، حت  آفتاب

 قلبش رفته بود، گفت:  یوحشناک رو یکه رنگ به صورت نداشت و دستش به خاطر آن صدا طلعت

  تی ترب  یمودب و سر به راه یبچه ها  دیاصال نتوست یل یجون بهت برنخوره ها اما نه تو و نه ل  ایثر ـ
  یچ دوننیهم که اصالً نم  یتر بزرگ تر  کیشدند، احترام و کوچ  یسر افکندگ ی  هیهر دوشون ما د،یکن

 بکشه یکار به کتک کار  دیشده بود؟ ترس میقا اکویکش! جهان هم کجا د شی پ تشیهست حاال رعا
  میو زبون تندش عصب شیادب یب یکه جدا یدون یکتک بخوره حرمت ها شکسته بشه، م  انیدا

 هست و دست بزن داره.

 از سخنان خاله اش لب زد:  ری متح شهرزاد

 بود. انیخورد دا یکه کتک نم  یشد تنها کس  یم یواال خاله جون اگه کتک کار  ـ

 : دیزد کش ادی نازکه وهولناکش فر یبا آن صدا طال

 انگار.  ستی ذره عقل تو سرتون ن  هی د،یزن  یحرف م  یدعوا شده اون وقت شما راجب چ یراجب چ ـ

 که تمام مدت مسکوت و نظاره گر بود به حرف آمد:  ادی شه

 من بوده؟ نیتو ماش یاگه بفهمه آسک ؟یبوده چ رونیاگه بفهمه با من ب ـ
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کامالً آگاه است. طال اخم  انیبود، خب به هرحال از ضرب دست دا  یعیطب کامال به جا و  ادی شه  ترس
  دیسال است. چرا با کی انیکه تنها حد فاصلش با دا ی و طاقت تمام کرد از ترس پسر  دیدرهم کش

 د؟ یترس یگونه م نیا

مچکرتم   د یدختره مثل افسرده ها شده بود با ،یدیخودتم خسارت د  یخوب بفهمه، جرم که نکرد ـ
کار   یبعدشم اصالً دلت خواست حواست نباشه مثال چه غل... چ ش،ی تو شهر چرخوند یباشه که برد

 خواد بکنه؟  یم

 سرخوش و مغرورانه از ابهت پسرش لب باز کرد:  ایثر

 کنه که رنگ از صورت پسرت رفته.  یم یکار  هیخب طال جان البد  ـ

  یآسک یگونه برا  نیا دیبا انیصاعقه خورده آتش گرفته بود؛ چرا دا  ابان  یتمام تنش مانند باما  باران
  یپسر بود. مگر م نیا یانداخت؟ باران هم دلداده  ی نگاهم نم  میبه او ن یحت  یصدا بلند کند وقت
 ؟ یو حسد نورز   یشود زن باش  یاصالً مگر م ؟یو حسادت نکن یشود دل داده باش

 نجوا کرد:  انهی د و موذلب تر کر بارانا

 ست؟ ی اآلن تو عمارت ن یچون آسک ایخوره  ینبوده حرص م  یچون امانت دار خوب انیحاال دا ـ

 گرفت.  یشد دهان خواهرش را گل م یاز کف باران رفت، کاش م  نفس

 کرد:  کیرا شل  یینها یپا انداخت و ضربه  یپا رو شهرزاد

 خاص بوده. انیدا یبرا یاز بچگ یدونن آسک یسوال نداره آدم و عالم م گهیکه د نیا زمیعز ـ

 بود.  زاری آدم و عالم ب نیدر صورت شهرزاد براق شد؛ از ا ایثر

به هر حال پسر عمو   هیکنه به خاطر حس برادر یم یهر کار  انی. دایگیم یبفهم چ زمی شهرزاد عز ـ
 واسه هم.  موننی دختر عمو هم خونن مثل خواهر برادرن م

 شانه باال داد. دیکش یشده اش م  کوری مان یخون سرد همان طور که سوهان بر ناخون ها شهرزاد

 دختر عمو پسرعمو رو تو آسمونا بستن!؟  وندیپ  گنیم دیدیشما هم شن  دم،یبله شن ـ
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 : دیکش غ ی طاقت کرده ج  باران

 شهرزاد خفه شو! ـ

 ستون لرزاند:  اکوید ی نعره

 .دیندار تیاز موقع دیذره درک ندار  هی دیهمتون خفه ش ـ

 انیدا  د؛یمک یدور تا دور بدنش را احاطه کرده بود و مانند زالو خونش را م چکی مانند پ  استرس
داد،  یشک انجامش م یدهد ب  یرا انجام م  یگفت کار  یخودش بود، اگر م  ی رگ کرده فرزندش، بز
 کرد.  یم شانیدای شک پ   یکند پس ب یم  شانیدایگفته بود پ

 ـــــ

 کرد:  انیمنصرف شدن دا یتالش خود را برا نی آخر ابوالفضل

که خوب اونا شغلشون  نیهم ا رهیم  شیتر پ   عیها؟ به نظرم هم کارا سر مینگ س ی خب آقا چرا به پل ـ
 . شهیم دایخانم پ  یراحت تر آسک  یلیخ نه،یا

 بود؟ یا غهیچه ص  گریخانم د  یچمپاتمه زد؛ آسک انیابروان دا نیما ب  یکور  گره

 وارانه لب زد:  دی تاک  یو بم با لحن آرام

  که انگار رو همه کاراش سینه و خانم افشار. دو، من اگه اون آشغال و بسپرم به پل ی آسک ک،ی ـ
 سوال ازش دارم.  یکل شه،یم  تیجا حما هیداره از  یعوض  نیکردم،ا یچشم پوش

را دوست نداشت؛    سشیرئ یحال و هوا نیتر شد، ا شی ب  نیفرمان ماش  یدست ابوالفضل رو فشار
 داد! یخون م یبو

 ____ 

و در اسارت طناب ها مانند تکه   یفلز  ی  آن صندل  یچشمانش را گشود؛ تمام جوارح بدنش رو آرام
سرخ که  ی بود، با چشمان ستادهیا ش یدرست رو در رو ش یروزها  نیخشک شده بود. کابوس ا یچوب

 کرد. ی م ییخون از بدن گدا
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 جوجه افشار؟   یشد داریب ـ

شجاعتش. هرچه بادا باد، از   تی نها یعنی نیاو تف کرد؛ ا یآب دهان اش را جمع وجلو پا یآسک
  دیباک شود شا یب  ینشده بود، حداقل کم  بشینص یز یالتماس که جز شکنجه چ و  ختنیاشک ر
با روح و روان دختر را   یزهر چشم گرفتن و باز  ی. مرد اما انگار حوصله افتی یبهبود م تشیوضع

به   شیبرا ی اعمال شده بود قطعًا درد  روح گرید یکه اگر در روزها یتوجه به عمل آسک بدوننداشت. 
 مقابلش نشست.  یصندل یپشت کرد و رو یهمراه داشت، به آسک 

 خانم کوچولو.  گردهیسوپر من دنبالت م ـ

کنج لبش شکفت؛ هر چند کم رنگ  یدنبال او بود؟ لبخند انیشکفتن گرفت؛ دا  یدر دل آسک  یا روزنه
 گوشه لبش:  ی، با همان شکفته رمق اما لبخند بود. آرام لب زد  یهر چند ب

 کنه؟ دایاومده من و پ ـ

 شد:  رهی بلند کرد و در چشمان مرد خ سر

 کشتت، خونت حالله!  یکشتت، به خدا م یم ـ

  یداشتنش مانند طلوع و غروب هر روزه  قتیدانست حق  یکه م  ییطاقت تمام کرد از حرف ها مرد
 نگ گرفت: را از پشت در چ  یآسک یزد و موها  یز یاست. خ دیخورش 

 . یر یکه بم  نیمگه ا ،یفهم یم یتا از دست من خالص ش  یر یکه بم نیمگه ا -

 : دیگرفته بود تخس خروش  تی نها  یب  یقلبش، شجاعت یناخدا یخبر تکاپو دنیکه با شن  یآسک

 تره. شیاحتمالش ب  نیو من از دستت قسر در برم که البته ا یر ی که تو بم نهی شم ا گهیحالت د هی ـ

 حرفش ساقط کرد. یکه بر دهانش فرود آمد او را از قدرت ادامه  یکوبنده ا مشت

 ذارم!  یموش کور، من داغ تو رو به دل اون م نی بب ـ

 پر خون و بغض النه کرده در کلماتش لب باز کرد:  یبا دهان   یآسک
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  شیتو اول حواست به سر خودت باشه که باد نبرتش کشتن من پ گ،یتو د یفت ی ن میبپا از هول حل ـ
 کش.

کرد، عشق چه  یچه ها که نم انیدا نیجان گرفته در کلماتش بود. ا یباک  یهمه ب نیمات ا خودش
 کرد! یها که نم

 گرفت:  شیپنجه ها نیرا ب  یآسک  یچانه  مرد

 ذارم.  یکنم، داغت و به دل اونا م یکوتاهش م ؟یکنم، زبون در آورد ینابودت م ـ

 با همان بغض لجبازش زمزمه کرد:   یآسک

 برام.  ه یو طوفان بوده، نم  بارون مثل مسخره باز ایم رو در یمن کالً زندگ  ـ

 خارج کرد و به  سمت در گاراژ عقب عقب رفت:  بی اش را از ج یگوش مرد

 ! نیذارم، حاال بب یخونوادت و به دلت م  دنیداغ د ـ

اگر آزاد شود،   ینداشت! حت یخانواده ا  گریکدام خانواده؟ او که د دار  ید یقفل شد؛ به راست زبانش
 زد و چشم بست.  هیتک  یبرد. سرش را به صندل   یخانواده اش را به گور م دنیداغ  د

 " چشم خود بستم ؛ 

 چشم مستش ننگرم ...  گرید که

 دل داد زد؛ ناگهان

 !"نمشیب یمن م وانهید

 ــــــ

 تخت پسرکش نشست:  یدر آن مواج بود لبه  یمادرانه که نگران یبا نگاه ایثر

صبح هم که   ؟ینزد یچیو لب به ه یتوئه که دوسه روزه اومد ریمن قربونت برم مگه تقص یاله ـ
 . ییایشباهم که نصفه شب م رونیب یر یآفتاب نزده م شهیم
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  ینم  شیچرا به حال خودش رهادوخت؛   چشمانش برداشت و به مادر چشم ی دستش را از رو انیدا
گرد و خاک کردن گاهًا   یافتاد اندک یجماعت با ادب و آرامش راه نم  نیشد، کار  ا یطور نم  نیکرد!؟ ا

 را کنترل کند اما چندان موفق واقع نشد: شیکرد صدا یالزم است. سع

دونم دخترعموم غذا داره بخوره   ینم  یغذا بخورم وقت  نم یبش یچه جور  ره،ینم نی از گلوم پائ یز یچ ـ
شده باشه!؟ چرا اصرار   ینکنه بهش دراز  ه؟یکنه؟ جا خوابش چ یکار م  یداره چ ه؟یک  شینه؟ پ ای

سابق    لمث  یچی ه یوار باشه وقت نیکارام روت  دیانتظار دار د؟چرایو آروم جلوه بد یهمه چ دیدار
     د؟یفهم  یم  دنیغزتون؟ دخترعموم و دزدآخه تو اون م هیچ  دیبفهم  دی!؟ بابا تورو خدا درک کنستین

  کیچشم به در اتاق دوخت و هردو دستش را نزد شی طوفان زده از استرس و تشو یبا نگاه ایثر
 نگه داشت:  انیدهان دا

من   ؟ینصفه شب یکن  داریهمه رو ب  یخوا ی قربونت برم من م یزنیباشه، باشه،آروم باش. چرا داد م ـ
 هیحداقل  یار یبه خودت فشار م یتو که از صبح تا شب دار  گمیاون دختر شو، م  الیخ یگم ب یکه نم

 گم؟یبد م  ن،یهم  ،یبخور جون داشته باش یز یچ

 اگر مادرش نبود خونش حالل بود، که کشت خودش را تا بفهماند آن دختر اسم دارد. 

 پسرش ادامه داد: یبرزخ ی افهی توجه به ق  ینشاند و ب شیدر صدا یبغض

چند وقته به خودت   نیقدر ا نیا  نمت،یبب ینشده درست و حساب  یاومد هیکه از ترک  یون روز از ا ـ
استرس جا خواب و غذات و داشتم اآلنم  شیتمومه گوشت تنت آب شده، تا سه شب پ یفشار آورد

 استرس خواب و خوراکت و داشته باشم.   دیبازم با یسرم بغل گوشم رهیکه خ

نگران  خواب و خوراک آن   یابروانش نشاند؛ پس چه کس نیب  یکم رنگ یمچاله شد، گره  انیدا دل
  یتب کرد یتا وقت  ،ی مادر باشد تا نگران شونده داشته باش دیباشد؟ با دهیداغ د یمعصوم زده 

مادر   دی . بایشو  یو بهشت یر ی در آغوشش بگ رد،یشود، در آغوشت بگ تیتا سپر بال  رد،ی بم  تیبرا
  خیمانند م شیکه حرف ها دید  ایگر نباشد، دورت فقط شلوغ است، فقط و فقط شلوغ. ثرکه ا  اشدب

  یبار دومش باشد؟ نگاه نیگوش داده که ا یکس  حیپسرک  غد به نصا نیا یدر سنگ است، ک   نیآهن
 غذا انداخت و عزم رفتن کرد.  ینیبه س

 .کهیدا ـ
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 انم؟ یگ ـ

 به مادر دوخت:   یرا از رو تخت نگاهش

 کن.  یشد براش مادر  دایکه پ  یآسک ـ

 اما به وضوح جا خورد:  ایثر

 کار کنم!؟  یچ..چ ـ

  نمیب یهم باش، بهش محبت کنه اون مظلومه، م ینگران آسک یشیکه نگران من م یجور  نیهم ـ
 که؟ دیبشم متوجه ا ر ی درگ یخوام با کس  یمن نم دن،یکه آزارش م 

 تکان داد و از اتاق خارج شد.  یده سر بهت ز یبا همان چهره  ایثر

 ـــــ

 نگاه کرد:   شیروبه رو  کلیمتورم، کالفه به مرد درشت ه ییمشت شده و رگ ها یبا دست اکوید

 !؟ ستیدست آدمات ن  یآسک یچ یعن ی ،یگ یچرا چرند م ـ

 مردک! نیشده سر تکان داد؛ چقد نفهم بود ا  یعاص مرد

  دیشا میو رفت، واال فکر کرد ن یتو ماش  دیپر یک ی هوی برش دارم   نیتا خواستم برم تو ماش یعنی -
 طرف شاه دزده!  میکف دستمون و که بو نکرده بود میدیخواهر زادتونه عقب کش

زد که  یادیمرد را گرفت و فر ی قه یمهابا  یخدا به دادش برسد. ب د؛یکش شیموها یپنجه ال اکوید
 نبود:  ریشباهت به غرش ش  یب

و   ستیشما ن شی پ دیگیم  رمیسراغش و بگ امیماست و کار تمومه ، بعد م شی پ دیگیاول م کهی مرت ـ
 د؟ یازش خبر ندار

که  یبود کس  دهیدر کنترل خشم خود کرد، مادر نزائ یمتورم سع ییسرخ و رگ ها یبا چشمان  یول مرد
 که افشار بود، خوش شانس بود که افشار بود.  فی و حرف نثارش کند. ح ردی او بگ رهنیاز پ قهی

 .می کن  یم داشیسنگم باشه پ ر  یز م،یکن  یم داشیپ  دمیبهتون قول م ـ
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گونه که کارش راحت تر شده بود. هوا  نیباره آرام گرفت؛ خب ا کیزد و کالبد به  یجرقه ا اکوید مغز
هم بدک نبود،   ادی از او، ز ری غ یبودند کس دهیرا دزد  یآسکاز دوشش برداشته شد.  یبار  ییگو دیرا بلع
  یدلش م رادکه به م نیشد هم ا یکه از استرس شر  پسرش که خانمان سوز بود راحت م  نیهم ا
 بود.  یم  دینبا دیکه بود مهم نبود فقط با یهرکس شی نبود، پ ی. آسک دیرس

 کرد سمت  مرد:  رو

 . یمرخص  د،یکن  داشیالزم نکرده پ ـ

 تکان داد و خارج شد. یسر  اکوید ی کبارهیرفتار به  ریی گنگ از تغ مرد

 ___ 

 عمارت سوت و کور بود؟ نیکه ا یمادر دورت بگرده قشنگم، کجا بود  یآخ اله ـ

 پسرش کاشت:  یمایدوباره بر س یا بوسه

 کنم؟ یمن دق م  یگیمادر به قربونت بره، نم یاومد  ریقدر د نیچرا ا ـ

 : دیکرد غر یکه بارانا را از دور گردنش جدا م  یدر حال آراد

بود وفت سر خاروندنم   ادی به خدا کارا ز ه،یچه حرف نیخدا نکنه مامان جون ا   ش، یریس َاه ولم کن ـ
 تره. کیگردن من از مو بار نیا ا،ینداشتم ب

 پسرش زد:   ریپشت کمر ش یمردانه ا یخشنود ضربه ا  جهان

تا شب مردونه   برو تو اتاقت استراحت کن  شاهلل،یا نمیروز افزونت و بب  تیباباجون، موفق یمرد شد ـ
 . میحرف بزن

  یاو کاشت. بارانا اما با صدا یگونه   یرو یو بوسه ا  دیبه صورت برادرش پاش قیعم یلبخند باران
 گوش آراد را وادار به لرزه کرد:  یپرده  یز یت

 ؟ یقدر خوشگل شد نیرا اکثافت چ  ی  فدات شم توله سگ، تو ـ

 براق شد و چشم گشاد کرد:  طلعت
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 بد دهن صدبار نگفتم خانوم وار رفتار کن و حرف بزن؟  یدختره  ـ

 سرخورده و مغموم سر در گردن فرو برد.  بارانا

 به پله ها انداخت و گفت:  ینگاه آراد

 کجاست؟  یآسک ـ

 دهیبود، نافرم هم سر دهیبود. دلش ُسر ییدختر دا یهم دلش در هوا یبعد از آن جواب منف یحت
 چه؟ یعنیخواسته نشدن   دیفهم یبود؛ چه م

 !"یخر  اری"دل من، از تو چه پنهان که تو بس

 : دیخروش یخورد و با لحن  تلخ چیطلعت در هم پ ی چهره

دلش   یمون، چه جور  یشده افتاده تو زندگ  نیسرخود و، مثل نفر نیآست یَاه ولش کن اون دختره  ـ
 . ادینم  رشی بهتر از تو گ گهیبده؟ بکشه خودش و د ی د به تو جواب منفاوم

 .  دیکنم شماهم تمومش کن یتموم شده مامان جان، خواهش م هیاون قض ـ

 آمد:  نی ملکه وار از پله ها پائ شهرزاد

 !دنشیکه دزد شهیم یهفته ا هی باً یپسر خاله جان، اآلن تقر دنشیدزد ـ

  یراحت نیزد که به ا  ی زد؛ چه مسخره شده است دختر خاله، از عروسک حرف م یشوکه تک خند آراد
 "؟دنشی" دزد دیگو یم

 مگه کشکه!؟  دنشیدزد یچ  یعنی گهیم یچ نیمامان ا ه؟ی...شهرزاد مگه الک ی گیم یچ..چ ـ

بمالد بر سر   رهیبتواند ش  دیحالت پسرش، شا نیکرد قلبش از ا یو طاقت تمام م دیلب گز طلعت
هر آسک گریکه د انیاطراف  ! دیتوانست دروغ بگو یاز دلش کنده شد اما به او که نم یم 

 : ستاد یخون را در تنش حس کرد، مشت گره کرد و راست ا  جوشش
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فقط مرده حرفه؟ فقط   اد،یبرم  یبلده و از پس همه چ یشد همه چ  ی ادعاش م یلیکه خ انیدا نیا ـ
دادش   یدختر و نگه داره خب م ن یهم به به و چه چه کنن؟ عرضه نداشت دو هفته ا هیبلده بگه و بق

 سپردش به خودم! یبه من، م

در   یکشه و قلدر باز  یزنه، شاخ و شونه م یرسه داد م یاز راه م یجا، هر ک  نیکاروان سرا شده ا ـ
زنه تا من و    یکنه وگنده تر از کپنش حرف م  یدهنش و باز م پیز  ادیخواد م یدلش م  یهرکس  اره،یم

 شده.  یهر ک یسگ کنه، انگار واقعًا هر ک

تنش بود به  یبرازنده   بیکه عج یمشک پیبا همان ت انیشد؛ دا دهیهمه به سمت صدا کش نگاه
آمد. آرام، خون سرد و سرشار از حس غرور. رو   یم  نیاز پله ها پائ بیدست در ج کیرسم عادت با 

 غرور چهره اش باال رفت:  لیتکم  ی برا  شیابرو یتا کیآراد قرار گرفت،  یدر رو

داداش گلم،  اریدر ب یباز  صریبعد ق  یپس سرت؟ بذار برس یصدات و انداخت  زهیسر جال  یفکر کرد ـ
 گردم!؟ یسوراخ موش م ترسم دنبال یمن م  یگینم یخون یو رجز م یزن یداد م یجور  نیا

 . اوردشیفرود ن  ییصورت پسر دا یدست مشت کرد و صبر طلب که رو آراد

کفن آقا بزرگ خشک بشه   یذاشت ی حداقل م  ست،یتوش ن یشده شک یهرک ی جا هرک نیکه ا نیا ـ
شد،  نیو دارم ا یهوا آسک  یگفت یهمه م نیا ،یدیکش یو به رخ همه م تی طلب  استیبعد حس ر

 شد؟  یم  یچ یکنجکاوم بدونم اگه هواشو نداشت

 : یبود بس نابخشودن یجماعت گناه نیا یکج کنج لبش کاشت؛ کم آوردن جلو یلبخند انیدا

 ی  و ادعا  یخون  یبه کر  یدیرس ی ن یدم بیو د یل  یاز قاقا ل ،یکن  یم شرفتیپ  ینه خوشم اومد دار  ـ
گ شلوار و مدل موهات بود، دو روز فرستادمت دغدغه ت دخترا کالستون و رن روزیتا د ،یمردونگ

  ینک یم ی آسک   یآسک یادیز ،یر ی گ یپاچم و م یاومد یتازه هار شد یای در ب یتلل یلل یاصفهان از 
 نیو ملکه ا ارمشیخوشحال نباشن م  یلیهم خ هی بال بال نزن، بق  ادیکنم ز  یم داشی!؟ پهیخبر

 نه؟  ایُبُلف زدم  یبگ  یتونیبازم م نمیکنمش بب ی عمارت م

 و نجوا گونه ادامه داد:  زی سرش را کج کرد، تمسخر آم  یزد و کم یخند  شین

که کردم از   داشیبراش، اما نگران نباش پ   یزنیله له م ی نجور یکنه و ا یحاال خوبه آدم حسابت نم  ـ
 . ییای کم به چشمش ب هیبلکه  گمیحال و روزت بهش م 
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.          ستیکه عاشق  تو ن  یباش یمحزون شد؛ بدتر از مرگ چه بود؟ عاشق کس  یآراد لحظه ا نگاه
زد در   یست، حرف که م یمار کبر  شی عالم بود که زبان  در دهانش ن یبود و زبانش، شهره  انیدا

 نگاهشده بود.  دهیها مانند پتک بر سرش کوب تیکرد، مثل اآلن آراد که واقع یخودت مچاله ات م 
تا برود که اول دست آراد را دور   دیامروزش بس بود. چرخ یتوام با غرور، برا  ی، نگاهدوخت به آراد

 : دیلرزان و خفه اش را شن یو سپس صدا شی بازو

  یجور  نی هم یبا خودم تا کردم که حرمتتو نگه دارم و حفظ کنم اما اگه بخوا  یل یتا امروز خ ان،یدا ـ
 مج...  یادامه بد

گرفتند؟     ی م یچرا اعصاب نداشته اش را به باز  د؛یآراد باال کش یمای اش را از مچ دستش تا س نگاه
 : دیکه فقط خودشان بشنوند غر یلبش را تر کرد و فاصله اش را با او به حداقل رساند، آرام، طور 

  یتات  یبخواد رو مخم تات  یکیاعصابم که اگه  یآدم فوق العاده ب هیخوب گوشاتو باز کن آراد، من  ـ
کنم کف عمارت و   تی جا ُافق ن یو هم  ادیسگم باال ب ی نذار اون رو ده،یکنه حس قتل بهم دست م

  رتصو نیا ر یدخالت نکن در غ شهی سرش به من وصل م  هینداره و   یکه بهت ربط ییخالص. تو کارا
 نه!؟ ایشد  ت ی حال ،یاز ترس خودت و خاک کن  یدیکنم که هرجا اسمم و شن یچپ و راستت م  یجور 

پر   یبرد و با چشمان  بیکه جمع شده بودند انداخت، دست در ج  یبه عمه ها و خدم و حشم هنگا
 به سمت پله ها پا تند کرد.  ادیازفر

 صبر کن پسر جون! ـ

  رهی خ میمستق شیبه جهان دوخت؛ چشم ها یو نه نگاه  دیپله ها متوقف شد، اما نه چرخ  یرو انیدا
  نیحساب ا  دیپسرش با یاعتبار نشدن جلو یب  یاش بود. جهان لب تر کرد، حداقل برا یروبه رو ی

 کرد: یسره م کیبچه را 

همه شجاعت و غرور کاذبت از    نیا ،ینوک بزن  به زن و بچم  یجوجه بخوا یهنوز من نمردم که تو  ـ
 ؟ یحرف بزن  یجور   نیمن با زن و بچم ا یجلو یکن  یکه جرات م رهیگ یکجا نشات م 

آدم حرمت   انیحرمت نشدن پدرش. دا یب  یکرد حداقل برا یجو را آرام م دی کرد؛ با ی انی پا درم رادآ
 نبود:  ینگه دار 

 . ارهی م نیآدما فقط عرج و قرب خود آدم و پائ  یسر یباباجون حرف زدن با  الی خیب ـ
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آتش گرفت.   شیشود، سر تا پا دهیکش نیبه بشکه بنز ت یاشاره کرد. انگار که کبر انیبا چشم به دا و
بر لب نشاند و هم زمان اخم     یکردند. لبخند  کج یم نی امروز جان خودشان را تضم  نیکاش فقط هم

 : ی شانییبر پ یکم رنگ

  ییکه قابل  شناسا یطور  دم،یمن  جر م ستم،یپسرته، من آدم نوک زدن ن زنهی که داره نوک م یاون ـ
ندارم پس واسه  یاز کس یو صورت طرف چون خورده ُبرده اکوبم ت  ینباشه عموجون، حرفم و رک م
 . ناسمش یتر بزرگ تر نم  کیکه کوچ رهی امروز و کال پرتون به پرم نگ هیحفظ حرمت خودتونم که شده 

مسئله پر از حرص و غضب بود  نی گفت، آن قدر به خاطر ا ی بود. دروغ نم  یمخدوش آسک اعصابش
 شد.  یم الیکرد وا یم  ریگ یکه اگر پرش به پر کس 

 ___ 

را   یهر گونه رفتار  یخودش اجازه  یشود، برا یم وانیح  یآدم  یکه باش میتیآورده بود.   ریگ معصوم
کوبند و   یم کرت یبر پ  یلگد یو عابران گاه  ینینش یم یگوشه ا  ،یحلب   ت  یپ یشو   یکند. م یصادر م 

خانمان سوز است!                           میتیرود آه  یم ادشانیکشند، انگار که  یبر سرت م  یدست یگاه
به  یشباهت چیاما به سقف. ه یاو به دختر چشم دوخته بود و آسک  ستاد،یا  یآسک یمرد رو به رو

که تمام   یگرفته بود، گودال اهیس یچشمان  آهو شکلش را گودال  ر  ی نداشت؛ ز شی پ یدخترک دو هفته 
. چشمان پرشورش که گاه  دمانده بو یاز آن باق یرا خشک کرده بود و تنها نمک زار  یآسک  یاشک ها

شده کدر، از آن صورت گونه دار و خوش فرم جز استخوان گونه  یا شهیو گاه سبز است ش یطوس
جا   نیزد؛ تا ا یزد. مرد لبخند ی م یبه زرد گریدرخشانش حال د د  ینمانده، پوست سف  یباق  یز یچ

 بود.  رفته   شیخوب پ

بود؟ آها   یاووم اسمش چ  ارویکه اون  یکرد یم دیو تهد  یخوند یم یکه کر  ییدلم واسه اون وقتا ـ
کشه تنگ شده. چه قدر بهت گفتم کم تر زورو و بتمن   یکنه و من و م  یم دات یپ انیکه دا ان،یدا

 نگاه کن.

 اما مسکوت به سقف چشم دوخته بود هم چنان. یآسک

 فت و ادامه داد:را گر  یآسک فیظر ی چانه

 نگاه کن! بهم  زنمی حرف م  یصد بار نگفتم وقت  ـ
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 یا دهیبه حرف مرد گوش کند، اما فا یآسک  دیکه شا  دنیدختر به تکاپو افتاد؛ شروع کرد به تپ قلب
از جمجه   یمرد را در خود ضبط نکرده  بود، گوشه ا ن یاز ا یخوب  یخاطره  د؛ ینداشت. مغزش ترس

 نشست و در خود مچاله شد.

 :  دیشد و لرز  یمرد عصب یصدا تن

 خوشگل برات راه بندازم.   نیخون  شینما هیدوباره  ای یکن  ینگام م ـ

      نداشت!                                        یداد که شوخ  یخبر م  دشینداشت، لحن پر از تهد  یشوخ
 کرد.   میصورت مرد تنظ  یرا رو  یبار دست دراز کرد و مردمک چشم آسک نیمغزش ا

 که. یدونیاز دختر سرتق م  ادیبدم م   یحرف گوش کن باش شهیکن هم یمن، سع یجوجه  نیآفر ـ

  یتکان م شی آمد فقط لب ها یدر نم ش یزمزمه کرد. صدا یز یرا تکان داد و چ  شی آرام لب ها یآسک
 خورد. 

 کرد:  کی نزد یحوصله سرش را به گوش آسک  یب مرد

 !یبلند بگو جرات دار   یکن یوز وز م یچ ـ

 تر کرد:  کیرا به گوش مرد نزد شیها لب

 خسته م، تمومش کن. ـ

 ؛ ببرم دراز بکشد   میصورتش را بشو دیخودم را ببرم خانه ، با دی"با

 دهم که فکر نکند   شیدلدار

 گذرد که غصه نخورد یکه م میبگو

 خودم را ببرم بخوابد  دیبا

 خسته است...  من؛

دوخت؛ حلقه اشک  دور چشمانش،   شیمایدور کرد و چشم به س یآسک یگوشش را از لب ها مرد
  یکه گاه از تنش عبور م یکردند، رعشه ا یشکسته نشدن بغضش م یکه تالش برا ییلرزش لب ها
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توانست قلب   یم تی وضع نیهم سرما. ا  ای ترس  یاز رو ایکرد حاال  یم جادی ا فیخف یکرد و لرزه ا
 مچاله کند اما، او را نه!                                              ار  یهر کس

 ____ 

 گرفته بود، مخاطب قرار داد:   یجا شهیعقب و کنار ش  یصندل یرا که رو انیو دا دیچرخ  ابوالفضل

 د؟ یکن  کاریچ دی خوا  یالً حاال مجواب بده؟ اص  دیکن یفکر م  ـ

 لب زد:  دهیشور یدوخته بود با لحن رونیهمانطور که چشم به ب انیدا

رسه، فقط  یکنن گزارشش به دستم م یکنم؟ واسه همشون بپا گذاشتم هر حرکت کاری و چ یچ ـ
 .رهی شون گ یک ی پا  نمیدوست دارم بب 

و سرنخ کوچک   یسهل  انگار  کی. منتظر  لیتلنگر از آن به اصطالح فام نیبود؛ منتظر کوچک تر منتظر
کار   ی کند و ب دایرا پ  یشان را منفجر شود. قسم خورده آسک یباروت بر سر  همگ کی بود تا مثل 

دانست چرا، اما   یهمه،  از خدمه گرفته تا پدرش، آدم گذاشته بود. خودش هم نم یبرا  د،یننشن
آن قدر دل و جرات نداشت که بخواهد  بهی. غرستین  بهی کار غر یآسک دنیمطمئن بود دزد  بیعج
 یشد. چشمانش را با شدت رو  یبلند م یگند آب ها فقط از خود نیا رد،یاز خاندان را باج بگ یکس

  ارهداد سپس با دست آزادش به ابوالفضل اش یهم فشرد و با انگشت شصت و سبابه آن ها را ماساژ 
چند روزش را   نیا یدر درونش بر پا بود که تمام اعصاب و روان و حوصله  یی. کربال فتدی کرد که راه ب

 به تاراج برده بود. 

__ 

شد؛ کم  یفرار  شیچرخ دارش برخاست. رنگ از رو ی  صندل یبا شدت از رو انیدا دنیبا د  یمظفر 
 بود. دهینامه را فهم تی وص  ی هیقض نیقیبه او مراجعه کند، قطع به  انیآمد دا  یم شیپ

 . دیخوش اومد یل یافشارخ  یبه به آقا ـ

 مبل کرم رنگ تک نفره نشست.  یکاپشنش را باز کرد و رو پیتکان داد، ز  یسر  انیدا

 را نرم کند:   انیدا یکم یکرد با چرب زبان  یزد و سع  یلبخند یمظفر 
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 .دیما گذاشت یقدم رو جفت چشما جنابیعال دیقدم رنجه فرمود ـ

  یب  دیو تمج فیو تعر ینبود که از چرب زبان  اکویاو د ست؛ یاو را نگر یا شهیحس و ش  یا بام انیدا
با هر   یبود که مظفر  یها مسائل  نیکرد و ا یدندان گرد شینبود که بشود برا اکویخود لذت ببرد، د

 کرد.  یاسمش با خود مرور م  دنیبار شن

 باهات حرف دارم.   نیبش ـ

 انداخت!؟  یدلش را شور م شهیپسر هم نیچرا ا د؛یبه کرواتش کش  یدست یمظفر 

 افشار در خدمتم. یآقا دیبفرمائ  ـ

 غرور باال رفت:  لی ابرو به رسم تکم یتا کی

جا   نیتا ا  ،یدیبه تک تکشون جواب م یاما و اگر اضافه ا چیزنم توهم بدون ه  یخوبه، حرفام و م ـ
 مفهومه؟ 

 زد و پاسخ داد:  یلبخند پر استرس یمظفر 

 .دیافشار بفرمائ  یبله آقا ـ

 کار داشت؟  یجا چ نیبابام ا ـ

نمانده بود. با   یباق یو چونه ا  یپنهان کار  یجا چیاول؛ از ابوالفضل آمار خواسته بود و ه ک  یشل
به دست آورده بود، دروغ گفتن به او فقط به ضرر خود شخص تمام   انیکه ابوالفضل از دا یشناخت 

ماند!                                                  ی پنهان نم انیاز چشم دا زی چ چیه یشد، چون به طرز وحشتناک یم
 نیو ا دیدو  یرنگ مظفر  یبود به چشمان قهوه ا افتهیکه مادر خود را  یترس مانند  کودک گمشده ا

 ماند!  یاز چشم او پنهان نم   یز یچ چیپنهان نماند؛ ه انیدا نیزبیاز نگاه ت

 پدر...پدرتون؟  ـ

  یمبل گذاشته بود و پا رو یدسته  یرا رو  شیتکان داد؛ دست ها یباال آرام سر   یابرو یهمان تا با
 پا انداخته بود: 

 . ستیخودت و اون ن  یجز ضرر برا یز یچ هیقض  نیجا، پس کتمان ا نی خبر دارم که اومده ا ـ
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 . ستیکتمان ن یبرا یز یاومده بودند ... نه چ یعن یجا بودند ...  نیخ ... خب ... بله ا ـ

 خب؟  ـ

 بله اومده بودند. گه،یخب د ـ

  یکرد و با لحن یرا نوازش شی دوخت، با انگشت سبابه کنار ابرو نیی سرش را کج کرد و نگاه به پا انیدا
 گفت:  یا آرامنچندان دوستانه ام

حرفام و براشون   دیکه مدام با میسروکله زدن با افراد احمق ری درگ باً ی من دو هفته س که تقر ،یمظفر  ـ
رو م  یکار تنفر خاص  ن یتکرار کنم و چون از ا کنم، حاال به هر  یدارم پس همه شونو از دور خودم د 

 جدا کنم، باشه؟  نایبذار حساب تورو از ا ینحو

 را هم نداشت.  یگر ید زیجرات گفتن چ  یعنیگفت؛  یزرد چشم ییخاطر با رو شانیپر یمظفر 

 چشم.  ـ

 کار داشت؟  یجا چ نیبابام ا ـ

 یگر یشخص د نندهیکاش ب  یکرد و ا یم یباز  لمیف دیکرد آرامش خود را حفظ کند. با  یسع یمظفر 
 ُبرد!  ینفس از کف نم  دنشیکه حداقل د  یبود، کس

 اومده بودن . یوقحق یکارا یسر ی انجام  یبرا ـ

 ؟ یچه کار حقوق  ـ

 روانشناس ندارند! کیاز   یحفظ اسرار موکلشون دست کم یهاهم تو لیکه وک  دیدون یم ـ

 مبل ضرب گرفت:  یدسته  یآرام با انگشتانش رو انیدا

 ؟ یکن م یعصب ادیخوشت م ـ

 افشار...  یآخه آقا ـ

 شه؟ینم ت یحال  چرا زبون آدم  ـ
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  یحساس و خطرناک اصالً به ذائقه اش خوش نم طیشد. شرا انیخطر  دا ریآژ یشد؛ متوجه  متوجه
 داد. یبه همراه حی آمد پس ترج

 .دینگ  یز یو به پدرتون چ دیری بگ دهیکه نشن نیفقط به شرط ا گمیخب باشه م  یلیخ ـ

  یم نییموافقت تکان داد؛ که بود که شرط تع یآهسته سرش را به معنا زیتمسخر آم  یخند شی ن با
 کرد؟ 

 نامه اومده بودن.  تی انجام امور وص  یبرا ـ

چطور افسار مغز  یطان ی افکار ش نیچه؟ ا ینامه برا تیابروانش نشست؛ امور وص  نی ب یکور  گره
 کردند؟  یپدرش را گرفته بودند و ول نم

 ؟ یبد ریی نامه را تغ تیزت خواسته وص به بابا داره؟ نکنه، نکنه ا ینامه چه ربط  تیامور وص  ـ

 اش را تر کرد، خدا به دادش برسد:  دهیخشک  یلب ها یمظفر 

 ها... هیما نی تو هم  یز یچ هی یعنی  بًا،ی نه کامالً، اما تقر ـ

 ابروانش چشم برهم فشرد:  انی م طیغل یبا اخم  کالفه

 نه؟  ای ییایمثل آدم مقر م بًا؟ی تقر ینه کامالً ول  یچ یعنی ـ

 نخواستن، فقط،  فقط سهم االرث خانم افشار و خواستن. یر ییتغ ـ

 فعال شدند. شیرادارها

 طلعت؟  ایکدوم خانم افشار؟ طال  ـ

 .خواستنی خانم و م  یکدوم، از آسک چیه ـ

 فشرد:  شیپنجه ها نیمبل را ب  یفوران کرد، دسته ها انیدر دا  یآتش فشان  کوه

 ؟ یسهم االرث آسک  ـ

 . یبله از خانم آسک ـ
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 کرد تسلطش را حفظ کند:  یسع

 کار؟  یخواست چ  یم ـ

 ! ریخانم افشار بود و والغ  ،یتمام شد؛ آسک حی تفر زنگ

 دونم، احتماالً کنجکاو بودن.  ینم ـ

 را باال داد:  شیدو ابرو هر

 دست و پا و بدون پدر و مادر ؟   یب  یکه به طرز وحشتناک یبرادرزاده ا یاونم فقط برا ؟یکنجکاو ـ

 چانه گذاشت:  ری را در هم قفل کرد و ز شیجلو خم شد، دست ها به

 ؟ ین یب یسر من گوش م یرو  ؟یمظفر  ـ

 داد:  یاش خبر از آشوب درونش م دهیترس  لبخند

 ه؟ یچه حرف نیافشارا  یآقا  دینفرمائ ـ

 ؟ یگفت یتو بهش چ ـ

 : است طانی انگار در سالخگاه ش د؛ یکش یسفت نفس

 یکار خالف قانون هستش و اصالً کار درست نیتونم بگم، گفتم که ا ی. من ... گفتم که نممن .. ـ
 . ستین

 . ادیحرفام و چند بار تکرار کنم بدم م نکه یبهت گفتم از ا ،یو خراب کرد  یبازم باز  ـ

 از جا برخواست...  آرام

رو م هیکنن  ی که مجبورم م ییگفتم آدم ها ـ  . کنمی حرف و چندبار تکرار کنم و د 

 :ستادیا یمظفر  یشان را دور زد و رو به رو نی ب زی م آرام

 د؟ یکار کرد یو چ  یگفت یپرسم. تو به بابام چ  یبار م   نیواسه آخر ـ
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 سرش چشم دوخت:  یترسناک باال یسرباال گرفت و به چهره  دهیترس

 منم سهم االرث خانوم افشار و گفتم. ـ

 نشست.  یا شهیش  زیم ی لبه

 بگو، کل مکالمه تون و بهم بگو.  ـ

هم گوش داد و پس از اتمام، آرام و خون سرد از اتاق    انیزد و کل مکالمات آن روز را گفت. دا حرف
 حس  آرامش قبل از طوفانش.   ت،یخارج شد؛ سرشار از حس آرامش و رضا

 ــــــ

  یوالیاز حضور ه یناش  ژن  ینبود اکس نی؛ ا دیخود را کش رهنیپ ی قهیهوا  یذره ا دنیبلع یراب اکوید
 آورد:  یدرش م یبود که آخر از پا  شیروبه رو

با   یدیچه طور به خودت اجازه م ؟یسرخود شد نیقدر گستاخ و آست نیتو چرا ا ان؟یدا یگیم یچ ـ
  یمظفر  شی کار کردم؟ اصالً تو خودت پ   یچ یمن جز محبت به آسک ؟یصحبت کن   یجور   نیپدرت ا

 ؟ یکار داشت  یچ

 به احواالت پدرش شد:  رهیاتاق گرفت و خ  میعظ ی شهیرا از ش شی با شدت رو انیدا

به   یجلو من!؟ شما چه جور  ،یاونم جلو ک ؟یفتی که پس ن یر ی گ یم شی باباجون، دست پ ری گارد نگ ـ
به  یمنم همون جور  ؟یبذار  متیسهم دختر  برادرت ق  یو رو  لیوک شیپ ی بر  یخودت اجازه داد

  ترو ؟یشه تو صورت برادرزادت نگاه کن یحرف بزنم. اصالً روت م یجور  نیخودم اجازه دادم با شما ا
پدر؟   یاسم خودتو گذاشت  ؟یشه تو صورت من نگاه کن  یسر  خاکه برادرت؟ روت م یشه بر  یم
  ی و شرفت؟ م رتی به غ یچوب حراج زد یجور  نیاون عمارت چه قدره که ا متی ق م؟ی  عمو؟ قَ  یذاشتگ

 بگن به مال برادرزادشم چشم داشت، آره!؟  ؟یخاص و عام بش  یانگشت نما یخوا

 و نعره زد:  دیکوب زیم یرو شی دست ها با

 کنم به صالحشه.  یم یحرف دهنت و بفهم. من پدرتم، عموشم، اگه کار  ـ

 باال داد:   ییابرو یفرو کرد و تا بیدر ج  دست
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ک سف  هیو با  لیوک شی پ یکه آروم و بدون خبر رفت  نیعه، صالح؟ اون وقت صالح ا ـ سهم  د یچ 
 هووم؟ بگو، بگو تا بدونم. ه؟یچ یدیو پرس   یآسک

 مانع شد :  انیخود دفاع کند اما دادهان باز کرد تا از  اکوید

 خوام بدونم دخترعموم کجاست؟    یاآلن فقط م  م،یکن یم هیچک و عمارت و بعدًا تسو نیحساب ا ـ

لحظه را داشت که انگشت  نی سرد از ترس. استرس هم  یشد؛ عرق یراه اکویاز کمر د یسرد عرق
 باشد.  یو دستش خال  ردیاتهام از جانب پسرش او را نشانه بگ 

 دونم.   ینم ـ

 . یدون یم ـ

 . ستیدونم دست من ن ینم ـ

 زبان از جانب فرزندش بود!  یب ید یتهد اکویکه از نظر د  یپدر را مرتب کرد، حرکت  رهنیپ ی قهی انیدا

 عمارت بگذرم.چک و  نیا ی هیبگو بابا، بگو تا از قض  ـ

نگاهش کرد و نگاهش را معطوف   یچاشن یپسرش گذاشت.التماس  یدست ها  یبلند کرد و رو دست
 پسر:  یمایس

 به خدا. ـ

  د؛یکش یم  دکی نگاه کرد که نام پدرش را  یکس یو به چشم ها دیکش رونیدست پدر ب ری دست از ز 
وقت حس   چیدر آن چشم ها بود که ه یز ی همانند چشمان خودش اما، اما چ اهی دو ژرف گودال و س
  داقلاز آرامش باشند؟ ح یانبار  دی با نیکه چشمان والد  نیمنتقل نکرد. مگر نه ا انیقهرمان بود به دا

 چیها ه چشم نینکرد؟ چرا ا  افتیاز آرامش در یوقت فرکانس چیفرزاندشان؟ پس چرا او ه یبرا
 نکرد؟وقت آرامش ساطع 

گذرم. باعث   یبگه بگذر نم نیزم اد یگذرم، خداهم ب ینم  یآسک  ی هینکن بابا. از قض نگام  یجور  نیا ـ
 . رمی گ یشکل م   نیکنم تقاصشم به بدتر ی م دایش و پ یو بان 

 . هیدستم خال دمیتازه فهم دم،یخودمم تازه فهم  ست،یدست من ن گمیم ـ
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 زد:   هیتک  زیپدربه م یبه رو رو

 ه؟ یمنظورت چ ـ

عالئم    نیهم دیشا ش،یصورتش، لرزش کامالً محسوس دست ها  ی  گلگون ش،ی ها قهیکنار شق عرق
 کرد.  یینرم خو ی چهیرا وارد در  انیدا اکو،ید

 و از عمارت دور کنن.   یآسک  یچند وقت هیآدم فرستاده بودم که  ـ

 معصومش. یعموزاده  د؛ی خل  انیدر دل دا یخار 

چون به هر حال برادر   دیباهاش خوب باش د،ینکن تشیشده، گفتم اذ فتن کار انجام هم زنگ و گ اونا  ـ
 زا...

 حوصله سر تکان داد:  یب انیدا

 خب؟  ـ

 دهیو زودتر دزد یانگار آسک  دن، یرو دزد گهیدختر د  هیگفتن  نمشیخوام بب   یگفتم م یاما وقت ـ
 بودن.

 خودشونه؟   شیپ ی پس چرا گفتن آسک  ـ

 من شرمنده نشن.  شیکه پ نیدونم، احتماالً واسه ا ینم ـ

 شد.  اکویسوهان روح د انیدا پوزخند

 .ی عالم  هی یشما؟ شما خودت شرمنده  شیپ  ؟یک  شی شرمنده؟ پ ـ

 گرفت.  یقلب پدر را نشانه م یا زهیو مانند ن  ختی ر  یاز زبان پسر م زهر

 بدتر نکن!   هگیهستم، تو د مونیپش یخودم به حد کاف  ان،یدا زهی زبونت ت ـ

 نداره.  یسود نهی زم نیتو ا  یمونیپش ـ

 سمت در اتاق گام برداشت:  به
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  یشم رو سرتون و از شرمندگ یاون موقع مثل بال نازل م د،یخواد دروغ گفته باش  یمن فقط دلم م ـ
 پدرجان.  ارمیدرتون م

 جان بود.  یپسرش چشم دوخت؛ پسر نبود، بال ریوا رفته به مس اکوی. ددیبا شدت در را به هم کوب و

 ــــــ

طرفه.   یگوشش تا بفهمه با ک ریخوابوندم ز یهمون لحظه م دیپرو دم درآوده واسه من، با یپسره  ـ
و روم   یکه وسط حرفام گوش دهی رس ییکارش به جا گهیادبش کنم. حاال د دیبلد نبود، خودم با اکوید

 کنم.  یدرستش م ادی کنه، صبر کن، صبر کن ب یخاموش م 

 : دیتند غر یتکان داد و با لحن  یسر  آراد

 . ای حوصله دردسر دار گه،یاه ول کن د ـ

 : د یبراق شد و تذکروار کلمات را در صورت آراد کوب  جهان

 . با من با احترام صحبت کن!انیادب دا یب  یتوهم اون پسره  ستمین اکویمن د ـ

 پدر و پسر مداخله کرد:  نیاز شروع دعوا ب   یر ی جلوگ یطلعت برا 

عمارت رو هواست اون وقت شما    تی. وضعدیبود فتادهی بسه. اآلن فقط شما دوتا به جون هم ن ـ
 .د یکن یبچه ها کل کل م  نیجا ع  نیا دینشست

 کرد به آراد و افزود:  رو

اره خودش و به در  که اون د یو داشت انیدا استیذره س هیجا. کاش  نیا نیماست بش  ن یتوهم ع ـ
جا   نیا  یتوهم نشست ره،یبگ شو یو ارث ارهیکنه، دلش و به دست ب دایو پ یزنه که آسک  یم واریو د

 .گهید ارهیاز بچه هم نم ارهیبه تو، آدم نخواد ب نیآفر ،یذار  یدهن به دهن بابات م 

چه  د؟یداده بودند؟ تا چه حد پل ی شرویپ یبه مادرش چشم دوخت. به افکارشان تا کجا اجازه  شوکه
 !فیچه اندازه کث ،یطان ی قدر ش

چرا انقدر ازش دل  ه؟یچ چارهیچه طرز صحبت کردنه؟ شما مشکلتون با اون دختره ب نیمامان ا ـ
 . رهیگیم ممنه که خند هیبه خواستگار یبه خاطر جواب منف دینگ  د؟یشد نیچرک
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در اعماق قلبش چال کند، قسم خورده بود   ییزبان در دهان نگه داشت. قول داده بود راز را جا طلعت
کس   چیکرد. برخاست و از اتاق خارج شد. ماندنش در اتاق به صالح ه یم دیدهان باز نکند و نبا

  یز یچ د،ی لنگ یوسط م نیا یز ی چ کیمتعجب از رفتار مادر به در اتاق چشم دوخت؛  ینبود! آراد ول 
 چی کدام از نوادگان افشار از آن خبر نداشتند، ه چیکه مطمئنًا ه  یخبر بود. راز   یکه او از آن ب

 !انیکدامشان جز دا

حوصله اش   یخسته و ب  یصدا ی طوالن یگرفت، بعد از انتظار  انیدا یرا برداشت و شماره   لشیموبا
 انداز شد:  نیطن  یدر گوش

 چته؟ ـ

 حرف بزنم.باهات   دیبا ـ

 با تو ندارم. یمن حرف  ـ

 مهمه، لطفًا! یلیخ انیدا ـ

 کش.  شیمن حرف چرت و شوخم با تو ندارم، مهمش پ ـ

 د؟ یمک یپسر چرا انقدر خون م   نیا د،یکش شیدر موها یپنجه ا یعصب  آراد

 نکن.  یامروز و لجباز  هی کنم  یمن با تو حرف دارم، خواهش م  ،یندار  یخب تو با من حرف   یلیخ ـ

 بود پاسخ داد:  دایدر آن هو یحوصلگ   یو ب  یلیم  یکه ب ییصدا با

 رسم. یم گهیساعت د مین ـ

مخ  مختص به   یخاص و گاهًا رو  یبود و رفتارها انیقطع کرد. دا یحرف افتیدر یبدون اجازه  و
کس تا به   چیت. همبل انداخ  ی را رو لی فوت کرد و موبا رونی خودش. آراد نفسش را پر حرص به ب

 انیاکرد د  یم یار یکه حافظه اش  یی. تا آن جاانی نکرده بود اال دا ری اندازه او را تحق نیحال تا ا
  یدل از کف م دید یکاذب. هرکس او را م یو غرور  زیآم  ری تحق یرفتارها نیبوده، هم   نیهم باً یتقر

چنان   یشو یم کش یکه نزد  نیخدا، اما هم  ییبایاز قدرت ز یمیجنتلمن جذاب، ن کیداد. از دور 
از   دیاز آدم ها را با یسر  کی. یرا به هم بچسبان تیتکه ها یتوان  یکند که تا آخر عمر نم یخردت م

  یو م یساز  یخودت م یاز آن ها برا یُبت  یکن یدور دوست داشت، باور کن ! از دور که نگاه شان م



 آسکی 

72 
 

که از خودت بابت آن   ین یب یدر درون شان م  یسیابل یشو یشان م  کیکه نزد نیاما هم  ،یپرست
به   یآسک هک ی متن اد  یاز خودش متنفر شود.  یو خدا نکند کس یشو یهمه عشق و عالقه متنفر م 

 نمیمن هم ،یمن  بدجور دوست داشتن ،ینسبت داده بود افتاد " من  مغرور  دوست داشتن انیدا
بود، اما درست   بای بود، به شدت هم ز  بایز انی."    دا.. یدرست عکس  خودم، من  از دور دوست داشتن 

 خرد نشود.  تتیتا شخص  یگرفت یاز او فاصله م دیاش با ییبایز یبه اندازه 

 ــــ

 زد و چشم بست:  هیدراز کرد، سرش را به تاج مبل تک زی م یرا رو  شیپاها

 خوام استراحت کنم.  یزودتر بگو برو، خسته م م یبگ  یخوا  یم یهرچ ـ

 از احترام نبرده انگار.  ییاش انداخت، بو ییبه ژست پسردا ینگاه آراد

 اول لباسات و عوض کن بعد من بگم بهت.  یخوا یسوال داشتم م یسر  هی یآسک یدرباره  ـ

 آراد لب زد: یتوجه به قسمت  دوم جمله  یرا ماساژ داد و ب  چشمانش

 جواب سواالت و بدونم؟ دیو من چرا با ـ

 . یکه ندون ستین  یچیه یدست راست بابابزرگ بود ییجورا هیشخص،  ن یتر کیچون تو نزد ـ

 . دمیجواب م  دیبپرس، عشقم کش ـ

 رب روا مدار که گدا معتبر شود. "   ایو در دل زمزمه کرد "  دیکش  قیعم  ینفس

 و باهاش بدن؟  ادیبدشون م یچرا مامان و خاله طال انقدر از آسک ـ

 داره. شهیچون جنس مامان و خاله ت خورده ش  ـ

 مطلع بود. هیقض نیاز ا یهم به خوب انیمادرش حساس بود و دا یگردن آراد متورم شد، رو رگ 

 !یکن  یاحترام  یبه مادرم ب دمیدرست حرف بزن، اجازه نم ـ

 را باال داد:  شیابرو یتا الیخ  یب انیدا
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 .رونیپس پاشو از اتاقم برو ب ـ

مثل ملکه    یفوت کنن همه با آسک  ییرضا و زندا ییکه دا نیتا قبل از ا ان،یبحث و عوض نکن دا ـ
  یلیدل هی نیو شصت درجه عوض شد، ا صدیهم س نایکردن اما بعد از فوتشون رفتار مامان ا یرفتار م 
 داره.

 آره خب داره.  ـ

 شد و رنگ شوق گرفت:   یآراد بوم نگاه

 

  ه؟یچ ـ

 چون... ـ

 : ستیراد نگرشد و در چشمان آ  لیجلو متما به

 آفتاب پرستن! انمونیاطراف ـ

پاسخ به   یچرا برا  د؟یمنفور حرف کش نیشد از ا  ی. چرا نمدیبر صورتش کش یچشم بست و دست  آراد
 کرد؟ یم شهیخون آدم را در ش   یسوال نیچن نیا

 وار لب زد :   دیشمرده و تاک شمرده

 باش.  یجد کنم،یخواهش م ان،یدا ـ

 : دیغر یو کالفگ  یاز خستگ یبداخالق ناش یبا لحن  انیدا

چشونه؟  نایدونم عمه ا یبابا، من چه م ادیخوابم م  رونی دارم با تو؟ پاشو برو ب یمگه من شوخ ـ
را َممن ا گهینشسته جلوم م نیاون وقت ا دنیو دزد  یآسک   ریمن و گ  ا یبداخالقن، خدا یبا آسک نایچ 
 ! یانداخت ایک
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رفت. مطمئن   یبود که غرولند کنان به سمت تخت خوابش م  رهی خ یانیبه دا یم یتفه  یبا اخم آراد
 نیا یز یچ کیبا رفتار امروز مادرش مطمئن شده بود.  یعنیداند،  یم انیهست که دا یز یبود چ

 دانست.  یوسط بود که او نم 

 ـــــ

 بود:  دهی خشک   شیبه دست سرجا  یگوش دهیکه شن ی مات از خبر  ابوالفضل

افشار خبرش و ندم بعد کاذب باشه و   یبه آقا ستایبردار ن یشوخ  هیقض نیا نی بببب.. ؟یمطمئن  -
 خراب شما، حواست باشه.

 . میکامالً مطمئن -

 خب زود آدرس و اس ام اس کن.   یلیخ..خ -

 چشم ، خدافظ. -

مرد در   یدر دستش نگاه دوخت. جمله  یبه گوش جیبود، مات و گ دهیاما روح از تنش پرکش ابوالفضل
 یشده بود! " اندک دایپ  ی. " از حالت شوک خارج شد " آسکمیکرد دایسرش اکو شد " خانم افشار رو پ

شد و   دتربلن  شیآرام، رفته رفته صدا یبا صدا د،یاز هم باز شد، خند شیگوشه لبش کج شد، لب ها
بر بدنش وارد شد، با   یبرق  یی. گودیآغوش کشباغ را در  یمستانه فضا یقهقهه ا یصدا  تی در نها
. عشق ممنوعه اش دیابرها دو  ینه، رو نی زم یرو د،یبود به سمت عمارت دو  دیکه از او بع یسرعت

شد، خدمت   واردبه کنعان بازگشته بود. در عمارت را با شدت باز کرد و  شیحوا  بیشده بود، س دایپ
هر سه  ل،ی بود، همراه با طلعت  در حال صحبت با موبا  طال خم شده یرو به رو وهیکه با ظرف م  یکار 

 ابروانش نشاند:  نی ب  یکور  یابوالفضل بودند. طال زودتر به خود آمد و گره  یمایمات س

 تو؟  ییای م نیپائ یسرتو انداخت یطور  نیست که ا لهیجا طو نیمگه ا -

 : د یهوا را بلع ژن،یجذب چند مولکول اکس  دیزانوانش برداشت و به ام یدستانش را از رو ابوالفضل

 شدند!  دایخا...خان...خانم افشار پ-

بسته بود که  دیقلبش هم. ام ستاد،یطلعت از حرکت ا یشد، پا  نیزم  یسرخ طال از دستش راه بیس
به آن ها  یبتکه اجازه هرگونه صح  نیا ی. ابوالفضل اما ب ندیآن دخترک را چشمانش نب  ختیر گرید
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  نتظارکس مثل او ا چیاو آشفته نبود، ه یکس به اندازه  چیدهد به سمت اتاق اربابش پا تند کرد، ه
 یآرام رو  دش،یبر در، وارد اتاق شد. چشم چرخاند و د ی ضرب  یحت  ایبود. بدون کسب اجازه  دهینکش

 بود.  دهیتختش خواب

 خان.   انیافشار ... دا یآقا ... آقا ... آقا -

تخت نشست،   یو رو دیاز خواب پر مهیسراس انی. دادادیرا تکان م انیکرد و دا یوقفه صدا م یب
  یحواس  یاز ب یناش یچشم دوخت. اخم  شی رو به رو  لیتار به عزرائ  یدیگرد و د یبا چشمان ج،یگ
 !؟ زدیابروانش نشست؛ چرا بال بال م نیب

افشار با   یدستشونه، آقا رشمی کردند گروگان گ دایخانم و پ یکردند، آسک  دایآقا، خانم افشار و پ -
 شمام! 

 : دیبرداشت وغر زی تخت خ یو مغز پردازش کرد، مانند فنر از رو افتیابوالفضل را گوش در سخنان

    ؟یزن  یچرا مثل آدم از همون اول حرف نم  -

اش شده بود ادامه   یهم چاشن  یکه نگران یگام برداشت و باهمان لحن  شیسمت اتاق لباس ها  به
 داد:

 ...یبگ ی خواد الک یراست گفته؟ دلم م  یگفت؟ مطمئن یزنگ زد؟ چ یک   -

 عجله کاپشنش را تن زد و به سمت در اتاق راه افتاد:  با

 . یواسه خودت قبر بخر  یبر  دیاون وقت با -

 ند: اتاق خارج شد  از

 و گرفتند.  ریشدند هم گروگان گ دایدارم به شما بگم؟ هم آسک... خانم افشار پ  یآقا چه دروغ -

را    یتند تند جمالت شانیعمه ها و بچه ها دنیرفت و با د  نیباور از پله ها پائ  رقابلی غ یبا سرعت  انیدا
 در هوا پرتاب کرد: 

 دونم. ینم  یز یخودمم هنوز چ دینپرس  یچیه ـ
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 پرتاب کردند.  نیخود را در ماش   باً ی د و تقرباغ رفتن به

 ____ 

رمق نفس    یافتاد، حت نیزم یجان رو   یب یگوشت یکمرش، مانند  یمحض باز شدن طناب ها به
  یرنگ رو ینشستند و چسب نقره ا عی. دو مرد سرین یری ش ی  رمق  یهم نداشت و چه ب دنیکش

  یم یمرده برابر  ینبود، با عروسک  ایدن  نی"آخ" گفتن هم نداشت. در ا یانرژ  ی دهانش را کندند، حت
باز   مهین یگاهش کردند. سرچرخاند و با چشمان  هیرا تک  ی کرد. دستانش را گرفتند، نشاندنش و صندل
دستش بود، چشم دوخت. ناگهان   یاز هم گسسته  یبه دست مرد که در حال جدا کردن طناب ها 

 یآشناهم نامش را خواند؛ چه صدا ییمشامش به چنگ گرفت، صداآشنا را  یشد، عطر   امتیق
رنگ غم داشت.                                                        بی که عج  یجان و با نگاه   یب  ست،ینگر شی. به پسر رو به روییبایز

حاال چرا؟ "                                                                   دستانش را   یجانم به قربانت، ول  ی" آمد
 . تنشس  شی و جلو دیکش  رونی از دست مردان ب

وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا؟"                                                                     همان  ی" ب
بود،    ایهم رو دیا به چشمان دخترک نگاه دوخت. چرا نگاه مردش نمناک بود؟ شاآشن یعطر و صدا
 بود؟  دهید ایچند روز رو نیمگر کم درا

 کمکت کنم بلند شو.  ایب ؟ی خوب   یآسک ؟یآسک ـ

..."                                                            مسکوت  یو بعد از مرگ سهراب آمد یی" نوش دارو
بود، هم چون  ینبود، واقع  ای . نه، رودیکش انیصورت دا یقط مردش را نگاه کرد، دست برد و روف

آمده بود!  انشینبود، دا توهم د،یچک  یزد و اشک  یبود. لبخند یبود، واقع دهیکه د ییدردها و رنج ها
اخم  انیدا                      حاال چرا ؟"                                        ،یخواست یزودتر م نی" سنگ دل ا
توانست خودش را ببخشد!؟               " عمر   ی دست عموزاده گذاشت؛ م یو دست رو دیدر هم کش

  ری."                                                                دست از زستیتو ن یما را مهلت امروز و فردا
را نداشت.      " در    زیچ چیاسترس ه گری. ددیو خون به صورتش جه  دیکش  رونی ب انیدست  دا

ابوالفضل پشت  چرا؟ "                                                             ایپاشد ز  هم دن  یشگفتم من؛ نم
داد. چه به روز   یچشمانش م یشدن هوا  یمردانه اش خبر از باران  یکرد به آن ها،  لرزش شانه ها

را در چهارچوب قامتش قاب گرفت. نه،   یبرد و آسک  شی دست پ انیممنوعه اش رفته بود؟ دا بیس
زد، کاش    جهز  شیها یکس  یتمام ب  یفشرد و به تالف ان یتوانست ببخشد. خود را در آغوش دا ینم
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گذاشت و با   یسر آسک  یچانه اش را رو انیچشمانش فرصت دهند و بسته نشوند. دا گرید یقدر 
 بروند.  رونیچشمانش اشاره زد که ب

 .   یآسک فتهیبرات ب  یذارم اتفاق  ینم گهید -

  یتنش افتاد. تعلل  یجان دخترک رو یرا در دست گرفت و از خود فاصله داد، سر ب  یبازوان آسک 
 شده! هوشیب  یبود آسک  دهیپا تند کرد، چه طور نفهم  نیو به سمت ماش دشینکرد، در آغوش کش

 ــــ

  یراهرو نیداشت. ا یگام برم یاتاق آسک افتنی یبرا مارستانیب  یپر استرس و با عجله در راهرو آراد
را به او داده    ایدن  ییو شش گو ستیدو ی  اتاق خصوص دنیکجا بود؟ با د شیرنگ انتها  دیسف  یکذائ

 تخت اش نبود.  یباال یکس  انیو استرس وارد اتاق شد. جز دا شی بودند. با همان تشو

 سالم ، کجاست؟ به هوش اومده؟ -

 زد: به سوزن فرو رفته در دست عموزاده اش بود پوزخند  رهیهمان طور که خ  انیدا

 زنه.  یدو با مانع م اطی آره اومده، داره تو ح  ـ

موجود را   نیکل کل با ا یکردن  سکوت بهتر بود. حوصله  شهیجا پ   نیرفت، ا  انیبه دا یغره ا چشم
 شد.  یسرش نم طی و شرا  طیمح انینداشت، خصوصًا که دا

 کجا بود؟  د؟یکرد داشیپ یچه جور  -

 کنه؟ یم یمگه فرق -

 دوخت:  انیبا اخم چشم به دا آراد

 ؟ یزن   یو طعنه حرف م کهی با ت ان؟یباز چته دا -

 آراد شد.   یمای به س رهیخ  یخی ی نداد تنها با چشمان یبار اما جواب  نیا انیدا

 شان را شکست:  نیب  خیشد و  ی شکن  خیجهان  یصدا

 ومد؟ یشد پسرا به هوش ن یچ ـ
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خورد.              یسوال به هم م نی حالش از ا  گریو چشم به سقف دوخت؛ د دی کش یکالفه پوف انیدا
  ی. آسکستادی ا یسر آسک یاز جانب پسرها باشد تخت را دور زد و باال یکه منتظر جواب  نیا یجهان ب

 فرق داشت.   شیدوهفته پ ی  دوهزار با آسک یکه تومن یا

 کارش کردن!؟  یچ نیرو بب  چارهی ب یدختره  ـ

 نداشت.  یافشار کاربرد  نیوارث یبرا  ی چارهیب یکلمه  د؛یدرهم کشاخم  انیدا

 . ستین  چارهی ب  یآسک ـ

 رنگ کنار تخت برداشت و اضافه کرد:   دیسف زی م یرا از رو چشیسوئ

 دست داشته و طرف حسابش قرار  من باشم.  هیقض  نیا یکه من بفهمم تو ی  اون  چارهیب ـ

 کرد و از اتاق خارج شد.  یآسک ینگاهش را حواله  نیکاپشنش را مرتب کرد، آخر کاله

_ 

چشم  مارستانیب یشدند و به محوطه  ادهیپ نیطلعت و طال به همراه فرزندانشان از ماش  ا،یثر
آن ها تنه اش را از   دنیبا د عیسوار بود سر مهیاش را باز کرده بود و ن نیکه در ماش انیانداختند. دا

تر از همه متوجه او شد،  نه تنها باران بلکه   عیو به سمت شان رفت. باران سر دیکش رونی ب  نیماش
تمام مردان  نیتاز بود چهره اش ب کهی. مارستانیب یمحوطه   یخانم ها و  پرسنل پرستار تو  یتمام
را   شیمای س تی جذاب  بیدائم گره خورده در چهره اش که عج یبدون فاکتور گرفتن آن اخم ها یحت

 کرد.  یچند برابر م

 گشوده به سمت اش گام برداشت:  ییبا رو عی سر باران

 !انیعه مامان ، دا ـ

 : ست ینگر انیسرچرخاند و به دا طلعت

 ومد؟یشد عمه جان به هوش ن  یعه سالم، چ -

 : لب باز کرد   زیسوال نفرت انگ نیتوجه به ا یب انیدا
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 د؟ی کرد یلشکر کش  یجور   نیکه ا یعروس  دیمگه اومد د؟یزد خونی شب ـ

 پاسخ داد:  طال

 . گهید  مینیو بب  یآسک میذره خوش اخالق باش، اومد هیاخالق قشنگ تو بذار کنار و  نیروز ا هی -

 پرده به پسرش. یب  نیتوه نیطاقت تمام کرد از ا ایثر

  یواال مشکالت عمارت که تموم ،یشد یم  یقدر فشار روت بود عصب نیوا طال جان؟ تو هم اگه ا -
 رد پا از دختر عموش بود. هیصبح تا شب دنبال  خته،ی بهم ر  انمینداره. تمام خواب و خوراک دا

 انداخت:  ایثر یبه سر تا پا  ینگاه طلعت

  یوقت انیدا یبود. منته   یآراد هم دنبال آسک ،انیدا یپا به پا د؟یزحمت کش انیمگه فقط دا زمی عز -
 .دهیدل خودش انجام م  یزنه، آراد  من برا  یانجام بده همه جا جار م  یکار  هیخواد  یم

  ختشیاز سر و ر یکه خستگ یعمه ها و مادرش در حال  ن یب یجدل تمام نشدن  نیاز ا ی عاص انیدا
 داد گفت:  مهی ن  ییبا صدا د،یبار یم

  یباال سر آسک  دیبوده. عمه شماها با مامان بر یآسک دنیتون د تی تمام ن دمی خب بسه. فهم  یل یخ -
  نایمامان ا ی عمارت فردا به جا دیتونم برگرد  هی. بقدیالزم داشت شما باش یز یکه اگه به هوش اومد چ

 . دیایب

 به سر و گردنش گفت:   یآغشته به ناز، چرخش یبا لحن  بارانا

 . هیامروز وقتم خال نیکار دارم، فقط هم یکل امیتونم ب  ینه من فردا نم یوا -

 به او کرد:  ینگاه یشاک انیدا

کنه. کالً   یفقط حالش رو بدتر م دنتید ستیخوب ن ی بهتر بود، رابطه ت با آسک یومدی امروزم نم -
 دیبرگرد دیش  نی. اآلنم سوار ماشیجلو چشم هاش نباش ادیکن ز یسع ،ییایخواد ب  یفردا هم نم

 عمارت. 

و لب   دیخودش را جلو کش ادی چشم دوخت. شه یکرد و به نقطه ا یشده اخم  ریمغموم و تحق  بارانا
 باز کرد: 
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 ؟ی عنی دشیشه د یهم نم قهیدر حد پنج دق -

 حرکت کرد:  نیو به سمت ماش   دیپا چرخ یپاشنه  یرو انیدا

 شه!  ینم یعن یشه   یگم نم یم یوقت  ه،یتو بگو پنج ثان -

 : دیدو انیاز عشق به سمت دا یناش  ی با شوق باران

 .ام یتو م  نیمن با ماش -

 را اصالً نداشت.  یک ی نیا ی حوصله

 برو عمارت.  میمستق هیو بق ادی با شه  ،ییخوام برم جا ی من سر راه م -

استراحت   کیسوختند، به  یم یو خستگ یخواب  یاز فرط ب   شیشد. چشم ها نشی سپس سوار ماش و
 داد.  یجا به جز آپارتمان اش به او نم  چیآرامش را ه نیداشت و ا اجیاحت یاساس

 ـــــ

کرد،   یجسم و روحش را رها نم یلحظه ا یو خستگ ی که کالفگ  یتنش در حال یهمان لباس ها با
 یسال ها بخوابد. همه  یرا داشت که روزها ، ماه ها حت نیا ییتختش پرتاب کرد. توانا یخود را رو

  ازی بلند مدت ن  یحی زدند. به تفر یم ادی حد و مرز را فر یب   یبدنش استراحت یو خارج  یجوارح داخل 
جوارح اش به جز مغز اش ؛ مگر از   یداشتند. همه  ازیاستراحت ن  نیبدنش به ا  یداشت، تمام اعضا

عضو سرکش!؟ حق هم داشت هرچند. مغز تند   نیشد ا  یم  الیخی روز بچند  نی فکر کردن به اتفاقات  ا
 یم  شیکه عمو رضا ی. هنگامستادیا شیپ یچند هفته  یتند آلبوم خاطراتش را ورق زد و رو

عدم   لشیکه دل ییرفت. طبق معمول ها یطبق معمول نم   یخواست به مسافرت اصفهان برود و آسک 
دلبرش را   ی  شگیهم یطبق معمول ها نیا لیرضا هم دل دیدر آن مسافرت ها بود. شا انیحضور دا

 را وا کند:   شیو سنگ ها دیکش  یرا گوشه ا انیدانست که روز آخر، قبل از سفرش به اصفهان دا یم

هم که  یکشه، آسک  یطول م یدوهفته ا یکی سفرم به اصفهان  نیکه ا یدون یعموجون، م نی بب ـ
 . ادیباهامون نم 

 سر تکان داد:  یحوصلگ  یو با ب دیکش یا ازهی از خواب برخاسته بود، خم  یکه به تازگ انیدا
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 خب!؟ ـ

 کس.  چیه یبه نام احترام وجود نداشت؛ برا ی ز ی در قاموسش چ کالً 

 کرد:  انیحوصله و سرکش دا یب یچشم ها یحواله   ینگاه مهربان رضا

نکنن؟   تشیبارانا اذ ایوقت باران  هیباشه  یدو هفته حواست به آسک نیشه خواهش کنم تو ا یم -
 و بده نداره. یکه جواب کس نیکه دل ا یدون یم

 ندارم.  ی نه، حوصله بچه دار  -

 شوخ گفت:   یکرد و با لحن یتک خنده ا رضا

 خواستگار خوبم براش اومده، گفتم هیشده واسه خودش.  یخانوم  گهیدخترم د که؟ی مرت هیبچه چ -
 صحبت کنه.  یرو در رو با آسک  ادیکه از اصفهان برگشتم ب نیبعد از ا

 تکان داد و زمزمه کرد:   یسر 

 باشه ، حواسم هست.   -

  یادآور ی انیخواست به دا ی. انگار فقط مدیخودش کش  یگذاشت پتو را رو یاما آلبوم را کنار  مغزش
 . ستیو تفرج ن حی مسئول است و فعال وقت تفر  یکند که در قبال آسک

__ 

 خورد و آهسته چشم گشود.  شیبه پشت پلک ها  ینور 

 به هوش اومد.  دیایعه ب -

 او بود.  یمای س  یکه رو ییمخمورش را کامل باز کرد و زل زد به نگاه ها چشمان

 زم؟یعز یبه هوش اومد -

چرخش مردمک و ثابت   گرینقص آراد ثابت ماند. بار د  یب یمایس یو رو دیچشمانش چرخ مردمک
 طلعت.  ینگاه خصمانه  یشدنش رو
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 دستانش حس کرد:  یرا رو   یدست  کس ی  داغ

 جات امنه.  گهی د زمی نگران نباش عز -

کجا بود؟ نکند   انیالنه ساخت؛ دا شی بود! بغض آمد و در گلو دیاز طال بع  یگفتار  یها یز ی ناپره نیا
نه، امکان نداشت. آن عطر منحصر به فرد، آن  یلبود؟ و دهیرا د  اشیتوهم زده بود؟ نکند باز هم رو

  ینم د،شده بودن لهینرم دورش پ بی محکم و پرقدرت که عج یآن دست ها ایمصمم مردانه  یصدا
 باشد!   ایتوانست رو

 .  رهیم  جیسرم گ -

 . یاز ضعف جسمان  ای توانست از بغض باشد و  یم ایکه  یلرز داشت، لرز  شیصدا

 را محصور  دستان مردانه اش کرد:   یآسک فی ظر یانگشت ها آراد

 . میبهت برس یحساب   دیبا ،یشد فیضع یل یدکترت گفت خ -

 زد و ادامه داد:  یچشمک

 . رمیگ یرو به عهده م ری خط ی فهیوظ  نیخودم شخصًا ا -

 نبود.  یقدرت اش را داشت تا انگشتانش را آزاد کند، حصار دوست داشتن کاش

 د؟ی کرد  دامیپ یچه جور  -

 کنج لب اش نشاند :   یتصنع یخندلب جهان

. میدی حرف شن  ییسر و پا یحاال بماند که چقدر از هر ب  م،یافتاد یاز کار و زندگ یآسون نبود، کلّ  -
 .یاز همه چ میدو هفته اندازه دوسال عقب موند نیخالصه که از ا

کرد،   یرا طلب م انیدا طیجور شرا نیها نبود. ا طیجور مح نیآدم ا د،یانداخت و لب گز نیپائ  سر
جماعت را فقط    نینه با مشت بلکه با کلمه با حرف. زبان ا  د،یکوب  یکرد تا بر دهان جهان م یطلب م

 باشد. ادآورشانیشان را  گاه یسطح و جا ازیبلد بود تا در مواقع ن انیدا

 : دیکش  قیعم ینفس  یآسک
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 شم؟  یمرخص م  یک -

 ابروانش زد و لب باز کرد :  نی ب یگره ا طلعت

  تینه جائ  ،ی. ماشاهلل از منم سالم تر دمیاومدن تو رو نفهم مارستانیب نیا یاال من که هنوز معن و -
کنه اصالً  یآدم شک م   ه؟یریچه جور گروگان گ گهید نیدونم ا ی. من نمیدار  یز ی کبوده نه خون ر

 باشه.  یدزد

 کرد به جهان و گفت :  رو

 

 .می مون برس یبه کار و زندگ  میکه ما بر ادیبه هوش اومد، اگه م نیبگو ا انیبزن به دا زنگ  -

 لحظه مسکوت بود دهان باز کرد:  ن یکه تا ا ایثر

 هستم.  یمن خودم باال سر آسک د،یبگ انیخواد به دا  ینم -

  کیبه  رییتغ  یحق تعجب کردن درباره   یپس کس ده،یداغ د  نیا یداده بود برا یقول  مادر  انیدا به
خارج شدند. آراد اما هنوز  مارستانیطال و طلعت به همراه جهان از ب  بیترت  نی باره اش را نداشت. بد

  شیپ هیقض نیاش بود. حداقل جسارت اعتراف به ا ییدا یدردانه  ر  یاصرار بر ماندن داشت. دلش گ
  یچشم به آسکپاسخ دادن از اتاق خارج شد. آراد  یخورد و برا زنگ  ای خودش را که داشت. تلفن ثر

و  دیرا مناسب د  طیکرد. آراد شرا یم ینشسته بود و با انگشتان دستش باز   مهیدوخت؛ در حالت ن
 بار دوم به او بازگو کند.  یرا برا یگرفت مسئله ا میتصم

 .یآسک  -

خصوصًا   می نگرانت شد  یلیبود، خ  یسخت یبه همه بد گذشت، روزا یلیخ یکه نبود یچند روز  نیا -
 من.

 محبت بود.  یروزها تشنه  نی د؛ چه قدر از یلبخند

 که نگرانتون کردم.  دیممنون، ببخش -

 لبش کاشت :  یگوشه  یغنچه لبخند آراد
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 دیکه با   ییاونا ؟یکن یم ی همه بال سرت اومده وعذرخواه نیا ،یدختر تو چه قدر دل مهربون -
 . ارنی خودشونم نم یکه از قرار معلوم اصالً به رو نیا گهید ی کنند آدما یعذرخواه

سپرد و   ایدل به در تی آن مستاصل بود اما در نها دنیبود که در پرس  یسوال ریاما ذهن اش درگ یآسک
 آن را بازگو کرد : 

 شد؟ تر از همه نگرانم شیب  یچند وقت ک نیتو ا -

 مردمک چرخاند و زمرمه کرد:  یناراض  آراد

مال من بود و سر و صداش مال   شی تمام استرس و شب زنده دار میمنصف باش میواال اگه بخوا -
 .انیدا

 پاسخ اش را داد. ماً ی و مستق افتیرا در  یآسک میرمستقیمفهوم سوال غ خوب

 و آرام گفت:  دیکش مارستانیرنگ ب دیسف  یبر ملحفه   یدست یآسک

 کرد آخه.  دایمن رو پ انیاما ... اما دا -

 که شروع کرده بود گفت:  یسرخوش از باز  آراد

کردند به  داتیکه پ نیکردند. اونا هم به محض ا داتیپ انیدا ینکرد، آدم ها داتیپ انیدا ـ
 گفت.  انیابوالفضل خبر دادند و اونم به دا

 خودش نه اما نگاه اش بغض داشت.   یآسک

 خودش کجا بود که به ابوالفضل زنگ زدند؟ انیدا -

 آخر را رها کرد:  ر ی د و تز یشخندین آراد

 خواب بود.  ـ

  یبود " آهان " آرام رهیفرود آمد. همان طور که به ملحفه خ  یآخر درست در مرکز قلب آسک ری ت و
از آراد بپرسد اما ...                                                         یگر یگفت. سر باال آورد که سوال د

  شیدست اش را به لب ها یازده بود و انگشت ه هیبه چهارچوب در تکدست اش را  کیآرنج  انیدا
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. آراد رد  ستینگر  یشکار به آراد م نیدر کم یر ی مانند ش قایشده دق کیبار ییچسبانده و با چشم ها 
به   نیج یشلوار   ،یاسپرت مشک یرا گرفت و به چهارچوب در نگاه دوخت؛ کفش ها   یچشمان آسک
صورتش.    خیم زشدهیر یچشم ها تیو در نها یمشک ی و کاپشن کاله دار  یشرت یت ،یرنگ سورمه ا
 شک. یتوانست نجات اش دهد ب  یفقط خدا م

 ؟ی اومد یک انیعه، دا -

 باال پرتاب کرد و گفت:   ییبا همان ژست ابرو انیدا

م من ،یو از خواب و خوراک افتاده بود یمرد یاز نگران م یداشت میتیطفل  هیاون موقع که تو مثل   -
 کردم.  یم  دیمثل اگزوز تراکتور سروصدا تول

 نگران اتفاق در حال وقوع باشد.  ایدانست بخندد  یاما نم یآسک

 باال انداخت:   ییابرو انیاز دا دیاسترسش را پنهان کرد و به تقل  آراد

 . یو از دست نداد ی خاص  زیآها، پس چ  -

 چشم از طعمه اش بردارد جلو آمد و گفت:  نکهیبدون ا انیدا

 خب، راحت باش ادامه بده. -

 لب زد:  افهیبا همان ق  آراد

 تو اتاق.  ییای ب یتون یم گهیتموم شد د -

که   یلبخند کج معروفش را زد، همان الیخ  یکرد ب  یپنج ساله جدل م  یانگار که با کودک یول انیدا
 کرد. یتوجه م یآسک فی به قلب ضع ی کرد، کاش کم یم دایچال هو

 افتد کنار گونه ات ی" چال م

   یکن  یتبسم م یوقت

 نامسلمان 

 چاله ها کافر کرد ..."  نیرا ا  شهر
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و   نمیب یازت م ییحرکات و حرفا  هیوقتا  یگاه ه،یو دور از مردونگ  پیچ  یلیآراد کارات خ یدون  یم -
اصالً و ابدًا   یزن  یو ُبُلف م یآسک شیپ  یایکه م نیکنم. ا یشنوم که کالً به مرد بودنت شک م یم

روشت و عوض   ای کنم  یم شنهادیاما برادرانه بهت پ ره،ی گ یخندمم  م چ،یکنه که ه یناراحتم که نم 
  دیکنم شا ی م یکار  هیشد خودم  دایکه پ یبذار.  بهت گفتم صبر کن آسک  هیمن ما ر  ی غ یکی از  ایکن 

 دلم. ز یعز یخودت و از چشم بنداز   ییاینه که ب ییای به چشمش ب

 اتاق نشست:  یتنها صندل  یاما فارغ از همه جا رو انیو دا  ستینگر انیبرافروخته به دا یصورت  با

بچه بشنوه،   ستیبزنم که خوب ن   یبه آسک یبزرگ تر  یخوام حرف ها   یم رونی حاال هم از اتاق برو ب  -
 برو عمو فدات بشه ! زم،یکنم. برو عز فیتا ازت تعر ن یتو اتاق کنارم بش ایکنم ب ی بعدش صدات م

 کرد و گفت:  انیدا یحواله   یپوزخند

 ؟یکردن و خوب گفتن هم بلد  فیتو مگه تعر -

 از هرگونه احساس زمزمه کرد:  یعار  ییمایبار با س نیهم ا او

/ تا هر دو دروغ   میاو به خلق گوئ  ی/ ما خوب میاو را نخراش  ی نهیما س/  دیهرکس بد ما به خلق گو -
 .میگفته باش 

سرخ از اتاق    یکه با رخ  دیبذر شرم در نگاهش پاش  یمغزش اندک دیکرد، شا ریی رنگ نگاه اش تغ آراد
آن چنان  شی بایز یچشم دوخت؛ از گونه ها یبه آسک تی هم بازگشت و با جد انیخارج شد. دا

اش   یکه به علت ضعف بدن دیبه رنگ سف   یینبود ، صورتش به شدت الغر شده بود و لب ها یخبر 
که در  یز ی همه، چ نیمانده بود و با ا ییمحسوس داشت، از برق چشمان سبزش کورسو یلرزش 

  یو سع دی خود را جلو کش  ینگاه اش بود. کم ین  یگرفته در ن یجا ینگاهش کامال ً مشهود بود ترس 
 امروز را تلخ نباشد:  کیکرد حداقل 

 بهتره؟  -

 زمزمه کرد:  رد، ی اش بگ یروبه رو ی  نگاه از دو ذغال  یکه لحظه ا نیبدون ا  یآسک

 ؟ یک -

 رهگذر گرفت:  ینگاه اش را مهربان  دیشا
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 ت.  هیروح -

بود تا بغض اش را   انیتلنگر و ترحم از دا نیرا در چشمانش حس کرد. منتظر هم جوششاشک
 بترکاند: 

 . ستیخوب ن -

 ابروانش نشاند:  نی کم رنگ ب  یگره ا شیعالرغم تالش ها  انیدا

 کنم. یدرست م  ویشه، همه چ  ینداره که، درست م هیخب گر یل یخ -

 دلم پره.  یل ی. خیچ یشه ه  یدرست نم -

 و هق هق شد: دیجوش   شیصدا یب یاشک ها ی چشمه

کنم، نخواستم   یخواستم منم زندگ زام،ی با غم عز امیخواستم کنار ب  ده،یپشتم بدجور به خاک مال -
 . ادیوحشتناک کنارم ب  ی  دوباره اون افسردگ

نشست ادامه  یاش م نهیس یکه در قفسه  یتوجه به درد یو ب  دیلباسش را به چشمان کش نیآست
 داد:

 اما نشد، نتونستم. من ب...  ل،یفام ینخواستم دوباره قرص هام بشه سوژه  -

بود که فکر    دیاش حس کرد، درد آن قدر شد نهیس یدر قفسه  یبزند که درد وحشتناک یحرف  خواست
کمبود   نیب نی رود و در ا یاش در جگرش فرو م نهیس یقفسه  یکرد اگر نفس بکشد استخوان ها یم

را گرفت و با همان چشمان گرد شده   شیگلو شی. با دست هادیبر یرا م امانش  بیعج  ژنیاکس
برخاست و به سمت تخت رفت.    یصندل  یهول زده از رو انیآشکار کرد. دا ی به لرزش  روعبدنش ش 

 ست؟ یچه زهرمار  گرید نیبود، ا جیانگار که گ یآسک

 چت شده؟  یآسک  ،یآسک  -

 را گرفت و تکان داد: بازوانش

 ؟ یآسک  یخوب  -
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 انیرا چنگ زد. دا شیگلو ش،ی ها هیبه درون ر ژنیاکس یفرستادن ذره ا یاما در تالش برا یآسک
دکتر وارد اتاق شد. در کمال  ک یبعد به همراه دو پرستار و  یوحشت زده از اتاق خارج شد و چند

 . ختیر یفقط اشک م  شیروبه رو  واریدبه  رهیبود و خ   دهیتخت دراز کش یجان رو  یب  یتعجب آسک

 :   دیبه سمتش رفت و با مالطفت پرس دکتر

 د؟یخانم افشار خوب هست -

 .خت یر  یهم چنان اشک م ردیچشم بگ واریاز د نکهیاما بدون ا یآسک

کمتر   نیکه مات اتفاقات ا یانیدا د،یچرخ انیدا یماند و سپس سو یبه احواالت آسک  رهیخ  یکم  دکتر
 بود.  قهیاز پنج دق

 باهاتون صحبت کنم. یخصوص دیافشاربا یآقا -

 حس دکتر دوخت:  یب  یمای گرفت و به س ینگاه از آسک  جیگ

 باشه.  -

 رو به پرستارها کرد و گفت:  دکتر

 . دیسر خانم افشار بمون یشما باال -

 به سمت اتاق گام برداشت.  انیپشت بند حرفش همراه با دا و

 داخل اتاق افتاد.  یچه اتفاق د یکن  فیعرلطفًا برام ت -

 کم رنگ دهان باز کرد:  یآرام و اخم یینشست و با صدا یصندل  یرو انیدا

  زتشی که بهم بر یز ی چ یول  دمیپرس دم،ینپرس یز ی من چ یعنیزد   یدونم، داشت حرف م ینم -
چنگ زد، فکر کردم، فکر   نشی س یبه قفسه  دینفس نکش گهیگلوش و گرفت بعد د هوی. دمینپرس

 .دیلرز  یبد م ی لیکنه آخه خ یکردم داره سکته م

 دهان باز کرد: انیآرام کردن احوال دا یبرا دکتر

 کنم. ی خواهش م  دیافشار آروم باش یآقا دمیفهم -
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 چه شده بود؟  شیهمان حالت چشم به دکتر دوخت؛ دخترعمو با

 : گذاشت  زیم  یمتفکر دست در هم قالب کرد و رو دکتر

 . کیحمالت پان -

 ه؟یچه کوفت گهید کی پان -

 کرد:  حی تکان داد و شروع به توض یسر  آرام

.  دیاز نوع شد یمثل وحشت زدگ یی زایچ هی یموضوع یگسترده درباره  یو نگران  دیشد یلی ترس خ -
. حمالت  دهیبه شخص دست م  یز ی چ  کیاز  یکه با هجوم ترس و نگران  یو عصب ینوع اختالل روان  هی
  یگتن نه،یس  یدرد فوق العاده گسترده در قفسه  جه،یطول بکشه، سر گ قهیکالً ممکنه چند دق کیپان

شده   یقلب یکنه دچار سکته  یهستند که شخص فکر م  یقو یعالئم به قدر  نینفس و لرزش بدن. ا
رخ    ییوقت به تنها چیهستش که ه نیکنه ا یو ترسناک م  یاختالل روان  نیکه ا یز یاما خب چ

 مکمل داره. هی شهیهم دهینم

 بود؟   یچه کوفت گرید نیا د،یخل  انیدا یدر گلو یبغض

 ه؟ یمکملش چ -

 . دیشد ی  افسردگ  -

 

 کند.  ری را به خ نیبعد از ا یبر هم فشرد؛ خدا روزها چشم

 هم داره؟ یدرمان  -

 دیروانشناس خوب مراجعه کن ک یدرمانش ندارم، به  یدرباره  یخوشبختانه بله، متاسفانه اطالعات -
 بهتره. 

اتفاقات را   نیاز اتاق خارج شد. مسبب تمام ا یحرف  چیبرخاست و بدون ه  یصندل یاز رو انیدا
 یبهتر از اآلن بود. فضا زیهمه چ دیرفت شا  ینم هیدانست، فکر کرد اگر آن روز به ترک یخودش م

متعفن    طی مح نیرا از ا  یهرچه زودتر خودش و آسک  دید، باز یحالش دامن م  ی  به بد مارستانیب
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مشغول بستن  یتازه کرد و وارد اتاق شد. آسک  ینفس  د،یکش شیدر موها یداد. پنجه ا یم جاتن
 شد و زمزمه کرد:  کیبود، آرام به او نزد  شیمانتو یدکمه ها

 م؟یبر یحاضر  -

 نجوا کرد:  ندازد،ی ب انیبه دا ینگاه  مین  یکه حت نیا بدون

 گفت؟  یدکتر چ  -

 . افتیراه ب ، یپزشک  ینبود، چرت و پرت ها  یمهم زیچ -

بار   ینذر  گیدر دلش د ییبود سراسر شوق بود اما اآلن گو  یگر یراه رفتن اگر زمان د انیکنار دا در
 . دیجوش  یو سرکه م   ریگونه مانند س نیگذاشته اند که ا

 ومده؟ین باهام قهر  که دم،یرو اصالً ند  اکویعمو د -

 وار گفت:  دیتهد یبازگشت و بالحن  یبه سمت آسک  رمنتظرهیغ انیدا

گم و  یکه اآلن م  ییزایاون اخالق قشنگم و نشونت بدم چ یاگه دوست ندار  ،ی آسک نیمن و بب -
.  یکن یکس توجه نم  چیکنم ه  یم دیکس تاک چیعمارت به ه میگوشت کن. اآلن که رفت ی زهیآو
من خودم دائم تو عمارتم  ،ید ینم تی گفتن انگار که با خودشونن اصالً اهم یز یچ یطعنه ا ،یا کهیت
 با ابوالفضل برو؟ ها؟  یبر  یخواست  یمگه بهت نگفتم هر قبرستون  یحواسم هست. اون سر  سپ

 را اصالً دوست نداشت! انیدا یخو نیبا استرس سر تکان داد؛ ا  یآسک

 .  یگفت -

  ادیسرت ب  یهرچ ه؟یچ  یدونیم ،یتره هم واسه حرفم خورد نکرد یرفت یبلند شد  ؟یکار کرد یتو چ -
 .  یسرخود نیحقته از بس آست 

 معشوق مغرور.  نیگفت ا یکمرشکن  یمات نگاهش کرد، چه جمله  یآسک

 سرشار از جذبه لب زد:  یبا لحن یآسک یتوجه به چهره  یب

 . امیشو تا ب نیبرو سوار ماش -
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 . امیم  ینه، هرجا بر  -

 بود. دهیو تنها ماندن است، به شدت ترس ییتنها  از هر چه چشمش

 و حساب کنم.  رشی تا پول پذ سایخب پس وا یل یخ -

دروازه   ی که از نظر آسک  ییعمارت گشوده شد، در ها ض ی شکل و عر یا لهیدر  م ن،یتک بوق ماش با
شد و بر   یشوق کبوتر  ان،یدا نیماش دنیجهنم بودند و بس. ابوالفضل نظر بر در انداخت و با د یها

 گام برداشت.  نیبه سمت ماش  دهیکه مادر خود را د  یکودک ییقلبش النه کرد، گو

 سالم آقا.  -

  شیعمارت کرد. لب ها یکوتاه حواله  یاز چشم برداشت و نگاه  نکیرا بست، ع  نیآرام در ماش  انیدا
  نی ممنوعه اش از ماش ی وهی. مد یشن ینم یز ینامفهوم چ  یخوردند اما ابوالفضل جز اصوات  یتکان م

 گرفت.  یجا انیشد و در کنار دا ادهیپ

   د؟یخانوم بهتر یسالم آسک  -

 کرد:  یدست شیپ انیدا یلب باز کرد تا پاسخ دهد که صدا یآسک

  نیهنوز ا  یپس واسه چ  ؟یکار کن یچ دینه و خانم افشار دومًا مگه بهت نگفتم امروز با یاوالً آسک  -
 ؟ ییجا

 کلمات اربابش زمزمه کرد:  یدفاع در برابر حمله  یب  ابوالفضل

 رم.   یاآلن م دیبله ببخش -

 : یهمان نگاه  خمار و بداخالقش رو کرد سمت آسک  با

 بهت گفتم.  ینره چ  ادتیفقط  ،م یبر -

 موقوف. یهر حرف اضافه ا یعنی انیدا یرو نیو نرم پلک زد؛ ا دیدهانش را بلع  آب

 وارد شدند.  انیو پشت بندش دا  یشد. آسک دهینگاه ها آن سمت کش یباز شدن در عمارت همه  با

 سالم.  -
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ا همان مزه پرتاب کرد و ب یتلخ به آسک یپله ها شد. طال نگاه یانداخت و راه ینیبر ب  ین یچ طلعت
 دخترک پرواز کرد.  یبرخاست و به سو  یسالمش را پاسخ گو شد. آراد از جا

 دنبالت؟  امیب  یتو؟ چرا نگفت یچه طور  -

 زد و لب گشود:  یلبخند یآسک

 زحمت ندادم. گهیخوبم، پسرعمو بود د  -

 . دیرا در آغوش کش ی هوا آسک یگرفت و ب ی در کنار آراد جا ادی شه

 حواسم بهت نبود.  دیببخش  د،یداشتم!؟ ببخش یمن چه حال یاگه بدون -

 عالقه رو کرد سمت آراد و لب زد:  یب انیدا

 مامان و بابام و بابات کجان؟  -

 اش پاسخ داد:  یباطن  لیعالرغم م  زین آراد

 .د یبا بچه ها رفتن خر -

 تکان داد:   تی باال  داد و نرم سرش را به طرف ییابرو یتا

 کردنه؟ دیاآلن چه موقع خر -

 غم در دل آراد شکفت:  ی شوفه

 صالح ندونسته. ییاما دا  انیماه قبل ب کیخواستگاره. انگار قرار بوده  -

 انداز شد :  نیطن  ایثر یمحض تمام شدن سخن آراد در عمارت گشوده شد و صدا به

 افته. یکه همه ش م یجور  نیا رشونیسفت بگ زمی شهرزاد عز ، یُمردم از خستگ یوا -

 چهره اش رنگ تعجب گرفت و ادامه داد:   انیدا دنید با

و انقدر ف س    ستی تر دستش ن  شی ب  کیبابات کجا مونده. کالً دوتا پالست نیبرو بب   ؟یاومد یتو ک -
 کنه.  یف س م
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  چیدست شان چشم دوخت. در سکوت و بدون ه یمادر به بسته ها یتوجه به حرف ها یاما ب انیدا
 اکویگذاشتند. د نیزم یو جهان هم وارد عمارت شدند و لوازم دست شان را رو  اکوی. دیحرکت  ایحرف 

  یب نیلعنت کرد خود را که چگونه گفته بود بدزدند ا د؛یپر شی در گلو یبغض ی آسک  دنیبه محض د
رفتند که در چشمانش تجمع    یباران  یدند و ابرهاکشان یاو را به سمت آسک  شی آزار را؟ پاها  یکس ب
 کنند.

 عموجون؟   یخوب  -

  انیدا یبزند و به ذائقه  یحرف  دی ترس  یهمچنان مسکوت مانده بود. م  یو آسک دشیآغوش کش در
 . دیایخوش ن 

ازت غافل موندم؟ نگران نباش   یهستم من؟ چه جور  یعمو دورت بگرده؟ چه طور آدم یخوب  -
کار و کرده؟ چه طور دلش   نیا یچ یکنم بگه برا ی کنم و وادارش م یم داش یخوشگلم خودم پ 

 خواسته؟ یاز جونت م  یاومده؟ چ

 نجوا کرد:  هیآغشته به کنا یکرد و با لحن یتک خنده ا انیدا

  یآبرو نم  یبپرس  یخواست یه مک ییسواال نیاقدام کردند وگرنه با ا ریبابا خداروشکر کن آدمات د -
 موند واست. 

چشم بست   اکویبود. د ایخبر بودن شان از قضا ینشان از ب اکویو د انیدا نیسرگردان  ب یها مردمک
 یرا داشت که او دوم انیدر دهان دا ش  یتوان مقابله با ن  یجان را. چه کس یبال نیو لعنت کرد زبان  ا
بود!              کردهبا او صحبت ن یاز خواستگار  یبود، کس  یسوال مبهم ریذهنش اس  یول  یاش باشد؟ آسک 
 دانست.  یحتمًا م  انیبه چشمان سرکش و مخمور عموزاده اش شد، دا  رهیبا همان چهره خ 

 باهات حرف بزنم.   امیزن عمو تو برو تو اتاقت تا ب  یآسک  -

 نیکنسل کردن ا یتماس براعموزاده شد. ال  ی رهیرنگ التماس گرفت و باز هم خ  یآسک چشمان
بر هم فشرد ؛  کرد و چشم افتیرا در یآسک یفرکانس چشم ها انی. دایمجلس دوست نداشتن 

 بود انگار!  یعمارت تمام شدن نیا یدردسرها

 استراحت کنه. دیخسته س با  ی.آسکستیم به حرف زدن ن  یاز یشه، ن ینم  یخبر  چیه -
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 تازانده بود. دانیم نیو بس بود هر چه پسرش در ا دیاخم در هم کش اکوید

از   یکیوقته داده شده، طرف   ی ل یخ یخواستگار  نیقول ا ان،یبه تو نداره دا ی ربط  چیبحث ه نیا -
هم تا دو سه  یآسک م،یپسشون بزن یشه الک یتهرانه، از همه لحاظ مناسبمونه، نم یکله گنده ها

 ساعت وقت استراحت داره.

  دندیفهم یزد؟ نم  یم ادیفر دی با  یهر موضوع کوچک  یله مردمک چرخاند، جدًا براحوص یب انیدا
 حرف، حرف خودش است و بس؟  شهیهم

  یاون قدر ب د، یکه خاک نکرد ینیزم بی. سانیگم ن یمهربون، ربط داره که م یبه من ربط داره عمو  -
هنوز چندوقت تا چهلم مونده؟ افشار اآلن عزاداره، بزرگمون فوت کرده،  دیفهم  یکه نم  دیعاطفه ا

 . دشی ازبند قیگم تا چهلم به تعو یم  انیگم ن یمن که نم نارو؟یا دیفهم  یداداشت فوت کرده، م

 لب باز کرد: انیاز حرف دا یروی به نشان پ  جهان

 بهتره.  میری رو هم در نظر بگ ی آسک طیآره، منم موافقم، به نظرم اآلن شرا -

مردک لمپن کار داشت   نیجهان کرد؛ با ا ینگاه ممکن را حواله  نیچشم چرخاند و خصمانه تر انیدا
 اتاقش شد.  یزد و او هم راه  ی. سپس با سر اشاره به آسکیاساس

 ـــــ

در اتاقش، اما شخص پشت در انگار قصدش   یوقفه  ی ب یزد خود را در برابر تقه ها یم دنینشن به
بود. چشمانش تازه گرم خواب شده بود و باز   یاعصاب آسک یرو  بیکه عج یود. قصدنب  یالی خیب

 باال.  یخواست بس   یم یکردن شان توان 

 : دیتخت نشست و با چشمان بسته غر یرو آشفته

 . دیبفرمائ -

به گوشش   ییآوا هیداد. تا چند ثان یاز ورود شخص به اتاق م یباز و بسته شدن در حاک یصدا
 مستانه. یدر گوشش و سپس قهقهه ا  یمردانه ا ادیفر ی و ناگهان صدا دینرس

 پخخخخخخخ.  -
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پر از   یما یس یاش را حواله  ده ینگاه ترس د،یکوتاه کش یادیسرعت و وحشت چشم گشود و فر با
 کرد. ادیخنده و سرخوش شه 

 خانم خوابالو حداقل چشمات و باز کن.  -

فکر کرد که   یگرفت و به فاجعه ا  اش را در چنگ نهیس یقفسه  ادین شه توجه به سخنا یاما ب یآسک
و شخص    دیکوب  یاش م نهیقفسه س یبا پتک به استخوان ها ی. انگار کس ردی رفت تا باز شکل گ یم
دست    کیاش را بسته بود. با  یتنفس یمجرا یفشرد و جلو یم  شیرحمانه دست بر گلو یب یگر ید
 را در چنگ گرفت.  شیگلو گرشیو با دست د نهیس ی فسهق

 تخت انداخت:  یآزاد از هفت دولت خود را رو ادی شه

 شم من.  یخر نم  ؟یکن ی تالف  یخوا یم  یآخ -

  یآغشته به ترس به آسک ی که با شک ادی شد به شه یدستانش و سپس تمام بدنش تلنگر  لرزش
 شود:   کینزد

 ی خوب ،یآسک  -

کرد،   یاش هم. راحت تنفس م نهیس ینبود انگار. لرزش بدنش قطع شد، درد قفسه  ایدن نیدر ا 
که هر چه بود  یز ینبود، چ  شی سر جا یز یوسط درست نبود، چ نیا یز یچ  کیتخت افتاد ،  یرو

شد. چرا فراموش کرد بپرسد علت آن حالتش را؟                            ی م انیدکتر و دا نیب ی مربوط به صحبت ها
تحملش نوشته نشده بود. چه  یدرد ها در آستانه  نیدرد کار او نبود. ا نیشد، تحمل ا یکاش تمام م 

  یطاقت شده بود. فرق چندان ی کرده و ب  زیصبرش لبر یاش گس و تلخ شده بود. کاسه  یقدر زندگ
 جانش...  ایمشکالتش  ایشد،   یش تمام مکا ش،ینداشت برا

 ؟ یآسک  هویچ ... چت شد  -

 پرتاب کرد:  ادینگران شه ینه چندان دوستانه اش را به چهره  نگاه

 و واسه من انجام نده.  اتی خرک  یشوخ نیا گهید یخواهشًا دفعه  -

 خوام.  یواقعًا معذرت م ،یترس  یقدر م نیدونستم ا یمن نم  دیببخش -
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 کرد.  یصحبت م انیحتمًا با دا دی تکان داد، با  یسر  نرم

 ها، خب؟  ینگ انیفقط به دا -

 بردند؟ یگونه از او حساب م  نیچه کرده بود که ا نانیبا ا انیاش گرفت اما کنترل کرد. دا خنده

 گم. ینم  یز یراحت باشه چ   التی خ -

 تخت برداشت:   نیشده را از پائ چیکادو پ یخم شد و جعبه ا ادی شه

 بهت بدمش.   هیگفتم اآلن فرصت خوب تی سوغات نمیا -

  یبرخورد کرد. خوشحال  ادی به چشمان شه یاش نشست و برقش مانند صاعقه ا ییدر دو آهو ذوق
 نبود!   یاش تصنع

 ؟ی بازش کن یخوا  ینم -

رنگ. با    یمشک ی  شکل و مخمل  لیمستط یکاغذ کادو را درچنگ گرفت و آرام بازش کرد؛ جعبه ا یآسک
  بیها عج یاهیچشم دوخت که در آن س یرنگ یست نقره ا  میظرافت در جعبه را گشود و به ن

  ینکرده بود؟ سر بلند کرد و با مردمک افتیدر یا هی کردند. چند وقت شده که هد یم ییخودنما
 : ادی خندان شه یمایدوخت به س نگاهرقصان 

 قشنگه.  یلیممنونم ازت، خ  -

 نم خانما، خوشگل و درخشان.خا  گهیمثل خودتن د -

لحظه   نی توانست از ا یکرد، م ش یروزها نیا ی دهیند یشاد  یمهمان لب ها یلبخند خجول یآسک
بود.  یکنارش باشد، کنارش م دیشد. اگر آن که با  یشد نم یم دیلذت ببرد اگر آن چه که نبا شیها

کرد.   یچشمانش زنده م یرا جلو  یآن دو ذغال ادی دید  یجنبه اش را که تا وقت م  یلعنت کرد مغز ب 
 سر چرخاند و چشم یکه در چهارچوب اتاق قاب بست. آسک  انیتقه در آمدو سپس قامت دا یصدا

 کرد.  یم یدر دستش باز  چیکه شانه به در چسبانده و با سوئ یانیدوخت به دا

سر خانم جر و بحث کنم اون وقت خودش تو اتاقش نشسته  یفهمبا هر زبون ن  دیبا رونی من اون ب -
 . رهیگ یم هیو هد دهیدل و قلوه م
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 شد؛ منظور از دل و قلوه چه بود؟ دهیدختر درهم کش اخمان

 اشتباه به عرضتون رسوندن دل و قلوه رو.  -

 باال داد و گفت :  ییابرو یرسم عادت تا به

 خودم؟ خواد که، مگه کورم   یبه عرض رسوندن نم  -

 ابرو باال برد و دهان گشود: انیاز دا یروی هم به پ یآسک

 آورده برام.  یسوغات -

 :   ستادیاز در َکند و کنار تخت ا شانه

 منم بدونم. دیسوغاتش جواهره؟ بگ ایدن  یکجا -

 که تا آن لحظه مسکوت مانده بود لب زد:  ادی شه

 فهمم!  ینم یمن علت دخالت تورو تو هر مسئله ا -

 بچرخاند نگاه اش را از گوشه چشم به او داد:  ادیکه سرش را سمت شه نیا بدون

 ؟یدیحاال فهم  ،یچون نفهم -

 کرد. یسره م کیپسر   نیحسابش را با ا دیتخت برخاست. امروز با  یبا شتاب از رو ادی شه

  یکی همه دشمنتن؟ چرا تا  یکن ی که فکر م ین یب  یدت متو خو یچ  ؟یکن یچرا انقد حس قدرت م -
 ؟ یکن یافسار پاره م شهیم یآسک کینزد

قفل شده اش   یدندان ها یقرار گرفت و از ال ادیمنقبض وچشمان مخمورش، رخ در رخ شه یصورت  با
 : دیغر

 بشه. ت یزندگ   انینقطه پا یساد یجا که وا نیتکرار کن تا هم گهیبار د کی آخر حرفت و  کهی ت -

را   ینداشت و ترسناک تر از آن، اگر حرف  یشوخ  یبا َاحد انیشد؛ دا ادیترس مهمان تن شه  یا لحظه
وحشتناک تر   ادی شه یموضوع برا  نیکند و هم   یجلو دارش نبود تا سخن اش را عمل زی چ چیزد ه یم
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  سانداقل بربه حد انیتا تفاضل قدش را با دا ستادیتخت ا یرو  یشبانه اش بود. آسک یاز کابوس ها
 .دیرس انیدا یهر چند باز هم تا چانه  

قائل   یچرا واسه افراد عمارت احترام  ؟یار یکس به جز خودت و آدم به حساب نم چیتو چرا ه انیدا -
 ؟ یش  ینم

 گام برداشت:  یسمت کمد آسک  به

توهم برت   اد یخودتم ز ،یانسان وار باهاشون برخورد کن  یکه بخوا ستنیکدومشون آدم ن چیچون ه -
 دست و بالم بسته شده جلوت.  ییعمو ینداره، امانت

 پرتاپ کرد:  یتخت آسک  یرنگ را رو ی مشک  ییپشت بند حرف اش شال و مانتو و

 کار دارم. یبا آسک رونی تموم شد برو ب حتیزنگ تفر  گهید ادیشه  -

با آن    یگره خورده از اتاق خارج شد. آسک یکرد و با مشت دخترک یحواله  یمستاصل نگاه  ادی شه
را حائل    شیبود دست ها ستاده یتخت ا یو شلوار مخصوص خوابش همان طور که رو راهنیپ

 کمرش کرد: 

 ؟ یبهت اجازه داد به کمد من دست بزن  یک -

 سرش پرتاب کرد:  یرا رو   نیبه او انداخت و شلوار ج  ینگاه مین

 م.زود بپوش حوصله ندار -

 باهات حرف بزنم.  دیهم با یموضوع هیتازه راجب  ام،ی جا نم چیمن با تو ه -

 بعدًا بپرس اآلن باش بپوش. -

 : امد یاز موضع خود کوتاه ن یآسک

 تا لباسام وعوض کنم. رونیپس زود از اتاقم برو ب  -

 !ینکن مجبورت کنم جلو چشمام لباسات وعوض کن میکار هیباهام حرف نزن  یبا لحن دستور  -

 را کجا پنهان کرده بود پسر روبه رو؟   شیایح   یب یرو نیو ا  دیجه  یبه صورت آسک  خون
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 . دیهام سواستفاده کن یی بایاز ز دیدم بخوا یکنم اجازه نم   یسر نم ی چون جلوتون روسر  -

با    یگشاد  صورت راهنی گذراند؛ شلوار و پرا از نظر   یآسک یسر تا پا  گریحوصله تر از هروقت د یب انیدا
  دهیچی پف کرده و در هم پ یکه به طرز وحشتناک یفر  قهوه ا  یو زرد، موها  دیدرشت سف یگل ها

 شده.  زی سرخ و ر یچشمان یبودند به عالوه 

 . یهات باش ییبایمواظب ز دمی و پسر کشت با یالکچر  ی افهیو ق  پیت نیالبته، با ا یحقم دار  -

 گفت:  نیسمت در حرکت کرد و در همان ب  به

آفتاب  هی شال پف نکنه شب  ریاتو بکش که ز هیتلفنات و  میاون س  یشیحاضر م یدار  یحداقل وقت -
 .یآبرومو ببر  یپرست ش

اتاقش   یقد  نهیآ یو روبه رو دیپر نیوحشت زده از تخت پائ  ی. آسک دیدر اتاق را محکم به هم کوب و
 یکند؟ موها  یخواست دلبر  یم پی ت نیبا ا  ست،ینگر نهیدر آ رشیوارفته به تصو یا افهی. با قستادیا

کرده بود. با   فپ یقابل باور  ریدر آمده بود و به طرز غ زی اش به حالت فر ر دهیصاف و اتو کش  شهیهم
امروز   شیها  کهی با ت انینشست؛ دا نیزم یو رو دیرا باز کرده بود؟ لب گز ادی شه  یکادو لیشما نیا
 شک.   یبافتش ب یم

 ـــــــ

 گفت:               یآسک  یمایبه س رهیزد و خ  هیبه در سمت راننده تک  انیدا ن،یبه محض ورودش به ماش 

 . ادیبهت م یتر از مشک شی ب یصورت  داشتم. یرو برات برم  هیکاش اون مانتو صورت  -

  کهی ت یکه کالً زبانش جز برا یدادن بهانه دست کس یچشم برهم فشرد و لعنت کرد خود را برا یآسک
 . دیچرخ ینم  هیو کنا

 .  ادیبهم م  یمشک گنیاتفاقًا همه م -

 گفت:  یبر لب نشاند و با لحن آرام و اما حرص درار  یلبخند ژکوند انیدا

 گفتن.  ینم یجور  نیوقت ا چیه  دنتیدیم هیبار تو اون لباس صورت هیاگه  -

 را استارت کرد.  نیپشت بند حرفش ماش و
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 و زمزمه کرد: دیکش یهر چند تصنع یحفظ آرامش یبرا ینفس  یآسک

 م؟ی ری کجا م میدار یگفت -

 . میریکجا م میمن نگفتم دار -

 . یوبیخواست ا یم یبشر صبر  نیبرگرداند؛ سر و کله زدن با ا شهیش یرا به سو   شیرو  یآسک

 م؟ یری کجا م  میدار یست یکنجکاو ن -

 از لطافت دخترانه اش استفاده کند:  یکرد کم  یسع

 . یکن یم تمیکه، اذ یگ یکنجکاو که هستم اما بهم نم -

 . ریبم یاز فضول گمیآره نم  -

 . یمانند خودش باش دی راه کارها پاسخگو نبودند با نیا انیدا یرو

 .ام ی باهات نم ییجاشم زود باش.  ادهی خوام پ  یو نگه دار م  نیماش -

 پاسخ داد: یگر یخون سردتر از هر زمان د انیدا

 ن؟ یپائ یکن  یو نگه ندارم خودتو پرت م نی البد اگه ماش -

 داد دهان باز کرد:  مهی ن ییبا صدا  یآسک

 و نگه دار.   نیماش االیکنم پس  یآره پرت م  -

 کرد:  رفعالیرا غ  نیکودک ماش قفل

 دخترعمو جان. نیبپر پائ -

شد ، به احتمال فراوان پسر روبه   انیتخس دا یبه چهره   رهیکج شده از بهت خ  یا افهی با ق  یآسک
 گونه آرام  نی کند و حاال ا چیرا گره پ  چارهی ب  ادیخواست آن شه  یم شی پ یقیبود، تا دقا  یموج شیرو

 شده است.

 .یبزن  نی وتیو با گ ادی من و شهسر  یخواست یتو اتاق که م ؟یانقدر مهربون شد هویچه طور  -
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 بود آماده ساخت:  افتهی انیاش پا ینیکه مقدمه چ یبحث  یگلو صاف کرد و خود را برا انیدا

 باهم.  میذره فرق دار هیفقط  گهیمثل خودتم د -

 زمزمه کرد:  دیآغشته به شک و ترد یبا لحن  یآسک

 !؟باهم میدار که فرقم یمثل من یتو چ -

 کرد :  یرا نوازش شی لب تر کرد و کنار ابرو انیدا

 شم.  یمهربون و لج درار م  هویمنم  رهیگ ی ت درد م نهیو قفسه س رهی نفست م هویتو  -

 نبوده اند.  لیدل یپرواز کرد؛ پس آن اتفاقات ب  ی از تن آسک جان

 شم؟  یم یمن ... من چرا اون جور  -

 دادن بحث کرد:  یدر جلوه عاد یسع انیدا

مغز کوچولوت هنوز   نایو ا یدزد انیبابا نترس بادمجون بم آفت نداره، سره اون جر  ستی ن یز یچ -
 بهم. زهیر ی بدنت م  ستمیکنه س ی م یهاش اتصال  میس  یترسه و َگه گدار  یم

قدر راحت از آن  نیکه ا  یترس نی دانست ا یچه م انیدا ت،ی زد از بهت و عصبان یتک خنده ا یآسک
 یاش را مختل کرده است؟ چه م یعاد یکرده و زندگ  شهینش رگفت در تار و پود بد یسخن م

شبانه    حیزشت و کر  یکابوس ها ادگاریگونه اش  یاشک ها زدیخ  یدانست صبح ها که از خواب بر م 
 او؟ یدانست از روان پاک شده  ی چه م انیدا ؟اش بود

 شم؟  یخ ... خوب م -

تحمل کنار    یدخترک  ب یو غم زده  دهیگرفت و نگاه اش را معطوف چشمان ترس ابانیاز خ چشم
 کس اش را؟  یب یبدهد عموزاده  یزد که تسل یم یگفت؟ چه حرف  یدستش کرد. چه م

و بدنت هنوز به اون ترس   یدیترس یلیخ  ،یکه نگرفت یالعالج  زی چ ،یش  یمعلومه که خوب م -
 باش. کنن نگران ن  یحلش م ده،یواکنش نشون م

 دکتر؟  میر   یم میپس اآلن دار -
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هم  ایروانشناس   شی پ میبر ا ی میدر حال حاضر دوتا راه دار دم،یو پرس  ییزایچ هیقبل از تو رفتم  -
 کنه. زی برات تجو کلتینسخه دارو اندازه قد و ه هیدکتر که  شی پ میبر

 کرد و ادامه داد: یخنده ا تک

ت بهت بده فکر کنم کالً دو سه خط بشه. -  که اگه بخواد نسخه رو اندازه َقد 

 کند؟  یآدم وار برخورد م طیشرا نیکرد حداقل در ا یچرا فکر م د؛ی ابرو در هم کش یآسک

 .یدار  فیدراز تشر یادیتو ز ستمیمن کوتوله ن -

 ؟یگفتم کوتوله ا یمن ک  یذار  یم چرا حرف تو دهنم -

در آن  یکه سر رشته ا یو مزه پران   یبا شوخ یبود، حت یمار یحواس دخترعمو از ب  پرت کردن قصدش
 نداشت. 

 : د یابروانش غر نیبا همان گره کور ب  یآسک

 شه.  ینسخه کوتاه م یاالن گفت نینزن، هم رشیز   یزنی حداقل حرف م -

  یه خط مشه گفتم نسخه دو س  یمن نگفتم نسخه کوتاه م یذار  یحرف تو دهنم م یباز دار  نیبب  -
 شه.

 زد:   ادیمانند فر غی ج ییآشفته با صدا یآسک

 شه.  یدو سه خط م  ینسخه اندازه قدته بعدشم گفت  یگم، گفت یو م نی خب منم که دارم هم  -

 زد و گفت:   یلبخند کج انیدا

داخل نسخه   اتیاندازه قدت دومًا من محتو دهینسخه م هیاوالً من نگفتم نسخه اندازه قدته گفتم  -
 رو گفتم دو سه خطه نگفتم نسخه کوتاهه که!

 شد! انیرخ دا میبه ن رهیخ  دنیاز نفهم یناش  یو مات با اخم جیگ

 یدردها یبرا دهیدکتر که فقط قرص وشربت بهت م شی پ ،یار ی به مغزت فشار ب ادیخواد ز  ینم -
  میر یم م یدوستم که دار نیآروم کنه ا تمینشناس که روح روا  شیببرمت پ خوامیاما من م تیجسمان 
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  تیحمالت تنفس  یداده برا شنهادیهم پ یاسپر  هیدرمان کاملت و به عهده گرفته  تی مسئول ششیپ
 ؟حله

  زاریاز روانشناس ها ب دیتوانست بگو یشد، کاش م   انیفقط نظاره گر دا یحرف  چیبدون ه  یآسک
 است.

 .ستمی ن وونهیهان من که د وونهیاونا دکتر د ام،یروانشناس نم  شیمن پ -

 کرد:  یابروانش نشاند و رو به آسک نیب یگره ا انیدا

 شن،یبا طرز تفکر تو ازشون استخراج م ییکه آدما یمتاسفم واسه اون مدرسه و دانشگاه -
  یدون یم ؟یی خدا یطرز فکر تو دار  نیا کمیو   ستیتو قرن ب ؟یهاست آسک  وونه یروانشناس دکتر د

با جسم سالم و روح   ییشد از آدما یپر م ای داشت؟ دن یرو برم  ایدن یاگه روانشناسا نبودن چه گند
  یاون موقع که افسردگ ؟یش یمحسوب م وونهید یدار  کی تو االن مشکل پان ف،یروح کث  ض،یمر

   ؟یشد یمحسوب م وونهید یداشت

که مدام   یا شهیش  ن،یماش ی شهیه دوخت به ش گرفت و نگا انیدا یمنقبض و عصب یمایاز س چشم
زد، کجا خوانده بود "   یرحمانه آن ها را پس م  یکه ب یشد و برف پاک کن  یباران م یمهمان قطره ها

بود.  وانهیدر ارتباط بود؛ د یاش با روانشناس یآن موقع که به علت افسردگ یخدا در باران است "؟ آر 
را   یشخص  یست؟ وقت یعموم یو بلند حرف زدن با خود در مکان ها  دنیفقط بلند خند یوانگیمگر د

اتاق است، هر روزت را چشم در چشم او  کیتوست، حد فاصلش با تو  یکیکه در نزد یدوست دار 
فاصله    اشبانه ات را ب  یها لمی ف ،یخور   یصبحانه و ناهار و شامت را م زیم ک یبا او سر  ،یشو یم
 یدهد، وقت یات م یتختت دلدار  یباال یشو یم  ضی مر یوقت  ،یکن یو تماشا مسانت با ا کی

لمسش را   یها اجازه  نیا یاما با همه  ،یشو یم مار یشود ب  یم ماری ب یخنداندت، وقت  یم ینیغمگ
 همتو  ،یدر او حل شو یر ی و در آغوشش بگ یرا بشکاف  ییکذا یسانت ها کی آن  یتوان ینم ،یندار 
شد   ادهیپ نی از ماش یرا نگه داشت، آسک  نی بلند ماش یساختمان ی.                  روبه رویا وانهید کی

  یحرف  چیه  یجا درمانگاه روانش بود. ب  نیانداخت؛ ا شی به ساختمان کرم رنگ روبه رو یونگاه
 گام برداشت.  انیدنبال دا

 ؟ی شناس یدکترش و م  -
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بس بود از   گرید یو لوده باز  یسر تکان داد؛ شوخ  یحرف چیه  یانداخت و ب یگذرا به آسک ینگاه 
 پرتاب کرد:  ی آسک یسو یافشار بود. به محض وردشان در آسانسور نگاه انیاآلن او بازهم دا

کنه    ینم یو کارش و با هم قاط یتخت باشه مسائل دوست التی اون جا با آراز راحت باش، خ یرفت -
که تو دلته و بهت   یز یرسه، هر چ یوش من نم به گ ی زن  یکه بهش م ییاز حرف ها یپس کلمه ا

 که مسخرت نکنن، باشه؟  یتودار بود یبسه هر چ ه،یرو دار زی کنه رو بر یناراحتت م ای ارهیفشار م

شد، کاش جسارت    یم دهیهمراه با کلماتش به صورت او کوب ینگران  یرفت وقت  یاز کف دختر م دل
 به دکتر و روانشناس؟  ازشیبود چه ن یمهربان م  با او شهیاگر هم دیداشت... جسارت داشت که بگو

 . یبگ  ستیدونم الزم ن  یخودم م -

 آمد:   یبه کارش نم چگاهیه  یلب فشرد و مهربان 

دونم و بلدم و نگه دار واسه خودت، چون دوست دارم   یو م  مهیگم حال یو بهت م  یز یچ هی یوقت -
 ؟یدی"چشم " ازت بشنوم فهم  هیفقط 

 و زبانش را در دهان قفل کرد که مبادا از سر خشم برنجاند دل معشوقش را.  دی اخم در هم کش یآسک

 نه؟ ای ید یگم فهم  ی، مبا توام  -

 . دمیآره فهم  -

چشم دوخت؛ "آراز طهماسب". وارد واحد   واریبه د شده دهیکوب یآسانسور خارج شدند. به تابلو از
اما  ب یو غر  بیعج یبا اشکال  ییسالن، تابلوها ینگاه دوخت به دکور زرد و صورت  یشدند، آسک 

کم   یآرامش دهنده بود. لبخند یادیز  ،ییو هوا یصوت  یاز آلودگ  یپاک و عار  یط یآرامش بخش، مح 
تمام حال خوشش را ذائل   بیعج  انیدا یاما جمله  رد یشکل بگ شیلب ها یرفت که گوشه  نگر

 کرد: 

 شد به خدا. فیح ،یشد  یجا ست م نیبا ا یبود  دهیرو پوش هیاگه اون لباس صورت  نیبب  -

 خوره!  یگم بهت برم یم یز یچ هیبعدم که  یکن  یشروع م یخودت دار  نیبب  -
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برخاست   یاز جا  انیدا  دنیبه محض د یگام برداشت. منش  یمنش زی زد و به سمت م یلبخند انیدا
لب  یآمده از شال را داخل فرستاد، زبانش را رو رونی بلوند و سرکش ب یاز موها یوبا عشوه طره ا

 طناز دهان گشود: یو با لحن دی سرخ آلودش کش یها

 جناب افشار. دیاوه خوش آمد -

 

و لحن اغواگرانه  افهیق نیا د،یاسترس و دلهره به جانش پر کش شیعروسک روبه رو دنیبا د  یآسک
  نیب ی شگیهم یبا همان گره  انیمرد بود. دا گریکه د انیلرزاند چه برسد به دا یدل او را هم م
  بست و ناز را به بن  یدلبر  یرهایکرد که تمام مس  شیصدا  یچاشن یتکان داد، جذبه ا یابروانش سر 

 کشاند:  یم

 .میسب قرار داشتطهما یبا آقا -

 داخل. دیکنم بفرمائ  یخواهش م  انم،یبله در جر -

خود با آن دلبرک   اسی که در آن لحظه به چالش ق یرو کرد به دخترک شیها  یبا همان ذغال  انیدا
 بلوند رفته بود: 

 .  نیکه راحت باش امیداخل نم گهیبرو، من د -

شک   یاغواکننده ب یملکه  نیآن هم با ا انیپا گرفت، تنها گذاشتن دا  یتن آسک یجا  یدر جا یانقالب
 ستاند.  یجانش را در آن اتاق م 

 . ایتوهم ب رمی تو نم یینه من تنها -

 دنبالت.  امیبشه؟ کارت که تموم شد زنگ بزن ب  یکه چ نمی کنار شما بش امی ب ،ییبرم جا  دیمن با -

 جهت بود. یه داشتن ب النه کرد پس استرس و دلهر یبر نگاه آسک شوق

 باشه.  -

گام   یاش اکتفا به تکان دادن سرش کرد و به سمت در خروج یزندگ  یها یشگی مانند تمام هم انیدا
 برداشت. 
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 داخل؟ دیبر دیخوا  ینم -

 : د یپاش  یمنش یبه رو یلبخند

 . رمیبله اآلن م -

 یکار بود، نواده  نیمجبور به ا شهیهم  د،یجهت حفظ ظاهر کش  یتوجه به آشوب درونش نفس یب
و منتظر ماند تا اجازه ورودش   د یبه در کوب  یو سخت. تقه ا نی بود بس سنگ  یتیافشار بودن مسئول

 صادر شود. 

 . دیبفرمائ  ـ

  دیسف یو تم رنگ بند  نشیکه نگاه اش را مجذوب خود کرد چ یز یاول چ یاتاق شد و در وهله  وارد
 انداخت.  یخندان و برق چشمان پسر نگاه یمای به س_ کرم اتاق بود. سر بلند کرد و 

 سالم. -

  یم یکاناپه م یرا دعوت به نشستن رو  یبرخاست و همان طور که با دستش آسک زی از پشت م آراز
 کرد پاسخ داد: 

 خانم افشار.  دیخوش آمد یل یبه به خ -

 ه رفت. استوار و منظم  نشات گرفته از اصالت درونش به سمت کاناپ ییبا گام ها  یآسک

 دختر نشست و دهان باز کرد:  یروبه رو آراز

 اره؟ ی ب یبگم منش  یخور   یم یز یچ -

 ندارم.  لیم یز ی ممنون چ یل ینه خ -

 کف دستانش را به هم چسباند و گفت:  آراز

 خواهد دل تنگت بگو. یخب دوستم، هر چه م -

 دوستم؟ -
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 رد:   شیمایس ی  چاشن  یلبخند آرامش بخش  آراز

 کنه؟  یکنه، م یها درد و دل نم بهیباهم، آدم که واسه غر میدوست گهیآره د -

در کافه از عشق دست رفته اش گفته   بهی غر یآن قسمت از کتابش افتاد که دخترک با پسر  ادی  یآسک
 شد.  یم  نیریهم ش یل یدرد و دل خ دی د یم انیبه دا هیشب یا بهی غر یبود، اگر روز 

 کنه. ینه نم -

 دومًا دوست دارم اون حمالت و کامل برام  ،یو آراز صدام کن یام راحت باشاوالً دوست دارم باه-

 .یکن  فیتعر 

 

 را فراموش کند؟  یکذائ  یگذاشتند آن روزها ی در هم مچاله شد؛ چرا نم یآسک صورت

اون   یول  یبهش فکر کن   یحت ای  یفهمم که چه قدر واست سخته از اون روز حرف بزن  یمن م ن،یبب  -
و تحت شعاع    تیگذاشتن که هنوز زندگ یراتی تاث یسر  کیاتفاقات با تمام رد شدن و گذشتنشون 

تا منم بتونم کمکت   یبرام بگ  دهیکه اون لحظه بهت دست م یخوام از هر احساس  یقرار داده، من م
 قبوله؟  کنم،

 شد اعتماد کرد؟ یتوانست اعتماد کند؟ م یآراز را رصد کرد، م یمایس

جسم و   یا گهیچرت د یهر مسئله  ایسر خجالت  میکه بخوا  میکن  یکن، ما اون قدر عمر نمگوش  -
 . میکن یم  یو زندگ میایم ایبار به دن کیما فقط  م،یروحمون و تو عذاب بذار

اون حالت بهم  فتمیشدنم ب دهیدزد  یروزا ادشی ییهوی ایبترسونتم  ی کی یدونم وقت یمن فقط م -
 !دهیدست م

 اون اتفاق برات افتاد؟  یبار ک  نیآخر -

 امروز بود.  نیهم -

 ؟یافتاد ادشی ایترسوندت  یکس -
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 پسرعمه م شوکم کرد.  -

 : دیاز سر آرامش کش ینفس  آراد

  یمهمون ناخونده بش نیاز ا یزبانیمدام مجبور به م دیاز امروز به بعد شا فه،ی خوبه، پس نوعش خف -
  فیکه نوع حمالت خف نینداره، با توجه به ا یا گهی د زی هر چ ایهم به شوکه شدن  یربط  گهیو د

 . یکن تشونیگم توجه و رعا یکه م یبه نکات  دیراحته فقط با شی ریشگیهستش، پ

 آراز دوخت.  کیبار یمشتاق مردمک به لب ها یآسک

که اعصابت و   یهست ییفضا یاگه تو یتنش زا نباش  یها  طیمح یباشه حق توعه که تو  ادتیاوالً  -
 یاون لحظه بخوا ای  یبد حیتوض   یبه کس یست یاونجا رو ترک کن، مجبور ن عیکنه سر یمتشنج م

 یو متوجه شد یمشغول غذا خوردن بود یجمع کی یاگه تو  یانسان آزاد کی تو  ،یکسب اجازه کن
به غذا خوردن  ندتیاس ناخوشابدون توجه به احس یستی مجبور ن  فتهی خواد اتفاق ب یکه اون حمله م

رو ترک کن   ط یتفاوتت نشن، همون لحظه بلند شو و مح یمتوجه  هیبق نکهیصرفًا جهت ا یادامه بد
به خودشون و روحشون احترام    رندینگ  ادیکه  یآدما تا زمان ،یکه مهم  یخودت نیاول ا یدر وهله 

 ؟ یفهم  یداشته باشند، م یتوقع رو از کس نیا دینبا ارندبذ

مدت؟ چه  ن یبم و مصمم آراز شد. چه قدر به روحش احترام گذاشته بود در ا یحرف ها و صدا  مسخ
نگذاشته بود.  یوقت به خودش احترام  چیخودش ارزش قائل شده بود؟ بغض کرد؛ او ه  یقدر برا

  یخودش. تمام اعضاسرکوب  متیبه ق یباشند حت  یاز او راض  گرانیبود د نی اش بر ا یسع شهیهم
من با   یخودش هم با خودش قهر کرده بود، من، حت دند،یکش یمتعلق به او بودند را م عذاببدنش، 

 خودش قهر کرده بود. 

بذارمشون   ارمی ... در ب ارمی تونستم قلبم و، مغزم و من و همه رو از خودم در ب یکاش ... کاش م  -
 جلوم! 

کرد؛ پس    لیسرش را به سمت چپ متما ی. آراز کمیشد و چه باران به موقع ی چشمانش باران یهوا
 هم داشت.  یافسردگ

 ؟ ی کارشون کن یجلوت که چ شونیبذار -

 شده اش مات آراز شد:   یباران یبا همان هوا  یآسک
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که من  گمی ... م گمیزنم باهاشون، م یکنم فقط حرف م  ی نم شونیدونم، کار ی؟ نم کارشون کنم  یچ -
کردم،   تتونیقدر اذ نیکه ا دیخشی ب  د،یشد یکه تو جسم من زندان دیببخش د،یببخش  گمین، مو ببخش

 همهکه   گمیسر و تهش کردم، م یعشق ب هی ریببخشه که اس گمیم گم،یعذابشون دادم، به قلبمم م
 با خودمم قهرم آراز.  یکنم، که صبورتر باشن، من ... من حت یدرست م  ویچ

 کرد:  لیاو متما یآرام خود را به سو آراز

 ؟ یخودت و ببخش  یکه نتونست یکرد یکار  ؟یچرا؟ چرا با خودت قهر  -

 تکان داد. یچشم بست و آرام سر  یآسک

 م؟ یبعد مفصل راجبش حرف بزن یجلسه  یخوا یم -

 تکان داد. یمسکوت سر  هم  باز

 باشه؟  میصحبت کن  کیخب پس اآلن راجب پان یل یخ -

 گشتش قطره اشک سمجش را کنار زد: با ان  یآسک

 . میبگ  کیآره، از پان -

 ----- 

اتصال را لمس   یاسم جهان مکث کرد و سپس دکمه  یکرد، رو نیرا باال و پائ لشی موبا یها مخاطب
 کرد: 

 جان.  انیسالم دا -

 . نمتیخوام بب  یم -

 لب زد:  انیخورده از لحن خشک دا کهی  جهان

 عمارت؟  ییایخب چرا نم -

 .کنم یاس م از عمارت، اآلن آدرسش و اس ام  ری غ یینه نه، هر جا -
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 خدافظ.  امتم،ی پس من منتظر پ زمیباشه عز -

ضرب   شیلب ها  یزد و با انگشتان دستش رو  هیتک نی ماش  ی شهیرا قطع کرد ؛ دستش به ش اتصال
و   لهیداد؟ جهان به ح یدفاع م یبه جهان اجازه   ایکرد  یبود، تند بر خورد م  گرفت؛ دو به شک ینرم

شد چه؟ آدرس رستوران مد نظرش را    یداد و خامش م  یاش معروف بود، اگر حق دفاع م یچاپلوس
کنار   یرا به صندل لیآن جا باشد سپس موبا گریساعت د کیجهان ارسال کرد و ذکر کرد که تا  یبرا

 گرفت.  شی مطب را در پ ریپرتاب کرد و مس 

 ---- 

را که آرام   ینظر گرفت عموزاده ا ری پشت پرتاب کرد. ز یو آن را به صندل   را بست  یآب معدن یبطر  در
و گام   خت یر ی داشت، عشوه م یکرد و گام برم یداشت، ناز م یگام برم نی به سمت ماش  نیو مت
 داشت.   یگام برم  انیاعصاب دا یشده زوم راه رفتنش شد، رو  زیبا چشمان ر انیداشت، دا یبرم

 : دیبا تشرغر نیمحض نشستنش در ماش  به

 ه؟ یچه مدل راه رفتن گهید نیا -

 : ست ینگر انیگرفته بود شوکه به دا یجا نی که تازه در ماش یآسک

 راه رفتم؟  یوا، مگه چه جور  -

 . کننیکه همه برگشتن نگات م  یر یو راه م یز یر  یانقدر ناز م -

 اول: احترام به خودت.  قانون

 هم باهاش ندارم.  یبوده مشکل یجور  نیهم شهیراه رفتن من هم  -

 ؛ خدا صبرش دهد.دوخت  گرید یباال انداخت و چشم به سو  ییابرو انیدا

 ؟ یدیفهم یر ی به بعد سفت و محکم راه م  نیاز ا ،یبا من کل کل نکن آسک -

 خودت.  تی : احترام به شخصدوم  قانون

 ندارم. هیقض نیبا ا  یگفتم که من مشکل -
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 من مشکل دارم! -

 . یمشکلت و حل کن  یبر  یتون  یم م،یمطب روانشناس  شیپ -

  یکه ب ییسپس با صدا دیچرخ  یگرفت و به سمت آسک   ی پارک کرد، نفس ابانیرا کنار خ  نیماش انیدا
 : د یکش ادیشباهت به نعره نبود فر

بهت   ی ه، وقتزبونت برام باز بش یبا من درست حرف بزن. نفرستادمت اونجا که تخم کفتر بخور  -
که   کنمیجفت پاهات و قطع م  ی بگ یبخوا نیا ریکه اگه غ چشم یبگ  دیدرست راه برو فقط با گمیم

 نه؟  ای شد  تی بره حال ادتیکالً راه رفتن 

حجم صدا تند سرش را تکان داد.               نیبا همان چشمان گرد شدد از ا  نیبه در ماش دهیچسب یآسک
 ممنوع!  زیهمه چ انیدا یقانون سوم: جلو

 ----- 

  یبه سمت اتاقش قدم برداشت که با صدا یحرف  چیه ی ب  یمحض ورودشان داخل عمارت ، آسک به
 متوقف شد:  شی طلعت سرجا

 کردند.  یشد به بزرگ ترهاشون سالم م یکه هنوز بچه ها احترام سرشون م یزمان هی -

 مانع از او شد:  انیدا یبدهد که صدا  یطلعت برداشت و دهان باز کرد تا جواب یبه سو ی قدم یآسک

 تموم شد عمه جان.  گهیاون زمان ها د -

 و افزود:  یرو کرد به آسک  

 تاقت. به اون ا  یدیچسب یه هیجا چ  نیهم نیتوهم بش ـ

 آرام زمزمه کرد:  یآسک

 . امی لباسم و عوض کنم م -

 مبل مقابل طلعت نشست:  یبه نشان لبخند کج کرد و سپس رو یا هیثان یلبش را برا یگوشه  انیدا

 شوهرت کجاست عمه؟ -
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 پرتاب کرد و گفت:  انیبه دا یخصمانه نگاه  

 شوهرم اسم داره! -

 چرخاند و پاسخ داد:  یمردمک کالفه

 جهان کجاست؟  -

 کشمشم دم داره. -

 لب زد: یخند  شیطلعت کرد و با ن  یچهره  یمخمورش را حواله  نگاه

 . ادی من از کشمش دم دار خوشم نم -

 شد:  زیکالم طلعت هم ت  لحن

 ؟یراه بنداز   شیآت  یخوا یباز م  -

 خوام خاموشش کنم.  یراه انداخته، من م گهید یک یو   شیبار آت نیاتفاقًا برعکس ا -

آشکار به سمت محبوب دلش پرواز   یشدند. باران با ذوق  ییرای به همراه باران و بارانا وارد پذ  یآسک
 انینشستند. باران دست دور بازوان دا گرید یمبل یرو   یگرفت. بارانا و آسک یکرد و در کنارش جا
 حلقه کرد و گفت: 

 دلم واست تنگ شده بود . یان یدا ییوا -

 و او را پس زد:  دیاما چهره در هم کش انیدا

 . ادیبلند شو من ازعطر گرم بدم م  ؟یزد  هیچه عطر نیاه ا -

 کرد:  کینزد  انیو مجدد خود را به دا  دیلب ورچ باران

 معرفت!؟  یب دمتیند یچند وقته درست وحساب  یدون  یم نم؟یجا بش  نیشه ا یخب حاال نم  -

 زده گفت:  جان ی آمده باشد، راست نشست و ه ادشی یز ی انگار که چناگهان  به

 ؟یکه برات آوردم و باز کرد ییای سوغات ی راست ییوا -



 آسکی 

113 
 

صحنه ها را   نیتحمل ا یاش کرد و چشم بست؛ قلبش جنبه  یشانیدستش را ستون پ یآسک
 گرفت.  ینداشت، کاش باران فاصله م

 کنه؟ یچته؟ سرت درد م ینه وقت نکردم بازشون کنم، آسک -

 باران و طلعت پاسخ داد:  یتوجه به نگاه نچندان دوستانه  یسر بلند کرد و ب  یآسک

 . ستین میزی نه خوبم چ -

 داشت.  یبه دلش انداخته بود حاال حاالها از شر هرچه غصه بود مصونش م انیتوجه دا نیکه ا  یحال

 پا انداخت:  یرو کرد به طلعت و پا رو انیدا

 کجاست؟ یخب، نگفت -

 شدند. ییرای وارد پذ دشانیخر یها ی سهیبا ک اد یگشوده شد و طال و شهرزاد به همراه شه در

 نگاه اش را معطوف آن ها کرد و پاسخ داد: طلعت

 شه.  یم داشیو آراد بود هر جا باشه تا شب پ اکویبار با د نیدونم آخر یمن -

 یگر یشب د چیکه زده بود هر کجا باشد امشب وه یبر لب نشاند؛ با آن گند یپوزخند انیدا
 رفت:   یشد سمت آسک  یم  دهیکه نامنظم به کالبدش کوب یبا قلب ادی شد. شه ینم  شیدایپ

 دمشونیخر نیواسه هم اد،یبهت م  یل یحس کردم خ دمید یفروشگاه چندتا شال و روسر  یتو -
 برات. 

منظور باشد،   یتوانست ب  یکه نم ادی وقت شه یوقت و ب  یها دیخر نیفعال شد؛ ا انیدا یرادارها
 توانست؟  یم

 .میسر راه بخر یگفت ی خب م ینداشت یاگه شال و روسر  یآسک  -

 کرد:  دی خر ی سهیکمشتاق شروع به کنکاش  یآسک

  یم  زیآدم و سوپرا اشیبا هدا شهیهم ادیشه نیخواستم ا ینم  یداشتم آخه، من اصالً شال و روسر  -
 کنه.
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 شدن داشت؟  زیهم سوپرا یباال داد و نگاه از آن ها گرفت؛ شال و روسر  یی ابرو یتا انیدا

 رفت لب زد:  یور م لشیمبل با موبا یهمانطور که رو  شهرزاد

 نه. ای  یش یخوشگل تر م نمی تو اتاق من بپوش بب میبر  ایب -

 دختر کرد:  یتوام با چشمک حواله  یسر بلند کرد و لبخند شهرزاد

 . ییایب رونی ذارم از اتاق ب یحاال حاالها نم  یالبته بگما اگه خوشگل تر شد -

و لب    دیجه  ی. خون به صورت آسک ددنیشهرزاد به سقف چسب ییپروا یاز فرط ب  ادیو شه انیدا ابروان
 کرد و برخاست:  بشیج  یرا راه لی. شهرزاد موبادیدندان کش ریز

 . میبر  دیدخترا بزن -

شان کردند. طال و طلعت هم آن چنان غرق صحبت شدند که   یو بارانا هم برخاستند و همراه باران
 نبودند. ای دن نیدر ا ییگو

 دخترها لب زد:   ری به مس رهی گرفت و خ  یجا انیکنار دا ادی شه

 شه؟  یم  یبه نظرت با اون شال ها چه شکل -

 بگم؟ بیغ دهیند لدمی کاپرف دیویشه مگه من د یم یدونم چه شکل  یمن چه م -

 را رصد کرد:  انیدا یمایس  یبا اخم کم رنگ ادی شه

 ؟یتو چرا انقدر با خودت وهمه دعوا دار  -

 حوصله ندارم. نیمن نش شیکه اوقاتت تلخ بشه، پاشو پ  یباهام حرف بزن یستیمجبور ن  -

 : د یخاست غر یبرم   یرفت وهمان طور که از جا انیبه دا یچشم غره ا ادی شه

 خدا به داد زن و بچه ت برسه. -

 ــــــــــ

 گرفت:  یو روبه آسک دی کش رونی را از جعبه ب یی طال یرنگ با ترمه ها دیسف  یشال  شهرزاد
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 . نمیبپوش بب ش،ی آخر نمیا -

 به شال انداخت؛ عزادار بود هنوز و تمام  شال ها رنگ روشن! ینگاه

 . دیآورد دیبازار بوده جمع کرد یتو یشال و روسر  یخسته شدم هرچ گهید ییوا -

 اد؟ی هست که بهت ن یز یبا هر کدومشون، اصالً چ یش  یم  یگر یج -

 کرد و گفت:  شی مهمان لب ها یلبخند خجول یآسک

 . یگیحد که تو م نیا انه ت گهید -

 .گمیحد که من م نی تا هم  قاً یچرا دق -

 و نجوا کرد:  دیرا در آغوش کش  یآسک  سپس

 هیاه یس ست،ی ن ای آخره دن میکه از دست داد ییزایمرگ عز نه،ی ریپر از اتفاقات تلخ و ش  یزندگ   یآسک ـ
چند ساله  هیچه حال و روز نیا م،یافتاد ی. خودت و نباز، ما از خنده ها تو به خنده مستیمطلق ن

 ؟یواسه خودت درست کرد

دستانش را دور تن  شهرزاد محکم تر   یکه از تنش شروع به لرزش کرد لبانش بود. گره  یارگان  نیاول
زن  عزاداره  یردهاکش  د  ادی. سکوتش فردیبگو یز یتوانست چ یخواست حرف بزند، نم   یکرد. نم

 درونش بود. 

 افشی روشن رو ق یفقط رنگ ها هیچون پوستش گندم اد؟یبهش م یوا شهرزاد کجا همه چ  -
 نشست. 

 زده اش را معطوف باران کرد:  رتی فاصله گرفت و نگاه ح یآسک از

  یحساب  دهی شال سف نیمخصوصًا با ا ادیهم بهش م  یهمه چ ده،یباران، سف  ست ین یکه گندم نیا -
 پسرکش شده. 

بود که عاشقش    نیاحتمال ا دشیدیم انیاگر دا یعنیشد؛ پسر کش شده بود؟  زی ت یآسک  یها شاخ
 داد. یم یمانور  انیدا یشال جلو نی حتمًا با ا دیشود!؟ با



 آسکی 

116 
 

 . یبابت شال ها شهرزادجون  یبرم کار دارم، مرس گهیمن د -

 خواهرانه زد و گفت:  یرا بوسه ا یآسک ی گونه

 .انی بهت م  یلیمبارکت باشه خ زم،ی برو عز -

وارد اتاق شد و به محض ورودش   د،یکوب  یم  کرشیقرار خود را به پ  یب جان،یکه از فرط ه  یقلب  با
 یشود؟ قلب سرکشش محکم تر خود را به کالبد م ی پشت در اتاق نشست؛ گفته بود پسرکش م 

  ینم یمغزش همکار  بی وعج انیحضور نزد دا یبود برا یبهانه ا یاما در جست و جو یکوباند. آسک
اتاقش   یقد نهیآ یبرخاست و جلو یدر ذهنش زده شد، با شتاب از جا یکرد!      ناگهان جرقه ا

 گام برداشت.  انیو به سمت اتاق دا دیکش ی قیظاهرش را آراسته کرد، سپس نفس عم ستاد،یا

 ـــــ

  یزد، باز هم پاسخ گرید یضربه ا  د،ینشن یاببه در وارد کرد، جو یو تقه ا ستادیدر اتاق ا یجلو
 یدر نشست صدا ی رهیدستگ یبه در زد، دستش که رو گرید یو چند تقه   دیعقب نکش د،ینشن
 گوشش را نوازش کرد:  انیدا

که بگه  ستیکس ن چیتوش ه ه،یاون اتاق خال  یعنی دهیجواب نم  یو کس  یزن  یبار در م  هی یوقت -
شه   ینم یمعجزه ا یو با ضربه هات در و سوراخ کن یس یساعت پشت در وا  میکه تو ن نیتو. ا ایب

 . ستیاون تو ن چکسیچون ه

قلبش بود به  یو همان طور که دستش رو دیکش یآرام  نیه انیدا یشوکه از حضور ناگهان  یآسک
 : ست ی پشت سرش نگر

 لحظه. هی دمیترس ییوا -

 زد وارد اتاقش شد:   یرا کنار   یآسک انیدا

 .یکارم دار  یچ نمیتو بب  ای تو، ب ینوبر  -

  یانباشته شده رو دیخر یکه توجهش را جلب کرد باکس ها یز یوارد اتاق شد و در بدو ورود چ آرام
 هم بود.
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 ؟ یکن  دیانقدر خر  یوقت کرد یک  ییوا -

 شد:   قیدق یداد در صورت آسک یکاناپه اش لم م یطور که رو همان

 ارن؟ ی م یفقط واسه تو سوغات یفکر کرد -

 : دیآب دهانش را بلع یبه سخت  یآسک

 ؟ یآها مبارک باشه، چرا بازشون نکرد -

 کارت و بگو.  ادن،یکه چقد ز ی نیب ی حوصلش و ندارم م  -

 ؟ ییایخوام برم مطب باهام م  یفردا که م نمیخواستم بب یم -

 : د یتازه کرد و خروش ینفس انیدا

 ندارم.  دیحوصله دردسر جد ام،یآره م -

 داد؟ مگر شهرزاد نگفت پسرکش شده است؟ ینشان نم  یواکنش انیچرا دا د،یبر شالش کش  یدست

 .می کنم با هم بر یباشه، پس من فردا صبر م -

 کرد و لب زد:   یبه شال آسک ینگاه 

 ؟یحاال چرا تو خونه شال سرت کرد -

 : د ییاش رو دهیخشک ابانیدر ب  یا شکوفه

 رفت از سرم برش دارم !  ادمی گهید کردمی گرفته بود و تست  م ادی که شه ییشال ها داشتم -

 از کاناپه گرفت:  هیبه خود داد و تک یتکان  انیدا

 ده؟ یواست خر  ادی همونه که شه نیا -

 سرخوش از بحث لب زد:  یآسک

 آره ، قشنگه؟ -
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 تفاوت شانه باال انداخت:  یزد و ب هیبه کاناپه تک  مجدد

 کرده! یجور  هی افتویمسخرست ق یل ینه، خ -

شکست که چه را  یرحمانه دل م یطور ب  نیشد؛ ا انیو مات حرف دا دیدست از تپش کش قلبش
 ثابت کند؟ 

 . رمیم گهیآ ... آها ... من ... من د -

 .یتو اتاقت بود یبسه هر چ  زی سر  م ایواسه شام ب  -

  یم هیگر  دیمهمان شد و نبا شهی آن هم زبانیم شیتکان داد و از اتاق خارج شد؛ گلو یحرف سر  یب
  انیدا یکرد. او برا یم هیگر دیشالش را دوست نداشت و نبا انیکرد. دا یم هیگر  دیکرد، تکرار کرد، نبا

تخت   یو رو  دیشالش را از سرش کش  ی. عصبدیتنها حکم همان عموزاده را داشت و باز هم نبا 
"   دیبر صورتش کش یو دست ستادیا نهی آئ یهم کنده شد. جلو شی انداخت چنان که چند تار از موها

خودش را هم دوست نداشت.   یرا حت   زشیچ چیه انینشست؛ دا  نیزم یکرده. " رو یجور  هی افتویق
 گونه اش را حس کرد.   یرو یا اتاقش سر خوردن قطره  یبه پنجره   رهینشست و خ نی آرام بر زم

 ــــ

را  اکویداد د یشد. طلعت همان طور که لقمه اش را قورت م  یآرامش بخش سرو م یدر سکوت  شام
 مخاطب قرار داد

 گرده؟  یبر م  یحاال جهان نگفت ک -

 نهاد:  زی م یدستانش را در هم قفل کرد و رو اکوید

  د یاومده و با  شی براش پ یسفر فور   کینگفت فقط باهام تماس گرفت و گفت  یز یواال به من که چ -
 بره. 

 کرد:  زیمداخله کرد و آرنج دستش را ستون  م آراد

 م؟یبود که ما خبر نداشت یچه سفر کار  نیدونم ا ینم -

 .دیجو یرا م شیخانواده، غذا  نیمحو به حماقت ا یتنها با لخند انیدا
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 کرد:  انیدا ینگاهش را حواله  اکوید

 نگفت؟  یز یبه تو چ  ؟یدون ینم یز یتو چ -

 چانه زد:  ر  ی دستمال دور دهانش را پاک کرد و دست ز با

 در چه مورد؟  -

 نگفته؟ یز یچ  ؟یدون ی نم یز یچ گه،یسفرش د نیهم -

 دونم. ی و خودم م   ییزایچ کی که نگفته اما  یز یچ -

 یهمه خون سرد نینظر گرفت؛ ا ریرا ز انیحرکات دا اکویکاهو در بشقابش شد. د ختنیمشغول ر و
 : د یاش به که رفته بود؟ دست مشت کرد و غر

 .گهیخب بگو د -

 کند لب زد: اکوید یبرزخ  یبه چهره   ینگاه نکهی و بدون ا ختیر شیکاهو یسس را رو انیدا

 و بگم؟  یچ -

 حفظ ظاهر کند:  کرد   یو سع دیکش شیموها  یال یپنجه ا آراد

 ؟ ینگفت یز ی خب پس چرا عصر تا حاال چ -

 در دهانش قرار داد:   ییبه آراد انداخت و تکه کاهو یچشم گوشه

 ! نیدینپرس ی چیچون ازعصر تا حاال ه -

 لحنش کرد:  یطاقت تمام کرد و خشم را چاشن اکوید

  یز یافتاد تا چ ادشی هوی هیقض نیۤاد سر هم ا،یستین ی وقت منتظر سوال جواب کس چیحاال تو ه  -
 نگه. یز ی چ میدینپرس

 پرتاب کرد:  یآسک  یدست نخورده  یبه غذا ینگاه

 رفت.  ادمیاومد   شیکشمش پ  یغروب خواستم به عمه بگم که بحث نخودچ -
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 لب زد :   یمحکم و شاک  طلعت

  یعنیکشمش   یبعدشم درست صحبت کن نخودچ  ؟ یبگ یخوا یم یدونستم چ یمن از کجا م -
 ؟یچ

 تکان داد: یکالفه سر  انیدا

 باز شروع شد.  -

 : دیو خروش  دیکوب زیم یرو یبا دستش ضربه ا اکوید

 .گه یرفته د یبگو جهان واسه چ  ایب لمید  کم ف -

 کرد: اکوید ینگاه مخمورش را زوم چهره  انیدا

 باهام حرف نزن بابا.  یبا لحن دستور  -

 !ستیزندگ ی  ن یری چشم برهم فشرد و خدا لعنت کند آن که را گفت فرزند ش اکوید

 ابروانش انداخت و لب زد:  ن یب یاخم نرم  آراد

 کجا.  یبحث و کشوند نی بب میسوال ازت کرد کی ان،یدا یار یحرص در م  یل یخ -

قوم لذت    نیدادن ا یکنارش نشسته بود انداخت؛ چه قدراز باز  یصندل یبه آراد که رو ینگاه انیدا
 برد.  یم

 .یتو بحث بزرگ ترا دخالت نکن  یر ی گ ینم ادیشم اما تو  یم ری من پ -

 کرد و مادرانه لب زد:  یگر  یانج ی م ایبار ثر نیا

 حال عمه طلعتتم بد شده. نیبب گه،یرفته د یدورت بگرده بگو آقا جهان واسه چ کهیدا -

 به درک!  د؛ینگران طلعت کش  ینگاهش را به چهره  انیدا

باال آورده و فلنگ و    یبده یکرده کاله بردار از آب دراومده جهانم کل یگذار  هیکه توش سرما  یشرکت -
 بسته.
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  ضیعر ون یبرخاست و به سمت تلوز  یصندل  یو متعجب آن ها از رو  رهیبدون توجه به نگاه خ و
 رفت:  انیبرخاست و به سمت دا یبا شدت از جا اکویرفت. د ییرایپذ

زن و بچه ش   یواسه چ م،یگفت تا کمکش کن یبوده؟ خوب به ما م یشرکت  ک  ؟یدون یکجا م تو از -
 و ول کرده رفته؟ 

  ایدور مادرشان را گرفتند و طال و ثر یبا نگران  یمهابا شروع به هق هق کرد ، باران و باران یب  طلعت
 در آرام کردنش نمودند.  یهم سع

بود سرم   یبتیچه مص گهید نیشه؟ من هنوز داغ دار بابام و داداشمم ا  یهام تموم نم یچرا بدبخت -
در آوردم ؟ ظلم به مظلوم کردم ؟ نون حروم   میتیآه  دم؟یتقاص م یجور  نیکار کردم که ا یاومد؟ چ

 کار کردم؟  یچ  ایتو دهنم رفته؟ خدا

 .دیهم ظلم به مظلوم کرد د یدر آورد میتیهم آه  -

بلند   ییشبکه ها بود. طلعت با صدا  ضیشد که هم چنان در حال تعو دهیکش یان یها به سمت دا نگاه
 : دیکش ادیبرافروخته فر   یو صورت

   ؟یها؟ ک  ؟یک -

 .یآسک  - 

بود و هضم شان   نیسنگ شیکه هنوز هم حرف ها یان یو دا ییها شده بود گو وانهیمانند د طلعت
 سخت. 

 هیاز نحس  نهیاگه من اآلن حال و روزم ا بته،یدختره خوده بالست، خوده مص  نیمظلومه؟ ا یآسک  -
 دخترست.  نیا

  یقوم خالص م نیروز خودش را از دست ا کیفشرد و قسم خورد که  یآسک یدست بر گلو یبغض
که نه به خاطر   یاش از آسک نهیعمه و ک  یو گستاخ  ییپروا  یهمه ب نیطاقت تمام کرد از ا انیکند! دا
نداشت جز خود عمه  یمنفعت  یکس  یبود که بر مال شدن آن برا یبلکه بر سر موضوع یمنف جواب 
 .شطلعت

 . ستیپشتش ن یچ یه  یعمه احترام خودت و نگه دار نذار روم تو روتون باز بشه که جز حرمت شکن -
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 او قرار گرفت:  یرساند و رو در رو انیبلند خود را به دا  ییبا گام ها آراد

 ؟یبگ یخوا  یم یمامانم باز بشه چ یمثالً روت تو رو -

 آراد گفت:  یدر چشم ها رهیخ انیدا

 !زای چ یل یمثالً خ -

 قرار گرفت و از هم دورشان کرد:  ان یآراد و دا نیب اکوید

 اآلن وقت دعوا کردن شماهاست؟  دیخجالت بکش -

 : دیرفت غر  یقدم عقب م کیو همان طور که   امدیاما کوتاه ن انیدا

 کنه. ی خبر نداره فقط ُالُدَرم ُبلُدرم م  یچی آخه از ه -

 : دیکش ادیکرد و فر یگردن کش انیبه سمت دا آراد

 . یدون یخبر ندارم؟ تو بگو، تو که استاد همه چ یاز چ -

 منفجر شد:  یمانند بشکه باروت   امدیکوتاه ن هم انیدا

ورشکست شده و واسه صاف کردن   دشیجد ی  گذار  هیتو سرما  زتیهمه چ یب   یاون بابا یخبر دار  -
  داریحساب طلب کاراش برداشته سهام خودت و خودش و از اون شرکت فروخته که از قضا اون خر

اآلن شرکت اون جا رو هواس؟ تا خرخره تو لجن فرو رفته؟ هان؟ خبر   یهم کاله بردار بوده؟ خبر دار 
گندا بابات و جمع کن   یبلد یمردونگو  یمرد یل یخ یسپر کن  نهیخواد واسه من س  ینه؟ نم ای یار د

باال آورده اون  یهمه بده نیحال و روزش نباشه. کجاست؟ بابات اآلن کجاست؟ ا  نیکه مامانت ا
 شما رو گذاشت رفت.  ؟یفهم  یجمعش کن در رفت، م سهینداشت وا رتیقدرغ

  یمایبود و مات  س دهیطلعت هم دست از هق هق کش یمرگ بار فرو رفت. حت یدر سکوت  عمارت
  ادشانی دن ینفس کش ییزد. گو یسرخ شده نفس نفس م یمتورم و رنگ یها بود که با رگ  یانیدا

  یکدام از حرف ها چیقلبش گذاشت و بر مبل پشت سرش نشست؛ ه یدستش را رو اکویرفته بود، د
در   ایهمان لحظه ها بود را، باور نداشت. ثر ی  ق یبودنشان به حق  یقیدانست حق  یمپسرش را که 

 ستاند لب زد: یآب قند را از خدمت کار م یحاو وانیکه ل  نیهمان ح
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 د؟ی بکن   دیخوا یکار م  یبشه؟ چ  یحاال قراره چ -

 نیبود؛ ا دهیبر صورتش کوب تمام یرحم   یب ای انیکه دا یناگوار  یمانده بود از اخبار ها ری متح آراد
و   فیکلمه، ح  نیاز قداست ا فیپدر نبود، ح نینه. ا د؟یکش  یم دکینام پدرش را  بود که یکس والیه

 ! فیصد ح

 .کنم  داشیپ  دیدنبالش بگردم، با دیمن ... من با -

 لب نشاند:   یگوشه   یپوزخند انیدا

 کجاست مگه؟ تو کدوم کشوره، تو کدوم شهره اون کشوره؟ یدون  یم زم،یعز یفتی تو زحمت ن -

 بار مخاطبش آراد بود:  نیمداخله کرد و ا گریبار د اکوید

  یتماس مین یبب میکن یصبر م ی مدت هیگدار به آب زد،  یشه ب یجان، نم ییدا گهیراست م انیدا -
 نه. ای دهیم یز یچ  یامیپ

اعصاب نداشته  بیخواهرها و مادرش عج ی هیگر یصدا  د؛یدستش را پر حرص بر صورتش کش آراد
 کرد.  یتر م  ختهیاش را بهم ر

 .  هیسهام چ نیو فروش ا دیخر هیقض نمی اصفهان بب رمیفردا م نم،ی کار بش  یب تونم ینم -

 اتاقش شد.  یاما از جا برخاست و راه انیدا

 ! یکمک کن یبخوا یند یوقت به خودت سخت هی -

 باال رفت: کشان از پله ها  ازهیخم انیدا

 نداره.  یبابات به من ربط ایکثافت کار -

 ------- 

  د،یایب انیمنتظر بود تا دا نی شد که نشسته در ماش یم یساعت میبه ساعت انداخت. ن ینگاه یآسک
 قهیسر زبان ها بود؟ بعد از گذشت چهل و پنج دق شهی هم  یرآمدگید یکه اسم زن ها برا نیمگر نه ا
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رفت؟ باز هم انقالب سلول  یکه م داریپوش و ادکلن زده به د کیش  نیچن نیشد و ا  ن یسوار بر ماش
 اما آشنا. یدوست نداشتن  یبدن و دلهره ا یها

 تا خودم برم.  یگفت یم  یاگه قرار داشت -

 کج شد:  انیکنار لب دا یلبخند

 ندارم که. یعجله ا  رم،یبعد م رسونم  یتورو م  -

 در آمد.  یبه اسارت مشت آسک  فیک بند

 بزنن.  پی کنن و ت کی ش ننی بخوان هم و بب یکردم پسرا هم وقت ی فکر نم -

 نشست:  انیدا یدر صدا یطنتیش

 هستن؟ ستن،یدوستام که پسر ن یخوب همه  -

 زنده نبود، بود؟  گرید یهمان لحظه آسک  قاً یلحظه، دق آن

 . یخودم برم که حداقل تو قرار اول بد قول نش یذاشت  یکاش م  -

 کنه.  ینگران نباش رسوندنه تو من و بد قول نم ستیقرار اول ن  -

 خب! بخوام با خودم خلوت کنم   دیدوست داشتم تنها برم اصالً، شا -

 انداخت و لب زد:  یبه آسک ینگاه مین

 واسه هفت پشتمون بسه. یخلوت کردبا خودت   یبار تنها رفت هی -

 نشست:  یابروان آسک  نیب یا گره

 . فتهی ب یاتفاق بود ممکن هست واسه هرکس هیاون فقط  -

 باال داد:   ییابرو یسمت دختر انداخت و تا ینگاه مین

وگرنه که  هیکه طرف هنوز وا نداده نوچه ک فیشده بود، ح  یز یکه برنامه ر یدون  یخودتم خوب م  -
 کارش کنم. یدونم چ یم
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رفت و   یجز با او م  ینبود، معشوق مغرورش داشت سر قرار   نیریش  گریها د ینگران  نینبود؛ ا  نیریش
 نبود!   نیریش  گرید یلعنت  یزندگ نیا

 حالت تهوع دارم. -

 یرا نظاره گر شد که نشسته رو یعموزاده ا یکرد و با نگران  تیهدا ابانیرا به کنار خ نیماش انیدا
 نهاده بود.  نی زم  یرو نی از ماش رونیرا ب  شی پاها  ،یصندل

 ه؟ یباز معدت خال  ای یصبحانه خورد -

 فرستاد. نیبودند را پائ  دهیرس  شیمعده اش که تا گلو اتیمحتو

 : ستادیا  یسر آسک  یشد و باال  ادهیپ  نیاز ماش انیدا

 نه؟ ای یخورد یز ی گم چ یگوش هات مشکل دارند؟ م -

معده و بازهم   اتیاز او. بازهم شورش محتو ریغ یکس یکرد برا  ی م یزده بود و دلبر  پی ت نیچن نیا
 سرکوب.

 بخرم واست.  یز یچ کی باش تا  نیتو ماش  -

 فقط. می بر  یچی خوام ه  ینم -

...                                        را هم انیدا گرید یخواست ، حت ینم زیچ چیه  گریخواست ، د ینم
خواست، هنوز صاحب   یچشم دوخت؛ م  دیپائ یاو را م ی که با نگران یسر بلند کرد و به نگاه مخمور 

 خواستن. نیخواست، و چه احمقانه بود ا  یخمارها را م نیا

بود رو کرد به  دایدر آن هو یاز نگران ییکه هنوز هم رگه ها  ینشست و با لحن نی ماش نیدر ماش انیدا
 : ی آسک

 ؟ یخوب یمطمئن  -

  یتنها به تکان داد سرش بسنده کرد. بعد از رساندن او به مطب رفت و آسک ابانیمعطوف  خ  ینگاه با
  یآسک دنیبرپا شده در مغزش پا در اتاق آراز گذاشت. با د  یو جنگ نیجا مانده در ماش  یبا دل
 کرد:  شیمایس یدندان نما حواله  یندلبخ
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 .یخوش اومد یل یجان خ یبه به آسک  -

 مبل قرار گرفت.  یبر لب نشاند رو  یتصنع یشود لبخند یرفت تا جهان   یکه م یبا جنگ  یآسک

 نشست و لب باز کرد:  شیرو به رو آراز

 ؟ یتا حاال چند بار دچار حمله شد  روزیسراغ اصل مطلب، از د  رمی وقت کمه پس م -

بود. از شدت درد چشم برهم فشرد و با   شی وحشتناک ترکش ها یکه درد دیدر مغزش ترک  ینارنجک
 پاسخ داد: یف یضع یصدا

 . یچ یه -

 که رفته بود؟ داریبه د انیدا گر؛ید ینارنجک

 .یکن یا گهید زی کن موقع حمله فکرت و معطوف چ یگفتم، سع یفراموش نکن بهت چ  -

  یدختر  دار یواقعًا به د یعنیهم زده بود  یتکان داد؛ عطر محشر  یآراز سر  یحرف ها  دینشان تائ  به
 رفته؟

 زند.  یدست و پا م  یبا موضوع یر یدر درگ  یو متوجه شد که آسک دیدست از صحبت کردن کش آراز

 افتاده؟  یحواست کجاست؟ اتفاق -

 یایاز در یتا مبادا قطره ا دیدندان کش ری در حال جان کندن بود. لب ز یر یدرگ ن یدفاعش در ا یب مغز
 افتاده!  یکرد و مطمئن شد اتفاق  ریی چشمانش سقوط کند. رنگ نگاه آراز تغ

 کن. فی اتفاقات امروز و برام تعر یاگه دوست دار  -

 : د یکش گرشیدست د یرو یگرفت و دست ینفس  یآسک

کتاب خوندم،   دم،ید لمیاب بلند شدم، صبحونم و خوردم، فصبح از خو فتاد،ی ن یاتفاق خاص  چیه -
 خوب بود.  یناهارخوردم، استراحت کردم، همه چ

 خوب بود؟  یهمه چ -
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 من و رسوند مطب شما و ... رفت.  انیکه حاضر شدم و دا نیتا ا -

 کرد:  کیچشم بار آراز

 ؟ یدعوا کرد ای ی حرف زد انیاز دا ریغ  یمدت با کس  نیتو ا -

 بار در راس قلبش.   نیا گرید یانفنجار 

 .انیکس جز ... جز دا چیکنن با ه   یچون فقط اعصابم و خورد م رمیگ  یگرم نم  چکسی با ه -

 زد و لب زد:  یدلخواهش لبخند ی جهی به نت دهیرس  آراز

 ماست، درسته؟    قهیرف  نیخانوم ا  یآسک یپس علت ناراحت  -

 نشود؟  گفت که رسوا یگفت؟ چه م یچه م د؛یاز آراز دزد نگاه

 شه دروغ گفت.  یجهت اطالعتون خانم که به روانشناسا اصالً نم -

 .دهیفا یاست و دروغ گفتن ب  دهیرا فهم زیگفته بود همه چ میبه چشمان آراز شد، مستق  رهیخ

 ... ست ین  دیکن ی که فکر م یم ... من، اون جور  -

 پلک زد:  یبخش  نانیبا لحن اطم آراز

عاشق   یانسان زاده شده برا ،یبترس  ای یجواب پس بد ی که بابتش بخوا ستی ن یز ینگران نباش چ  -
 شدن و معشوق بودن، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

 فروغ زمزمه کرد:  یو ب دهیبه بن بست رس  ینگاه با

 اما اون من و دوست نداره. -

 : دیمصمم غر یوبنده و نگاه یبا لحن  آراز

مگه بهت گفته که دوست نداره؟ مگه بهش   ،یبگ گرانیاز جانب خودت از عواطف د یحق ندار  -
  ؟ی که دوسش دار  یگفت
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باشد، مجدد تکرار   دهیرس  بیعج  یقت یکه به کشف و حق ییآراز گو یتوجه به حرف ها یاما ب یآسک
 کرد: 

 اون من و دوست نداره. -

نقطه مقابل   قاً یدق نیندارن و ا یباهم متفاوته، زن ها از ابراز عالقه باک   یلیزن و مرد خ یایدن یآسک  -
 .نی مردهاست که ابراز عالقه وحشت دارن و فرار

 چرا، چرا وحشت دارن؟ -

 کنه.  یکنن ابراز عالقه به غرورشون خدشه وارد م یچون فکر م  -

 شد اما لحنش هم چنان غم زده و مات بود:   یدخترک باران  چشمان

 در آورده. میغرورش دمار از روزگاره من و زندگ نیهم -

هم  انیمثل دا یحاال اگه طرفت آدم ه،یسخت زیچ یل یطرفه به آدم ها خ کی عالقمند شدن  نیبب  -
 کالهت پس معرکس.  گهیباشه که د

 : دیپرس یرا پاک کرد و با کنجکاو شی اشک ها آرام

 چشه؟ انیچرا، مگه دا -

 

خودشونن، به  شونیزندگ یاولشون تو  حیترج  شهیمثل اون، چون هم  ییکالً آدما ان،ینه تنها دا -
حرف حرف خودشه، رک گوعه  شهی هم ست،یقائل ن یکس یبرا  یاحترام ؟یدقت کرد انیدا یرفتارها

 طرف مقابلش و تا مرز سکته ببره.  دیحرفاش شا  ستیداره که براش مهم ن  یصداقت وحشتناک  هیو 

 آراز برنداشت:  یاز مردمک ها چشم

 ه؟یخب مگه چ -

 پاسخ داد:  یلب تر کرد و با صبور  آراز
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کنار تا   یغرورت و بذار  دیعاشق شدن هم با یبرا شونه،یزندگ  تی ها غرورشون الو تی جور شخص نیا -
مغرور   یحاضره غرورش و بذاره کنار؟ آدما  انیبنظرت دا ، یابراز عالقه کن  یتا بتون یحرفت و بزن   یبتون
 انیاز دا یونت  یم نه،یهم تشیشن، استثنا داره اما اکثر یمغرورتر از خودشون م هیه جذب شهیهم

 ؟ یمغرورتر باش 

 سوالش داشت.  یجز " نه " برا ی چشم به آراز دوخت؛ کاش جواب  یدرماندگ با

 آسونه؟  یآدم  نیبا همچ  یبه کنار، به نظرت زندگ نایا یحاال همه  -

  یباشد؟ نم  انیفکر کند. مغرورتر از دا زهایچ نیا خواست بشنود، نخواست به  یاما نم یآسک
را برداشت و بدون توجه   فشیکند. ک یحد گستاخانه و سرد زندگ نیتوانست تا ا یتوانست، هرگز نم 
آسان بود؟ بودش و نبودش   انیبا دا  ی. زندگدیدو رونیممتدد آراز از ساختمان ب  یبه صدا زدن ها

برد اصالً    یکرد و به آسمان م یجدا م  نیاو را از زم  انیبا دا ی  تصوره زندگ ان،یبا دا  ی  نبود، زندگ مهم
  ن یمردم، بوق ماش یاهویتوجه به ه یرفت؛ ب  یها راه م ابانیهدف در خ  یبرد. ب  یبه خود  بهشت م

  ستیب  یخواب  از ییآراز گو یرفت. حرف ها یشد راه م یم شی که گرگ و م  ییاعتنا به هوا یها، ب
نشست،    شیآب بر گونه ها یرفت. قطره ا یرده بود، شکسته و خرد شده راه مساله آگاهش ک 

 دیاز قعر آسمان. دستانش را بغل کرد و الق یرا پاک کرد و به آسمان چشم دوخت؛ تضرع ابر   یسیخ
از   صورتش  یسی دانست خ ینم  گریرخنه کرده در جانش مجدد چشم به آسمان دوخت، د یبه سرما

رفتند تا بر    یم رهی ت یشد؟ ابرها  یتمام م یجهان، ک  ن یبارش چشمانش. کارش در ا ای باران است 
امانش بر تن عابران. نگاهش را به   یب  یها انهیآسمان و تاز یروز غالب شوند ،غرش ها  ییروشنا

                                                                بود؛ همه جا و همه کس!                              بهیغر شیاطراف دوخت همه جا برا
را در مطب   لشیدر مغزش " موبا یگلوله ا کیباز کرد و شل   لشیتجسس موبا یرا برا  فشی ک عیسر

پولش   فیک  فش،ی ک  ضی" هنگام تعو گرید یکی اش رفت و شل  فیآراز جا گذاشته بود." باز هم سراغ ک
داشت.          یاو بر نم  ی منحوسش را از زندگ ی هیگاه سا چی ه یبدبخت  م؛یعظ  یر را بر نداشته بود." انفجا

عبور   نیا ی جهی رو نت ادهی محکم و سقوط بر سنگ فرش پ یبا شدت از کنارش عبور کرد، تنه ا یزن
کردند.   یا از کنارش عبور ماعتن یباران ب  یس یدر امان ماندن از شر خشم و خ یکه برا  یشد. گذرعابران 

 یرا رو فشی نشدن ک سیخ  یرا پشت گوش زد و برا شیاز موها ختهیگر یبرخاست، دسته ا نیماز ز
 یپر تردد و شلوغ  دوطرفه انداخت سپس نگاه نگرانش را حواله  ابانیبه خ ی سرش گذاشت. نگاه

 مطلق بر آن حاکم شده بود. ی اه یکرد که س یآسمان
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  نیکشتم، ا یم انیدا ؟یو جا گذاشت تی و گوش فیک یخاک توسرت، چه جور   ،یخاک توسرت آسک  -
 کشتم.  یم گهیدفعه د

  ییباالخره به دامش انداخت. نه توانا زشیاجتماع گر تی شخص نیهم فشرد؛ ا یچشم رو درمانده
ها را بلد باشد.   ابانیآمده بود که خ رونیآن قدر ب  یرا داشت و نه حت گرانیبرقرار کردن ارتباط با د 

و دو    ستیکه در سن ب  ردی کرد بپذ  ینداشت. سع شیاشک ها لی لرزش بدن و س یرو یتسلط  گرید
که سر باال آورد  نی کرد؟ هم یم  دیرا با دست پوشاند؛ چه با  شیمایگم شده است. آشفته س یسالگ

  خود را به آن جا رساند و وارد شد:                          درست مقابلش قرار گرفته بود فوراً  ابانیخ یآن سو یمغازه ا

 شه از تلفنتون استفاده کنم؟ یم  دیآقا ببخش -

 بود.   بایاز حد ز شی کرد؛ ب یگل آلود آسک یو مانتو سی اش را معطوف تن خ  یدار نگاه عسل  مغازه

 سه تومن.  قهیپنج دق -

 خوام به خانوادم اطالع بدم.   یگم شدم فقط م  اوردم،یپولم و ن  فیک -

 زد:  یخند شیانداخت ن  یآسک یبه سر تا پا  یهی نگاه کر مرد

 حساب نکن خوشگل خانم.  یخوب نقد -

از بحران کاال و   شی " بتی بحران "انسان یزمان یبرهه  نیدر ا میباش  قیمنصف و دق میبخواه اگر
و فروشش کرد.                      دیو مغازه ها خر ابانیر بازار و ختوان د  یکه نم یت یکند؛ انسان یم دادیاقتصاد ب

کمرش شره کرد و ناباور به   یاز گود یدر تنش فرو رفت، عرق سرد یشتر یکالم وقاحت مرد مانند ن ریت
 د،یدو رونیرفت در واقع ب   رونیرفت. از مغازه ب  یکه آرام آرام رو به زوال م ستینگر ییها یمردانگ

شد همان جا   یم  دیشد بدود و آن جا که سف یباشد، کاش م  نیُکرال  تی چه قدر دلش خواست شخص
 یتمام شدن دکمه ا نیا متیاگر ق یحت  شودتمام  ایکند و با دن دایکند، پ دایشد را پ یتمام م ایکه دن

  دیدانست که با یرود فقط م یدانست کجا م ینم  یدانست کجاست حت یشدن چشمانش باشد. نم
 دیشکند، هرجا که د یآورد هر جا که م یهر جا که کم م ینانوشته، آدم ستی رفت، قانون دیبرود. با

که در حال مکالمه با   دیرا د ی. خانم ستدرمان مشکالت رفتن ا یبرود، گاه  دیتواند با ینم گرید
 زن قرار گرفت:  یشد اعتماد کرد؟ آرام جلو رفت و رو به رو  یرفت، م کینزد  یاست، قدم لشیموبا

 استفاده کنم؟  لتونیشه از موبا  یم دیببخش -
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 کرد:  یآسک ی دهینگاه مهربانش را نثار صورت ترس  زن

 . زمیآره عز -

 به پا شد. یکردند و چلچراغ یبند  نیرا آذ دلش

 دنبالم.  ادیم ب خوام بگ  یو گم کردم م  رمی مس رم،ی با پسرعموم تماس بگ دیبا -

 را به او داد: لشیبود موبا  یآسمان یلبخند یبا همان لبخند که از نظر آسک  زن

 . زمی عز  ایب -

 ممنونم.  -

 پاسخ گو باشد.  انیکرد دا یکرد. خدا خدا م یر یو شروع به شماره گ ستادیا

 جواب داد؟ زمیشد عز یچ -

 توجه به لرزش دستانش پاسخ داد:  یب  یآسک

 . ستیدر دسترس ن  گهیهمش م دهینه جواب نم -

 جواب داد. دیشا  رشی بگ گهیبار د هی -

 . یاز حرف زن دوباره و صدباره شماره را گرفت و عجب روز منحوس یروینشان پ به

 .ستمیزنگتون بزنه که من ن یترسم وقت یم  دهیجواب نم -

 زد:   با همان لبخند مهربانش لب زن

 . یهم آدرس درست بگ یمن که اگه زنگ زد هم جواب بد شی پ ایشده، ب   کیهوا که تار -

که به   یهم داشت مگر؟ با تمام افکار خوب و بد یگر یدر وجودش رخنه کرد، راه د یو دودل  شک
 بردند ناچارًا قبول کرد و همراه زن شد.   یمغزش هجوم م

 ــــ
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 . زمیتو عز  ایب -

هر پنج طبقه را از پله ها باال آمده  یآرام و محتاط وارد خانه شد؛ آسانسور خراب بود و آسک  یآسک
پشت سرش وارد شد و همان طور که  زی . زن نشیدرد گرفتن پاها یشده بود برا یعلت  نیبود و هم

 کرد او را مخاطب قرار داد: یبه سمت اتاق حرکت م 

که سختت    اریشال و مانتو رو در ب  ،یبش  تیکه اذ ستی تو خونه ن یمرد چی ه زمی راحت باش عز -
 نباشه. 

  یزندگ یانی لحظات پا نیبا او آخر یی ارویدانست رو یزد که م یرا م یاما دلش شور عموزاده ا یآسک
 رنگ نشست:   یطوس یکاناپه  ی شود. با همان دلشوره و استرس رو یاش م

 برم.  دی زنه با  یاآلن پسرعموم زنگ م گهیراحتم، د -

 یکرد و همان طور که رژ قرمزش را جلو ضیتعو  یکوتاه و سرخ یرا با تاپ و شلوارک  شیلباس ها زن
 که در سالن بود گفت:  یبه آسک یداد مهین یکرد، با صدا یم دیتجد نهیآ

 . یبر   یازش حساب م ینجور یکه ا هیک نمی پسرعمو شدم، بب یآقا  نیا داریمشتاق د -

گاه  چ یکرد به  ضرس قاطع ه یبار با او صحبت م  کی یحت  ای دید یبار م کیرا   انیاگر دا خب
 بکارد.  شیلب ها یرو ین یافکار باعث شد لبخند نمک نی. همشدیمجدد با او نم  داریمشتاق به د

 خوش خوشانت شد بال!  ه؟یچ -

 خانه مناسب بود؟  یبرا شیشدت از آرا  یا ست؛یبلند کرد و به زن نگر سر

 نه؟  ای  دیزن  یحرف و م نیبازم ا دشینی کردم اگه بب  یبداخالقه داشتم فکر م یلیآخه خ  -

 سر داد:  ی مستانه ا یرفت خنده  یهمان طور که به سمت آشپزخانه م  زن

 هست؟  یآقا غوله چ نیحاال اسم ا -

 را بپرسد؟   شیداد نام  پسرعمو  یم یچه معن  د؛یپر یآسک  یاز لب ها لبخند

 کرد:  یاش را معطوف آسک  یچشم  ریگاه زآشپزخانه ن ی رهی از جز  زن
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 ه؟ یخب حداقل بگو اسم خودت چ -

 . یآسک  -

 را جمع کرد:  شی متفکر لب ها زن

 شه؟  یم  یچ شی معن دم،یتا حاال نشن  یچه اسم جالب -

 کند.  یم یتنها زندگ  دیرس ی به دور تا دور خانه انداخت؛ به نظر م  ینگاه

 .گنیم  یهم آسک هییکه فرم چشم هاشون آهو ییبه اون ها ب،یدل فر -

 کشف کرده باشد با شوق گفت:  یز یانگار که چ زن

اسم رو برات انتخاب   نیبه خاطر چشمات ا شتریفکر کنم ب یول  ستین  یبودنت که شک بیدر دل فر-
 کردن، درسته؟

 کرد آرام گفت:  یرا درست م شیمانتو یهمان طور که لبه ها یآسک

 کرد.  یچشم آهو صدام م شهیسم و برات انتخاب کرده اما هما نیبله، بابام ا -

  یوقت نکرده بود سر  یشده که حت ادیاواخر مشکالتش ز نیرا در قلبش حس کرد؛ آن قدر ا  یسوزش
بار رفتند و هر دفعه خرما به عنوان    نیچند انیدا یکه عمه ها حت  یبه خاک پدر مادرش بزند در صورت

گفت دختر است که به درد  یم  شهیکرد هم یدرش ذوقش را مکردند. چه قدر پ یپخش م راتیخ
کن  سر  مزار است، لطف خداست دختر. در کنار   هیخانه است، گر یخورد، دختر سر و صدا یم مآد

 حق دختر بودنش را هم به پدر و مادرش ادا نکرد.  شیها یتمام ناحق 

 دمش گرم. یا  قهیچه پدر خوش سل -

 فوت کردند.  -

 دونم .  یم -

 کرد.  یتلخ نظاره اش م یشد که با لبخند رهیخ  یسر بلند کرد و به زن یآسک
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  ی. اگه بابات بود انقدر از پسرعموت نمدمیم صیهم درد خودم و از دور تشخ  یتعجب نکن، آدم ها  -
 .یزد یبه اون رنگ نم  ،یگفت

 اش رنگ غم گرفت:  نگاه

 خدا رحمتشون کنه.   -

 آن حالت اضافه کرد: خارج کردن زن از  یبرا سپس

 ه؟یاسمتون چ دینگفت یراست -

 شد و نجوا کرد:  دهیکش رونی از افکارش ب زن

 مهال.  -

 .یچه اسم قشنگ -

 رسه.  یاسم شما که نم یبه قشنگ -

 کرد و به حرف آمد:  یرا جست و جو م  یز یها چ نتیزد و در همان حال که در کاب یلبخند

 رفته.  لیتحل میم انرژبودم اصالً تما رون یاز صبح تا حاال ب  -

 آشپزخانه گذاشت.  رهی جز یزرد رنگ را رو یع یما ی  حاو یا شهیپشت بند حرف اش ش و

-------   

را در   یداد گوش یاش را ماساژ م قهیو شصت دست چپش شق  یان یهمان طور که با انگشت م انیدا
 : د یکش ادیباره فر ک یدستش فشرد و به 

از عصر تا حاال چه قدر از عمه   یدون یم ؟یفهم  یفرار کرده م یآراز، آسک  یباف یواسه خودت شر م یچ -
که اونم چهارچوبش و   مینداشت یتو کل خاندان فقط دختر فرار  دم؟یها و توله هاشون طعنه شن

 کرد. لیتکم 

 درک مطالب داشتند:   یبرا  ییافراد مقاومت باال یکه بعض یطاقت تمام کرد و به راست آراز
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راه   یفرار  ی گفتم فرار کرد که فرار   یک رونی لحظه تحت فشار قرار گرفت زد ب هیگم  یم مشعور دار   یب -
 ؟ یانداخت

  ینامرد م یکردنش گاه یدهانش گذاشت؛ با تمام مرد بودن و مرد یمشت شده اش را جلو دست
که  یچهارچوب قواعدش به صدا در آمده بود. چهارچوب  رخطر  یآژ یشد، نامرد نبود اما فقط صدا

  یبجوشد که برا  رتشی از نوع کرد تبارش غ یبا رفتنش آن را در هم شکسته بود. خدا نکند مرد  یآسک
 ! ختیر یخون هم م  یحت  جوشش نیا

زنه  یدور م هی رهی آشناها، م شی پ رهی گرده عمارت، م یبرم   رونی ب  ادیکه داغ کنه از مطب م یدختر  -
کنم   یم ن ی هارو باال پائ ابونیخ  نیا یکه من هرچ ییوقت شب بره جا  نیکه تا ا نیگرده، نه ا یبرم
 کنم.  ینم  داشیپ

منزلش انداخت؛ از نه گذشته بود. چرا با تمام روانشناس بودنش   واریبه ساعت د  یکالفه نگاه آراز
 آورد؟  یکم م انیهنگام بحث کردن با دا 

 نگرفته؟  تی رو گوش یز یچ  یتماس ی کس م،یباهم بگرد امیصبر کن منم بپوشم ب  -

 را استارت زد:   نیو ماش دیبر صورتش کش یدست انیدا

 کینزد ،یچ یبه ه  یچیزنگ بزنه، ه  یشه کسب یفرج  دیشا یرو گوش  دمی نه، عصر تا حاال خواب  -
 دنبالت فعالً. امیخونتم م

انداخت؛ با انگشت سبابه وشصت چشمانش را   نیداشبورد ماش یرا رو یداد و گوش انیرا پا  تماس
 ماساژ داد:

 ؟ یرفت یکجا ول کرد ؟یآسک ییکجا -

 ------- 

 زد:  یکرد چشمک یم کینزد  شیرا به لب ها وانیهمان طور که ل  مهال

 زنم واسه خودت.  یو م نیا -
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داد،  یبلند سر م یقهقهه ا یاسفناک مهال کرد که گاه تی به وضع ینگاه یتصنع  یبا لبخند  یآسک
جو و   نیچرخه ساعت ها ادامه داشت. او اما موذب از ا  نیزد و ا یم  هیگر ریکرد، ز یم هیواگو یگاه
  یبازگو م ار یبرد و نام کسان  یرا باال م  وانشیمهال ل کاناپه نشسته بود. یآرام و مسکوت رو طیشرا

تماس   انیبه ساعت انداخت؛ پس چرا دا یشناخت، کالفه و نگران نگاه یآن ها را نم یکرد که آسک 
 شد:  ل یچشمانش سمت مهال متما یو کالفگ شی لب ها یگرفت؟  با همان لبخند تصنع ینم

 به پسرعموم بزنم؟  گهیزنگ د  هیشه من  یم -

 کرد با شوق گفت:  یرا پر م وانشیهمانطور که ل  مهال

 واسه پسرعموت.  نمیآهاااا، پسرعمو. ا -

 آورد.  یداشت شورش را در م گریشدند ؛ د دهیدرهم کش  یآسک  ابروان

 . دیکاراتون نکن  نی ا یو قاط انیلطفًا دا -

 مستانه زد:  یسرش را عقب برد و قهقهه ا مهال

 نترس گلم شش دانگش ماله خوده خودت. انه،یسمش داواو، پس ا -

 قرار داد:  یآسک یکرد و جلو یدن یرا پر از نوش  یوانیل

 باال.   یبر  دیتوهم با  یچون خاطرخواهش -

  چیه یآمد، اما آسک یبه حساب م یعاد یز یانداخت؛ در خانواده افشار چ یدنی به نوش ینگاه یآسک
 .دیپسند یرا نم یبه اصطالح عاد ی  دن ینوش نیوقت ا

 سازه. یخورم به معدم نم  یمن ... من ... نم -

 باال انداخت:  یشانه ا مهال

 ؟ یشد شی حداقل بگو عاشقه چ -

 . ستی گرد شده مهال را نگر یچشمان  با
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پس خجالت   میالبته هر جاش باشه ما قبول دار ادیخوشت م شیاز چ نهیبابا منحرف، منظورم ا  -
 نکش. 

 

  یب انیچشمانش تجسم کرد؛ چه قدر به نظرش دا یرا جلو انیدا ینازک کرد و چهره  یشمچ پشت
 چه قدر...چه قدر دلش تنگ بود.  د،ی د یرا معصوم م  شیمای آمد، چه قدر س بیع

 تکان داد: یکالفه سر  زن

 .گهیاه ، بگو د -

 چشماش.  -

 به خود داد. یپشت بندش تکان آرام و

 چشماش؟  -

 را فرو برد:  شی وبر گل دهیپر کش بغض

 خماره چشماش.  -

 انگشت اشاره و شصتش را به هم چسباند:  مهال

قربون   ینیبش  ای  یبگرخ یدون  یکنن نم یپسرچشم خمارام، المذهبا نگات که م  نیا یمن روان یعنی -
 . یصدقشون بر 

  نیو ا دیدندان کش  ری رفت. لب ز  یکنج لبانش نشاند؛ البته که قربان صدقه اش م یلبخند کج  یآسک
 کرده بود.  شی ای ح  یب بی عشق عج

 ؟ ییقدر تابلو نیجلو خودشم هم -

 : ستیمهال را نگر یپرسش

 ؟یچ ـ
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 هست.  ییخبرا هیفهمه  یم یبنا گوشت که هرعقب مونده ا رهی م شتین یجور   ادیآخه تا اسمش م -

 دهانش گرفت:  کیخودش را نزد وانیرا دستش داد و ل  یآسک وانیل 

 خمارش.   یپس چشما -

حال و روزت    ،ی"نه" گفتن را که نداشته باش ییاش کند. توانا یاشاره کرد تا همراه یبه آسک سپس
 . یرو یم  غمایبه  یکن  انشیب ی کنم، نگاه به تعداد حروفش نکن ، نتوان  ینم  یشود؛ شوخ  یم اهیس

 ـــــــ

  یبود اجازه  دهیچ ی که دور خود پ  یچشم دوخت؛ حصار خشم  انیدا یرخ عصب میبه ن  یرچشمی ز آراز
 داد. یرا نم  یحرف و دخالت چیه

روز   هیگذاشتن و رفتن  بتیخوابونمش ور دسته ننه باباش، مص یبرم م  یدستم بهش برسه م یعنی -
 خوش و به من حروم کرده.

 حنجره انگار!   یبسته شد؛ بلند گو بود جا انیبلند دا یآراز از فرط صدا چشمان

 . ستین  نیتو ماش  یاز من و تو که کس  ریغ ؟ یزن یحاال چرا داد م -

 : دیفرمان کوباند و غر یرا رو مشتش

 اشهدش و بخونه.  دمیآخ اگه دستم بهش برسه، اگه دستم بهش برسه فقط مهلتش م  -

گذشته بود.          ازدهیانداخت؛ از  اش  یبه ساعت مچ یباال انداخت و نگاه یینگران ابرو آراز
  ابانیرا آرام کند، نگاه اش را به خ  انیکه حداقل دا ی در حد یجسارت سخن گفتن را نداشت حت

 . ابدیب  یاز آسک یدوخت مگر رد

 ------ 

به سمت تلفن خانه   نیُمرده بود، آرام و پاورچ  ییصورت مهال تکان داد؛ گو ی دستش را جلو یآسک
به شماره   یصبر کرد، نگاه یرا گرفت و ناگهان لحظه ا انیدا یوقت شماره  رفت و بدون فوت

زده؟ با دست بر سرش    یمدت دو رقم شماره را جابه جا م نیانداخت و روح از تنش رفت. تمام ا
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 یرا گرفت و صدا  یاصل یمهابا شماره  یثابت کند با او تماس گرفته؟ ب انید، حاال چه طور به دایکوب
 انداز شد:  نیدرتلفن طن انیدا یدورگه و عصب

 بله؟  -

 : دیکش ش یاز لرزش صدا یر یجلوگ یبرا ینفس  یآسک

 . یمنم آسک ان،یالو دا -

 ترمز گذاشت و نعره زد:  یرا رو شی پا تمام قوا پا انیدا

  یم  تیافق یکه هست یخدا کف اون سگ دون یبه خداوند ،یدعا کن دستم بهت نرسه آسک  یعنی -
  دیافسارت افتاده دست خودت آره؟ من با گهیمامان بابات رفتن د یفکر کرد ؟ی صاحاب شد  یکنم، ب
 بگردم؟   ابونایوقت شب دنبالت تو خ نیتا ا

 شد:  ادهیپ  نیو از ماش  دیقاپ انیرا از دست دا یبا سرعت گوش  آراز

 دنبالت؟  میایب یآدرس بد  یتون  یم ؟ییجان؟ کجا یالو آسک  -

 صاحاب و.  ی ب  نیا نمیکنه آدرس نده، بده من بب  یتونه آدرس بده؟ غلط م یم -

 : دیو خروش  دیرا قاپ  لیموبا

  یکنم رو سرت خرابش م یم داتی به من وگرنه پ یآدرس اون خراب شده رو بد یوقت دار  هیسه ثان -
 کن.

  دیبا ترس سمت مهال دو انیحرف دا  نیا دنیکرد با شن  یو هق هق م دیلرز یهمان طور که م  یآسک
 و تکانش داد: 

 م... مه...مهال ... مهال ... تو ... توروخدا ... پاشو ... مهال.  -

 چشمش را باز کرد:  ک یخورد و  یتکان  آرام

 هووووم؟  -

 جا رو بده.  نیمهال ... آد...آدرس ... ا -
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 داد لب زد:  ی به بدنش م یطور که آرام کش و قوس همان

 . رمی گ ینم یبگو امشب مشتر  ؟یبه ک -

 : دیکش غی فرط استرس ج از

 مهال پاشو آدرس و بگو. -

 چشمانش را کامل گشود: دهیترس

 بدم؟  یآدرس به ک وونه؟یچته د -

 پسرعمومه توروخدا آدرس و بده. -

 قطع کرد.  یصحبت  چی را گفت و بدون ه یهوش تلفن را گرفت آدرس  مهی با حالت ن مهال

 د: ز اد یفر شی پرتشو یآسک

 ؟ یروان یتلفن و چرا قطع کرد  -

کرد   شیناخن ها دنیشروع به جو یبه سمت اتاقش رفت. آسک جینبود منگ و گ ای دن نیاما در ا مهال
 یکرد که صدا شانیافتاد؛ شروع به جمع آور زیم یرو   یها و بطر  وانیباره چشمش به ل کیو به 

  یغ یقامت مرد در چهارچوب در ج دنیخشکش کرد. برگشت و با د شی داخل در سرجا دیکل چشیپ
 شکستند.  یهولناک  یها از دستش افتادند و با صدا وانیل د،یکش

 ؟یهست یک گهیتو ... تو د -

 نگاه موشکافش را دور خانه چرخاند:  مرد

 ؟ یامشب تو بجاش  ست؟ی خودش ن  شم،یمشتر -

باشد شروع    دهیرا شن  لیانگار که صور اسراف  یآسک بر فضا حاکم شد،  فونیممتدد آ یصدا  نیب نیا در
اش را باال   ین یرا برداشت و ب فونی آ یکند. با ترس گوش  ری کرد؛ خدا فقط امشبش را به خ ستنیبه گر
 : دیکش

 ه؟ یک -
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 حالش را بدتر کرد:  انیخشن دا یصدا

 حضرت عجلت.  زم،یحضرت عجلت عز -

بحث شان گوش  یمردانه و آوا  یگام ها یو با ترس به صدا ستادیا یدر ورود یرا فشرد؛ جلو دکمه
 سپرد: 

 ولم کن آراز.  -

 .ارم یاسمتم نم گهید شی به خدا اگه بزن  انیدا -

 بود.  ستادهیا یکه آسک  ییشد؛ جهنم کجا بود؟ همان جا یبه آسک رهی پله ها باال آمد و خ از

 عقب رفت:  یقدم

 بودم.  اوردهیپولم و ن  فی... ک فیک... ک -

 عقب تر:  ی کرد، باز هم قدم یرا نگاه شی سرتا پا انیدا

 و جا گذاشته بودم به...به خدا. لمیموبا...موبا -

 گرسنه.  یگرگ یآرام جلو آمد؛ مانند انیدا

 ش...شمارت و اشتباه گرفته بو... -

  نیاز زم دی شن  ینم یز یو ممتدد چ  زیت  ییهوش از سرش برد، چند لحظه جز صدا انیدا یلیس ضرب
 شد.  شی رو در رو  ویجانش نظاره د یب  یبرخاست و با پاها

 کرد گفت:  یکه با اخم صحنه را نگاه م مرد

برو سراغ   یعجله دار   یلیاول نوبت منه، من زودتر اومدم دست روش گذاشتم خ کهی مرت یهو -
 مهل...

پرتاب شد. روح از تنش برد و کنج خانه  شیدر دهانش وشکستن دندان ها انیمشت  دا ضربه
و در خود  دیکش یادیچشمش فرود آمد، فر ی کیدر نزد ییجا یخواست بلند شود که ضربه بعد
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در نگاه  پر   رهیخ  شیا نهیمرد را در دست گرفت، با چشمان گرگ ینشست و موها شیپا ی. رودیچ یپ
 درد مرد شد: 

اون دختره ناموس   حواست باشه که  یبزن یزر گنده تر از دهنت راجب دختر  یخواست  گهید یدفعه  -
 ؟ یدیفهم  ،یاشهدت و بخون  دمیمن نباشه که مهلت نم 

 : دیداد و غر یکرد. سر مرد را تکان یرا نظاره م  انیفقط دا دهیترس یو چشمان  یخون  یبا صورت مرد

 اشهد و؟  میبخون ایگفتم  یچ یگوش گرفت  -

  زی و به سمتش خ یاز جا برخاست و از در خارج شد. سمت آسک عیتند تند سرش را تکان داد سر مرد
 گرفت که در دستان آراز به اسارت درآمد. 

دونستم  ی از تو خونه بدکاره ها جمعت کنم آره؟ من خر اگه م امیب دیبا گهیکثافت حاال د یدختره  -
مجبورم بشم روانشناس که  شیبفرستمت پ   دمیخند یبه هفت جد و آبادم م  ییآبرو یقدر ب  نیتو ا

 دنبالت بگردم.  ابونای تا دوازده شب تو خ

 : دی کش  غیخانه ج   تیوضع دنیو با د دیداخل سالن دو مهیسراس مهال

 د؟ یکن یم  یتو خونه من چه غلط د؟یهست یشما ک  -

 را قفل کرده بود لب زد:  انیهمان طور که دا آراز

 دنبالش.   میاومد میهست یآسک یسالم خانم، ما از آشناها -

 کرد گفت:  یهمان طور که تقال م انیدا

 جاهاست.   نیهم اقتشیبرم، ل  ینم ییو جا نیمن ا ؟یدنبال  ک  -

 دیاش تشد هیگر انیحرف دا نیا دنیکرد با شن  ینشسته بود و هق هق م نی زم یکه رو یآسک
 : افت ی

 بودم. اوردهی پولم و با خودم ن فیو ک یبه خدا گم شدم، گوش انیدا -
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دراز کش   ن ی زم یو رو دیکش یغی کرد که از شدت درد ج   یآسک  یمحکم نثار زانو یلگد ش یبا پا انیدا
 شد.

نعش کشت کنه   ارهیبرات ب یتاکس  هی یآشغال بگ نیبه ا  یتونست  ید آخه تف تو ذات دروغگوت، نم  -
  یعوض  ؟یبه منه المصب زنگ بزن   شیبا گوش  یتونست ینم  ؟یعمارت اون جا پولش و حساب کن 

 آخه تو؟ یرنگ کن  یخوا ی و م  یزنه ک  ید الکلت داره حالم و بهم مبوگن

 را پاک کرد:  شیرا گرفته بود اشک ها شیهمان طور که زانو یآسک

 زدم بخدا شمارت و اشتباه گرفته بودم. -

 به حرف آمد:   دیجو یرا م  شیکه با استرس ناخن ها مهال

 تماسام هست.  خچهیزنگ زده، تار گهیراست م  -

 به آن ها کرد و لب زد:   ینگاه آراز

 . ارمشیتا من ب  نیبسه برو تو ماش -

 .ارمشیالزم نکرده خودم م -

خود را عقب  دهیرفت که دختر ترس   یبه سمت آسک ان یتکان داد و از خانه خارج شد. دا یسر  آراز
 : دیکش

 ندارم.  تی پاشو کار -

آراز، حرف ها و   یشکسته شده اش جلو تی درد نداشت اما شخص نشیزد، دست سنگ یم کتک
در   یدرد وحشتناک دنیچی برخاست که با پ یبرده بود. از جا غمایروحش را به  انیدا یتهتمت ها

  یار ی قدم برداشت تا  یکند. مهال سمت آسک هیگفت و مجدد نشست؛ جرات نداشت گر یآخ شیزانو
راه   یو با خشونت بلندش کرد، سپس به سمت در خردج  را گرفت شی بازو ی عصب انیبرساند که دا

 افتاد.

 .ادی رد کن ب صدی س یو پروند یمشتر  -

 پرتاب کرد:  شیپا یپول جلو یپولش را در آورد و دسته ا فیک  د،یسمت مهال چرخ  به
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 حساب کردم برات.  شمیاضافه کار -

. به محض خروجشان از ساختمان بدون نگاه کردن به دیانداخت بر تن  زن و در را به هم کوب  آتش
 : دیغر یآسک

 . نیگمشو عقب بش  -

جرات حرف زدن داشت؟                              یکس  ی نظر گرفت و ک    ریرا ز  انیدا یاخم نرم با  آراز
 عقب نشست.   یصندل  یکه بود رو یبا هر جان کندن  ش،یآرام و با درد وحشتناک پا یآسک

 فشرد:  یرا م  شیبود و زانو دهیکه لب به دندان کش یرو کرد به آسک  آراز

 کنه؟ یحالت بهتره؟ زانوت درد نم -

 بهتر از مادر شده بود؟  ی هیبه آراز انداخت؛ دا یگوشه چشم انیدا

 تو؟   یدکتر  -

 : دیگردن کش ان یآلود سمت دا خشم

 نه اما انسانم.  -

 گرفت.  شی خانه اش را با سرعت هرچه تمام در پ  ریمس  ستینگر یان طور که آراز را نگاه مهم انیدا

 : د ییرا پا انیدا یچشم  ریز  یآسک

 کنه. یذره زانوم درد م هیفقط  -

چه  انیکرد، جنس دا یدختر دل سنگ را هم آب م نی ا تی غم بر قلب آراز نشست؛ معصوم ی پرنده
 بود؟

 دکتر؟  میبر یخوایم -

 از کمکات.  یخونت، مرس  میدیرس -

 کرد و محتاط نجوا کرد:  انی را معطوف دا نگاهش
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 . یستیدونم نامرد ن   یبهت اعتماد دارم م -

 .ری شب بخ -

مملو از   یکه با نگاه  دیرا د  یآخر آسک یرا بست و در لحظه  نیاز تاسف تکان داد، در ماش یسر  آراز
 به او بود.  رهی تمنا خ

 کرد و به راه افتاد:  میتنظ  یصورت آسک   یرا رو نی ماش یجلو نهیآئ انیدا

 . لیتعط  دیو خر حی به بعد مطب و تفر نیاز ا -

 . دیرا قورت داد و لب گز بغضش

  یبوگند الکلت داره خفم م نیبکش پائ  نمیماش شهیش  ،یندار  یخواد که ثابت کرد یجنبه م یآزاد -
 کنه.

 سرزبان را؟  یب یخورد شده  نیا یهابکشد و خورد کند تکه  یاصرار داشت مردانگ چرا

 . شهیسردم م ن،یرو نکشم پائ شهیش شهیم -

 برام.  ستیهم مهم ن یر ی به جهنم، بم -

مرد. از نظرش   ی، قلبش هم. نور چشمانش خاموش شد و لحظه ا ستادیاز حرکت ا یآسک  دست
در   یاز کتاب محبوبش افتاد که نوشته بود " مثل سلول سرطان  یجمله ا اد  یمسخره آمد در آن لحظه 

و من در خودم ُمردم."                              یکرد یتو در من زندگ ،یو مرا به کام مرگ کشاند یشد  ریمن تکث 
ابوالفضل وارد   یتوجه به نگاه غم زده  یشد و ب ادهیپ  نیاز ماش یعمارت که شدند آسک  اطی وارد ح
 . آرام در اتاقش را قفل کرد.ستیهم مهم ن ردیشد. گفته بود بماتاقش 

 ـــــ

 ستاد؛یدر اتاقش ا یکرد از پله ها باال رفت، جلو یم یدر دستش باز  چیهمان طور که با سوئ انیدا
دارد. چشم بست و   ین یگفتند که دست  سنگ یبه او م شهیدردش آمده بود؟ دوستانش هم یلیخ

 :  کندکرد خود را قانع  یبلند کند. سع  فیموجود ظر یکه دست رو نیبود از ا زاری سرش را باال گرفت؛ ب

 کردم.  یکه نازش م   دیحقش بود خب فرار کرده نبا -
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 درونش تشر زد:  ییصدا

 بود مثالً؟  یکار درست   یو زانوشو بشکون  یبزن  یلیکه بهش س  نیا -

در مغزش اکو شد و روحش را چنگ انداخت؛ "گم شده بودم". وارد اتاقش شد ، عذاب  یآسک یصدا
در مغزش اکو شد  اگه ناحق زده   یگر ید یخورد. صدا  یوحشتناک مانند خوره روحش را م   یوجدان
دست   کی را با  شی" لباس ها؟ی تو صورت عموت نگاه کن یخوا یم یچه جور  ای اون دن ؟یچ یباش 

" بهش تهمت زدم اگه واقعا گم شده باشه   دیتخت دراز کش یمستاصل روکرد.  ضی وگرم کن تع
خورده و بهت زده   ی لیس یهم گذاشت، بالفاصله چهره  یو چشم رو دیخودش کش ی" پتو را رو؟یچ

تمام   یرا فشرد، مغزش اما عصب  شیچشم ها یشتر ی درآمد، با شدت ب شی به نما  شیجلو  یآسک
کرد. کالفه پتو را   یرا محاکمه م انیداشت دا ییداد گو یم  شینما شیآن شب را برا یصحنه ها

محکم گرفت   یکرد؟ دم  یم دیدستانش گذاشت و فکر کرد، چه با یزد و نشست. سرش را رو یکنار 
  یاتاق دختر که قرار گرفت دستش را رو یگام برداشت. رو به رو یبرخاست و به سمت اتاق آسک

 گذاشت: اتاق  ی رهیدستگ

 ؟ یاگه واقعًا فرار کرده باشه چ -

"                          ؟یپات بذار  ری غرورت و ز یخوا یرا رها کرد، قلبش زمزمه کرد؛ " م رهیدستگ
."                یکرد  یقضاوتش م دینبا یزد یباهاش حرف م دی" با د؛یاحساس کش یمغزش اما خط رو
  یجور  نیا ؟یرا گرفت؛ " اگه از عمد رفته باشه چ  رهیباز دستگ   قلب و مغز نی ب یسردرگم از مجادله 

تکان داد   ن ی سرش را به طرف ییای خولیافکار مال نیاز شر ا ییرها ی." برایکن یفقط خودت و سبک م 
 .دیاما هر چه گشت او را ند ابدی را ب  یو وارد اتاق شد. چشم چرخاند تا آسک

 .یآسک  -

نبود. با اخم و شک دور تا دور اتاق   یکه آن جا باشد اما باز هم خبر  نیا دیاتاق لباسش شد به ام وارد
 و دستش مشت شد.  دتریشد شیرا از نظر گذراند، اخم ها

 باز فرار کرده.   یعوض -

در حمام شد به طرف در رفت و با دو   رینور ز کهی تا ازاتاق خارج شود که نگاهش معطوف بار  دیچرخ
 آرام ضربه وارد کرد:  انگشتش
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 ؟ یآسک  -

 :گرید ینکرد، تقه ا افتیدر یجواب

 ؟یدی چرا جواب نم ،یآسک  -

که قرمز    یکرد و با شدت در حمام را گشود؛ رفتن روح از تنش را به وضوح حس کرد، وان آب یمکث
اول در حال پردازش صحنه   ی هیبسته. چند ثان یبا چشمان دهیدر عمق وان دراز کش یشده و دخترک

به سمت   مهیجان در آغوشش بود و سراس  یب  یبه خود آمد که آسک یبود و وقت شیروبه رو ی
 . دیدو یم  نیماش

 ----- 

 به دستان خراش افتاده اش کرد:  ینگاه  یتخت آسک  یباال ستادهیا ایثر

 بهش گفته؟ شی زیچ یکارو بکنه؟ نکنه کس  نی ا دیخب آخه چرا با -

 گرفت:  یقفل کرد و رو از آسک نهیدستانش را در س طلعت

 نداشته.  شیکار ینه واال کس -

خورده بود، به طلعت   وندیاش پ یشانیبر پ یظی بود و اخم غل  ریهمان طور که سرش ز انیدا
 : د یانداخت؛ باالخره به دام افتاد. لب تر کرد و خروش انینگاه خصمانه اش را به دا ادی. شه ستینگر

 . یانی که هست تو هم در جر  یکه هست پا توام وسطه، تمام روزش و با تو بوده، هرچ یهرچ -

 به او نسبت داده؟  دیزده؟ که هر چه را که نبا یلیگفت که به صورت عموزاده س یگفت؟ م  یم چه

 ؟ یکار کن یچ  یخوایکردم، م  شیجور  نیدونم، اصالً خودم ا یبه تو چه؟ آره م -

 : د یکش دایطاقت تمام کرده فر ایثر

 طفل معصوم اومده؟ نیسر ا  ییبگو چه بال انیدا -

آن هم  دشان، یدیبود که نگران م یبار  نی اول دیکه مات دهانش بودند، شا ی دوخت به جمع چشم
 . یآسک  یبرا
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 جا.  نیآوردمش ا عیافتاده تو وان، منم سر یجور  نیا  دمیرفتم تو اتاقش د -

 به حرف آمد:  نیاش داد و غمگ یروسر  ریرا ز   یآسک یتار مو طال

 . میازش غافل موند یلی نداشت اصالً، خ یسابقه خودزن رمی بم  یاله -

 بود!  دیها از عمه ها بع  یز یناپره نیباال داد، ا ییابرو یکج کرد و تا یگردنش را کم  انیدا

 کرد:  شی مایس ی  کم رنگ چاشن   یآن جا اخم تی جمع دنیوارد اتاق شد و با د  پرستار

 نفر داخل بمونه.   کیخلوت باشه فقط   دیبا ماری خوام، اما اتاق ب یمعذرت م  -

جز خودش را   یماندن کس یدانستند اجازه   یشد انگار که م دهیکش انینگاه ها سمت دا ی همه
سرخوش از   ادی برخاست و آرام از اتاق خارج شد. شه انیکند، اما برخالف تصورشان دا یصادر نم

 رو سمت آن ها کرد: شی رو  شیپ  هیخال دانیم

 . سمیمیمن خودم باالسرش وا دیرفت، شما هم بر انیدا -

 

 و به سمت در راه افتاد: دیکش  شی به مانتو یرا برداشت دست  فشی ک طلعت

 نه.  ایاصفهان  دنیآراد و داداش رس نمیتونم بمونم، برم بب   یمن اگه بخوامم نم -

 داد: تکان یرا داخل کمد  اتاق گذاشت و سر  فشیاما ک طال

 داشت.  اجی احت یز یبه هوش اومد چ دیشا میمون  یم  ایتو برو من و ثر -

 رو کرد سمت آن ها و لب زد:   پرستار

ُا   یک نتونیهم ُا مثبت هستش و بانک  تموم کرده ب شی از دست داده و گروه خون یادیخون ز ماریب ـ
 مثبت هستش؟ 

 : ستیمردد شانه باال داد و به طال نگر ایثر

 .ستمیمن که ن ـ



 آسکی 

149 
 

 کرد و همراه طال و از اتاق خارج شدند.  یاز نگران یناش یاخم  ایثر

 ست؟ ین  یُا منف تونیکدوم گروه خون چیشما ه -

 به آن ها انداخت و شانه باال داد: ینگاه ادی شه

 من که نه. ـ

 نگاهش را معطوف طلعت کرد:  ایثر

 .ارمی ب زی دست لباس تم هی یعمارت که واسه آسک  امیمن با تو م -

 خارج شد. مارستانی از ب ایتکان داد و همراه ثر  یشانه اش انداخت، سر  یرا رو  فشی ک طلعت

----   

 یراهرو پا انداخت و وارد ری را ز گارشینظر گرفت. س ریشده مادر و عمه اش را ز  زی با چشمان ر انیدا
 . دیاو پاش یبه رو یبرخاست و لبخند ی صندل یاو از رو دنیشد. طال با د مارستانیب

 و عمه کجا رفتن؟ کهیدا -

 

 .دنیآراد و بابات به کجا رس  نهیطلعت هم رفت بب  ارهی لباس ب یمامانت رفت واسه آسک -

 در اتاق بود هنوز؟  ادینشست؛ شه یصندل یتکان داد و کنار طال رو یسر 

   -ست؟ین یُا منف  تی تو گروه خون 

 ؟ یواسه چ -

 کمبود خون داره. مارستانمیخواد ب  یخون م یآسک  -

 ابروانش بست:  نیب  یظیغل ی گره

 کمبود خون داشته باشه؟  مارستانیشه ب  یمگه م ؟یچ یعنی -
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 . ابهیکم  شی گروه خون گنیم -

 برخاست.  یداد و سپس از جا رونی و نفسش را محکم ب  دیکالفه دست بر صورتش کش انیدا

 ان؟ یدا یر یکجا م  -

 حاال.   امیم -

سرنگ ها   دنیبر در زد و وارد شد. پرستار که مشغول چ  یقدم برداشت، ضرب  قاتیسمت اتاق تزر به
لبخند  انیدا یجذاب اما اخمالو یمردانه و چهره  بتیه دنیداخل قفسه بود بازگشت و با د

 زد:  یپسرکش

 امرتون؟  -

 چرخاند:  دیدست سف کینگاهش را دور اتاق  انیدا

 خانوادم خون اهدا کنم. یاز اعضا یک یخوام به  یم -

 لوله شکل از قفسه برداشت:  یا شهی را به همراه ش سرنگ

 ه؟ یچ شونیگروه خون -

 - .یُا منف  

 خودتون؟  هیو گروه خون -

 نشست و چشم بست:  یصندل یرو

 - .هیاز منم ُا منف 

اش. از   یزندگ یبسته نشده  یبود از پرونده ها زاریشود، که حرف بزند، ب داریب  یداد تا آسک یم خون
خودش. خون   یبود از مسائل ناتمام مانده  زاریب  د،یفهم  یاز آن نم یز یکه باز بود و چ یپرونده ا نیا
 را خفه کند.  جدانشپرونده را ببندد، تا عذاب و نیمسائل را حل کند، که ا نیداد که بتواند ا یم

 رفت:  انیتکان داد و با پنبه و سرنگ به سمت دا یسر  پرستار
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 . میخواست یخانم  افشار م یآها برا -

 به خود داد:  یلوس ی را نازک کرد و لحن شی را به الکل آغشته کرد، تن صدا انیدست دا 

 - هستش؟ یُا منف  یگروه خون  ن ینادرتر دیدونست یم 

عنوان نداشت. اما پرستار که دلش   چ یاطوار ها و سواالت مسخره را به ه نیا ینداد، حوصله   یپاسخ
 کرده بود مصمم ادامه داد:  ریابروها گ  یآن گره  انیم  ییجا

 . دیخوش شانس  یلیو دارن، مشخصه خ یگروه خون نیفقط هفت درصد از مردم جهان ا -

 به گردنش داد:   یجوابش، تاب  یب یمغموم از حرف ها پرستار

 د؟یانقدر کم حرف  شهیهم -

 ؟ یانقدر پر حرف  شهیهم -

و به دو چشم  بسته در فاصله   دیلبش خشک شد، دستش هم. نگاهش را باال کش یپرستار رو لبخند
ار و چه ناگو ییگو ادهی است از ز زاری ب انیدانست دا  یاش چشم دوخت؛ نم یمتر  یلیچند م ی
شده پنبه    ری خارج کرد و تحق انینشاند، سرنگ را از دست دا  یشانیپ یرو ظی غل یبود. اخم دهیفهم
پر حرص پنبه را برداشت و   انیرفت. دا رونیاز اتاق ب  یحرف چیه یاو گذاشت سپس ب  دست یرو

  یاز پا ناً یقیحس بده عذاب وجدان    نیا د؛یشب رنگش کش یدرون موها یپرتاب کرد، چنگ یگوشه ا
 آورد.   یدرش م

 ـــــــــ

را به خدمت کار داد وشروع به    فشیرا در آورد، ک  لشی عمارت شد و موبا منی وارد سالن نش طلعت
را   شیها ی روسر  یاو بردارد. در کشو یبرا  یشد تا لباس  یوارد اتاق آسک  عیسر  ایکرد. ثر یر ی شماره گ

با   یکه خواست کشو را ببندد، قاب نی طرح پولک انتخاب کرد اما همرنگ با   یمشک یگشود و شال
شال ها توجهش را جلب کرد؛ آهسته قاب را در دست گرفت،   انی م ییپنهان شده جا انیعکس دا

در گوش داشت، مشخص بود که عکس   یهندزفر  ایبه در  رهی زده بود و خ هی تک یبه صخره ا انیدا
 یدل باخته  یافزود؛ آسک  شیمای برس   یاز سر  گنگ یقاب چه بود؟ اخم نیا یگرفته شده، معن  یپنهان 

 بود.  سرشپ
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 ---- 

  ینگاه م شدندیکه از خون او پر م  یا شهیش ینشسته بود و به لوله ها  یصندل یحوصله رو یب انیدا
قدر   نیشد ا   یم ختهیر رونیمانند آبکش از دستانش ب دینوش یم یدن یخورد اگر نوش یکرد. قسم م

 که سرنگ در دستش فرو کرده بودند. 

 آن پرستار جوان آمده بود برخاست:  یپرستار که به جا  رزنیپ

 .دیکه از دست داد ییجبران خون ها دیمصرف کن  ادی ز گریچند روز ج  نیا دیکن یسع -

رفتن چشمانش باز    یاهیس ستادیکه ا نیدستانش برداشت هم  یرا از رو زینفرت انگ  یپنبه  انیدا
 وادار به نشستنش کرد.

 کرد:  انیبه دا یاش نگاه یته استکان یها  نکیآن ع ری از ز رزنیپ

 بلند نشو.  ییهوی فهی بدنت اآلن ضع -

شد که بهوش آمده بود و با طال   ی حوصله سرش را تکان داد و از آن جا خارج شد. وارد اتاق آسک  یب
 به چهارچوب در داد: هیکرد. تک  ی صحبت م ادیشه  و

 شده آدرس دوممون. مارستانیبه لطف خانم ب  -

 به جلو برداشت و ادامه داد:  ینگاه ها به سمتش سوق داده شد. قدم ی همه

 .شناسنمونیهمه م گهید میدوست شد مارستانیبا پرسنل ب   تیَ سا ریز -

 

  یبا اخم به سرم آسک ادی. شه ستیحرف ها ن  نیاشاره کرد که اآلن وقت ا انیبا چشم و ابرو به دا طال
در دهان   شیزبان ن  یکه جا ییپسر دا یخواست بس دندان شکن برا یم ی شد، دلش جواب  رهیخ

 باال داد:  ییابرو  یتا ادیشه  یطال و اخم ها یتوجه به اشاره ها  یب انیداشت.    دا

 ؟ یمسخرت دار  هیبچه باز نیواسه ا یه یخب؟ چه توج  -
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چه   ست،ی هم مهم ن ردی خواست مگر؟ گفته بود بم یم هیبا ملحفه اش شد؛ توج  یمشغول باز  یآسک
 خواست؟  یم  یهی توج

 کارو کردم.  نیدونم چرا ا  ی... من ... واقعًا نمدیب...ببخش -

 : د یبه سرم نصفه انداخت و غضبناک غر ینگاه انیدا

 ؟ یکارو کرد ن یدونم چرا ا یمن م -

 بود؟ رازش برمال شده بود؟  دهیبا ترس به او نگاه دوخت؛ فهم  یآسک

 ویکنم از اول همه چ ت یکاوریر  دیخودم با ارهیبارت ب   ی. عمو بلد نبود چه طور یاز بس لوس شد -
 بدم.  ادتی

 نه؟ ای یکن ی بس م انیدا -

 کرد:   ادی شه  یسر تا پا یحواله   زیآم  ریتحق  ینگاه

 تهش؟  ای یسرش  -

 شد:  انیدا یمایبه س رهی با همان اخم خ ادی هش

 ؟ یسر و ته چ  -

 : د یبود غر ادیرخش سمت شه  میکه ن یدر حال  ردیبگ  یکه چشم از آسک نیا بدن

 تهش؟   ای یسرش از،یپ -

 : دیکامل به سمت  او چرخ انیاما برخالف دا ادی شه

 .ازمیتو فکر کن من خوده پ -

گم  ؟یشدنش چ دهیموقع دزد ؟ی داشت فیجنازه کجا تشر عی شما تو مراسم تش  ازجانیاون وقت پ  -
   ؟یشده بود کجا بود

 : دیداد خروش مهی ن یو بالحن دیگردن کش طال
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 به جون هم. دیفتیسگ و گربه م نیهمش ع  دیبسه خجالت بکش -

 انداخت و سکوت کرد.  انیچپ به دا ینگاه ادی شه

 . ارمیر م به من چپ نگاه نکن که چشم چپت و د -

 : دی کش غی طاقت تمام کرده دستش را کنار گوشش نگه داشت و ج طال

 رون؟ یپرتتون کنم ب ای  دیکن یبس م  -

اما جرات باال آوردن  یدوخت، آسک  ینگاه به آسک ظیغل ی قفل کرد و با اخم  نهیدستانش را در س  انیدا
 . یاساس ییدعوا یداد، بو یبو م  انیدا یرفتارها نی نگاهش را نداشت؛ ا

 ـــــ

اش را از   یدود نکیع  یآسک دنیشدند. شهرزاد به محض د  یبه همراه شهرزاد وارد اتاق آسک ایثر
لب   دیبوس ی رفت و در همان حال که او را م   یبلند به سمت آسک ییبرداشت و با قدم ها یموها یرو
 زد: 

بهم   ایکنه ب یناراحتت م  یز یاگه چ زمی عز ؟یبود کرد یچه کار  گهید نیبگم تو؟ ا یآخه دختر من چ -
 دارم.  یتا حاال چه حال  شبیاز د یدون یبگو باهام درد و دل کن به خدا نم 

موضوع نداشت، حرف زدن راجب   نیصحبت در ا یبرا یا زهیشهرزاد را در دستش فشرد؛ انگ دست
 کرد. یم نشیکرد وغمگ ی خجالت زده اش م  یع یبه طرز فج هیقض نیا

کنه،   یاون لحظه آرومشون م دنیکه انجام م یز یدارن که چ یحال  هی ییوقتا هیها  آدم یهمه  -
انجام بدم،   یکار  نیکه من همچ  دیطلب یباشه. اون لحظه م  یوونگیبعدًا از نظر همه د  دیکه شا یکار 
 اما اون لحظه من و آروم کرد.  هیوونگیکه اآلن از نظر تو د یز یچ

ممکن بود  ی عن یکرد؛  ینگاه م  یبه آسک  یچشم ری آورد ز  یدر م فیهمان طور که لباس هارا از ک  ایثر
 باشد؟   انیعلت حال بدش دا

 به سرم  خون کرد:  یافسوس وار نگاه شهرزاد
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و مامان   اد ی شه .میراجبش حرف نزن  گهید ایبگم، ب یز ی تونم چ یبگم واال تا جات نباشم که نم  یچ -
 طال کجان؟ 

 وحساب کنه.  مارستانیپول ب  رشی رفت پذ ادمی بخره، شه وهیعمه طال که رفت چندتا آب م -

 نشست:  یصندل یدر کمد را بست و رو ایثر

  یم  یآدم و روان مارستانیحال و هوا ب  ،ییای در م یگرفتگ نیاز ا یشیمرخص م  گهیچند ساعت د هی -
 کنه.

  یحاو کیلحظه طال با پالست نیشد. در هم لشی نشست و مشغول کار کردن با موبا  ایکنار ثر شهرزاد
 و شهرزاد لب گشود:  ایثر دنیوارد شد و با د وهیچند آب م

 د؟ یدیرس  یعه شما ک  -

کوچک  خچالیداخل  دنشانیهارا از دست مادرش گرفت و شروع به چ کیبرخاست پالست  شهرزاد
 ت گذاشت: تخ یرا رو  فشی اتاق کرد. طال خسته ک

 ما.  میگشت یبرم گهیچند ساعت د ؟یچرا اومد گهیمامان جان تو د -

 اومدم. گهیحاال که د ـ

 دوخت و لب زد:  ینگاه اش را به آسک  ایثر

 کجاست؟  انیدا -

 قبل لحنش را تلخ کرد:  ی قهیچند دق  ادآوردن  یو با به   دیاخم در هم کش نرم

 . رونی زنگ خورد رفت ب لشیموبا -

 وار به حرف آمد:  هیصاف کرد و کنا ییگلو طال

 م؟یچقدر نگرانت شد یدون  یم ؟یدیانجام م   هیکارا چ نیعمه ا ؟یحاال چرا فرار کرده بود -

 دلش گرفته بود.  یدرون لپش را گاز گرفت؛ چه قدر هوا آرام
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 فرار نکردم، گم شده بودم. -

 : پاسخ داد یتعجب یجفت ابروانش را هم زمان باال داد و با لحن طال

 ؟یمگه بچه ا ؟یوا، کجا گم شده بود  -

 گم کرده بودم.  رمی پولم و جا گذاشته بودم، مس فیو ک  لیموبا -

 بود. فیدختر دلداده بود، دختره عاشق هم ضع نیاما متفاوت با طال بود؛ ا ا یثر لحن

 .یکن   تیخواد خودت و اذ  یبهش فکر نکن، نم  زم یتموم شد عز گهید -

 شهرزاد گفت: نشست و سپس روبه  یکم طال

 کار دارم.  یکل گهید میبلند شو ما بر -

 کرد و همراه طال از اتاق خارج شد. یخداحافظ  د،یرا بوس یبرخاست آسک  لیم  یب شهرزاد

 ـــــ

 کرد:  تیهدا ابانیرا به کنار خ  نیمادرش را گرفت و ماش ی شماره

 .کهیدا -

 زم؟ یجانم عز -

 دنبالتون.  امیب دی زنگ بزن  دیمرخصش کن  نیهروقت خواست -

 خودت؟ یمگه کجا رفت  -

 کرد:  یلبش را نوازش  یانگشت  اسبابه گوشه  با

 . دینره زنگ بزن ادتونیپس  -

 پسرش شد آرام نجوا کرد:  یحوصلگ ی که متوجه ب ایثر

 باشه خداحافظ.  -
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 انداخت.   فشیرا در ک   لیزمزمه کرد و موبا یز ی چ رلبیز  ا ی. ثرافتی انیپا انیدا  یکه از سو یاتصال و

 بود؟ انیدا -

 واقعًا عاشق پسرش بود؟  یعن یانداخت؛  یآسک  یموشکافش را به چشمان سوال نگاه

 آره.   -

 داشت بالشت پشتش را مرتب کرد:  یالیخ یبر نشان دادن ب یکه سع  یبا حالت  یآسک

 گفت؟  یم یآها، چ -

 زن عمو؟  یخور  ی. کمپوت آلبالو م میریبگ  باهاش تماس میبر میگفت هر وقت خواست -

 . یمرس ـ

  دیفهم  ینگرانش باشد؟ چرا دلش نم  انیبا انگشتانش شد؛ چرا انتظار داشت دا یمشغول باز  مغموم
داشته باشد؟ دروغ   ییجا  یتوقع ب نیچن نیاز او ا دیکه نبا  ست؟یانسان ها ن ی هیمانند بق انیدا

 مهم نبود. شیمرد هم برا ینگفته بود انگار، م 

 . ادیابوالفضل ب میگیم دیخواد بهش زنگ بزن   ینم -

 یدانست برا یچه م یچند روز و کس  نیدانست از حال و روز  ابوالفضل؟ جان داده بود در ا یم چه
 که؟ یچه؟ برا

 اومده. شی براش پ  یاحتماالً کار  زمی ناراحت نشو عز -

 : دیمحکم غر یآب دهانش را قورت داد و با لحن یآسک

 . یالک  میری ناراحت نشدم، گفتم حاال که کارش مهم تره وقتش و نگ -

 لم داد؛ پس دخترک قهر کردن هم بلد بود!  ایکنار  لبان ثر یلبخند غنچه

 . ادیم یعنی  امیگفته م یتو نگران وقتش نباش، وقت -
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به سمتش    ایثر دنیتخت گذاشت و با د یجلو زیم ی را رو  داروها کیوارد اتاق شد. پالست ادی شه
 رفت: 

 مامان کجاست؟ ن؟یاومد یشما ک   ییعه زندا -

 انداخت پاسخ داد:  یبه داروها م  یطور که نگاه همان

 اآلن اومدم.  نیکار داشت رفت، منم هم -

 : د یزده اش را کش رونیب  یاز موها یرفت تار   یطرف آسک  ادی شه

 زن ما چه طوره؟  غیاحواله ت -

 کرد و با خجول به حرف آمد:  تیهدا یروسر  ری را ز شی مو تار

 خوبم.  -

 نگفت.  یز یچ گری زد و د یلبخند ادی شه

----   

 : د یکرد و آرام غر  زیچشمانش را ر انیدا

  یشده پس مثل آدم بگو چه قدر م داتیپول خورده به مشامت سر و کلت پ  یدونم بو یمن که م -
 ؟ یکم کن شهیهم  تا شرت و واسه یخوا

 داشت! یهم حد یزبان نفهم  یتکان داد؛ حت یکالفه سر  مرد

 جبران! یفهم  یخوام جبران کنم م یم گمیحرفم و؟ م یفهم  یچرا نم  -

 اش جفت ابروانش را باال انداخت:  زشدهیر یبا همان چشم ها انیدا

رو کولت و از   یدمت و بذار  یتون  یجونت م  نیشده. اآلن فقط واسه تضم ری د یل یواسه جبران خ -
 هوم؟  رم،ی بگ دهیو نشن یکه زد ییمنم حرف ها ،یبرگرد  یکه اومد یراه

 : دیخاست غر  یبرم زی کتش را مرتب کرد و همان طور که از پشت م مرد
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 . رمی گ یو که خودم بهتون دادم خودمم ازتون پس م یز یچ -

 تکان داد. دیئ زد و تند تند سرش را به نشان تا یز یلبخند تمسخر آم  انیدا

 ؟ یبرس  یخوا  یبه کجا م نمی بتاز بب ـ

" برخاست و همان طور که به سمت در  انمیگ کهی و نقش بستن نام " دا  لیزنگ موبا یصدا با
 مرد کرد.  یرا حواله   یمحکم یرفت تنه   یرستوران م  یخروج

 ----- 

اما به  انیبه او کمک کند. دا دنشانیکرد در پوش یگذاشت و سع زی م یرا رو  یآسک یلباس ها ایثر
 کرد:  یم یباز  چشیزده بود و طبق عادت با سوئ هیچهارچوب در تک 

 تموم نشد؟   -

 را نشان داد و تند گفت:   یآسک یشلوارل ایثر

 ؟ یخواد شلوارعوض کنه اگه رخصت بد یم -

 رخش را به آن ها نشان داد:  مین زشی آم طنتی زد و با لحن ش یخند شین انیدا

 و گرفته. دمیاونورتر جلو د نیو بد زیفقط م  دمیرخصت م -

 نیاز ا رانی ح  ایگذاشت. ثر گرشی دست د یبازو یو موذب دستش را رو  دیجه  یبه صورت آسک  خون
 پسرش چشم گرد کرد و تشر زد:  ییایح  یب

 . هیزیخجالتم خوب چ   ا،یح  یب  رونی برو ب -

 شانه باال داد:   شدیکه خارج م یاز در گرفت و در حال هیبا همان لبخند تک انیدا

 کنم.  یاستقبال م دیبه هرحال کمک خواست -

را   یاخم کم رنگ یدوست داشتن  یها طنتی ش نیشد از ا یکه در دلش آب م یی عالرقم قندها یآسک
به   ادی و شه انیآماده از اتاق خارج شدند و به همراه دا  ایو ثر  یبعد آسک یکرد. چند انیدا یحواله 

 حرکت کردند.  مارستانیب  یسمت خروج
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 ــــــ

نظر   یاو بودند، آسک  گرید کی حرف به  ینشسته و ب یتخت اتاق آسک یباران و بارانا رو شهرزاد،
 یه هواسه ب نیآمده بود و ا  مارستانیکه از ب شدیم  یآن ها انداخت. دوساعت یمای بر س یکوتاه

گذشت و اآلن اما  یاول به حال و احوال پرس ی قهیمالقات داخل اتاق نشسته بودند. چند دق
نفر را اطرافش   کی از  شیحوصله تر از آن شده بود که بخواهد ب یبودند. ب رهی به هم خ  وتمسک

تازه کرد و در حرف   ییبود. گلو  لشیتر باب م شیبود هم که ب یم انینفر اگر دا کیتحمل کند؛ آن 
 قدم شد:  شیزدن پ

 کوتاهش خوبه؟ ضی مر یمالقات  گنیم  دیدیشن -

 کرد پاسخ داد:  یم یباز  شیهمان طور که با موها بارانا

 .یستی ن  ضیخب تو که مر -

 چانه برداشت:  ریهم دستش را از ز شهرزاد

 .میش  یپس مالقات کننده حساب نم میکن یم  یعمارت زندگ هیتازشم ما تو  -

مطالعه نداشت و   یبرا  یوقت بود که فرصت یل یزد، خ یاجبار  یآن ها لبخند ییدرمانده از پرو یکآس
 داد.   یگونه داشت از دست م  نیامروزش را هم ا

 انداخت:  یآسک  یپا یبه کتاب رو ی نگاه باران

 بخون. واسه ما هم -

 .ادی خوشتون ن دیشا -

داد چشم بست و به  ی را در هوا تکان م  شیبود و پاها دهیشکم دراز کش یهمان طور که رو شهرزاد
 حرف آمد: 

 بسه نخون. میگیفوقش م -

کرد، دستش را مشت شده   یهم م یگونه حداقل اندک مطالعه ا نیگفتند؛ ا یراه هم نم  یب خوب
 صاف کرد و شروع به خواندن کرد:  ییدهانش نگه داشت صدا یجلو
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ساختم و بعدش هم فرستادنم  یبمب واقع هیمن بمب ساختم. بله  هیکنم که  ی اعتراف م ـ
  یعنیبره،   ینم ییوقت ها مذاکره راه به جا یکردم؟ راستش بعض ی. چرا بمب گذار مارستانیت

  یب  ایکنه،  یرهات م  هوی لی دل یب ی که دوسش دار  یکه کس یاست، مثل وقت دهیفا یصحبت کردن ب 
که سال ها عاشقش بودم، من و   یمثل داستان من، کس ای شه،یتفاوت م یب  تنسبت به  لیدل

بمب   دیمونه، با  یراه حل م هیجور مواقع فقط  نیمن اومده. ا یجا گهید یک یفراموش کرد و حاال 
کجا   یاز چه بمب  یبدون دیهم اصول خاص خودش رو داره، مثالً با یکرد. البته بمب گذار  یگذار 

ندارم، چون  یان، که البته من بهشون اعتقاد یساعت  از بمب ها هستن که  یسر  هی. یاستفاده کن
 یبازشون م  یام که وقت ییاومده، من عاشق بمب ها یانقضا دار بدم م خی تار یزهایاز چ شهیهم
چمدون  هی یکردم و تو دایو بزرگ پ کیشروع چند تا بمب کوچ  یشن. برا  یبنگ! منفجر م ،یکن

رو   یکه بتونه اون دو تا لعنت   یچاشن  هی شه،یقسمت بمب، چاشن نیترجاسازشون کردم، اما مهم 
فرستادم به  ین یری دسته گل و ش هیطبق نقشه جلو رفت، بمب رو با  زیبفرسته رو هوا. همه چ

که مطمئن شدم بمب به  یبودن، وقت  ی که اون دو تا لعنت ییساختمون شماره هشتاد و چهار، جا
اون ساختمون   یتماس گرفتم و گفتم که تو سی کار با پل  کیمات حفظ ارزش درا  یبرا دهیدستشون رس

همون   یمحاصره ام کردن، من هم برا قهی بمب کار گذاشتم. اما اون ها رد من رو زدن و سر پنج دق هی
که دست هام پشت سرم بودن و لبخند   یدر حال  تمیشخص کی زماتی و صد البته کار کی ارزش درامات

پسر بچه ام! من رو   هیکنم  یشود، هنوز هم فکر م یاشق م ع  بچهپسر   کیکه  یزدم گفتم: وقت یم
با من برخورد کنن، مثل    تکاریجنا هیمثل  نکهیا یبردن، اون جا به جا سیکردن و به اداره پل ریدستگ

کرده  یکه من توش بمب جاساز  یکردن، چون اون ها رفته بودن و چمدون  یبرخورد م وونهید هی
 گهیماده منفجره د چیبود، و نه ه یان ت یچمدون، نه باروت بود، نه ت  ناو یبودن. تو  دهیبودم رو د

  یکه فکر م یکه واسش گفته بودم. شونه ا ییکه واسش نوشته بودم، شعرها یی. پر بود از نامه هایا
  یقیکرده بود. جعبه موس ریشونه گ یاز موهاش ال یکرد گمش کرده اما دست من بود، هنوز چندتار 

  نی. اما مهم تریکوفسکیقو چا اچهیدر اره،یب ادیتا به  زدیآهنگ م هی شهیهم  ،دکه جا گذاشته بو
  یب یزد. خاطرات قاتل ها  یم شهیبود که هم یبمب من هم عطر   یبود، چاشن یقسمتش چاشن 

 !" ی بمب واقع هیبمب ساختم،  هیکه  گمیهستن، من هنوز هم م یرحم 

 یبه نقطه ا رهی چشم دوخت. شهرزاد خ شی متاثر روبه رو یآورد و به چهره ها نیکتابش را پائ  آرام
 نامعلوم نجوا کرد: 

 تو چمدون؟ یذار  یم  اروی چ یبمب ها بساز   نیاز ا یروز بخوا هیاگه  یکن یفکر م یآسک  -
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از   یچمدان انیدا یکرد برا یقصد م یگذاشت و به فکر فرو رفت؛ اگر روز  شیپا یکتاب را رو آرام
  یرا استفاده م شی لباس ها یبسازد فقط دفترخاطراتش و آن قاب عکس پنهان شده در کشو بمب

و مشغول گوش   ایبه در  رهیخ  یزده به صخره ا هیتک انیاز دا یر یکه حامل تصو یکرد. قاب عکس
منفجر   دیثبت کرده بود. شا  لشی موبا یبا گوش یکه آسک یاش بود، لحظه ا یبا هندزفر  آهنگدادن 

وقت از وجود آن   چیکه خودش ه  یبود، عکس یعکس م  نیهم انیدا یبمب چمدان برا  نیکننده تر
 خبر نداشت. 

از   عیافکارش پاره شد. دخترها سر یدر آن گره  انیدا بتیباز شدن در اتاقش و نقش بستن ه  با
لبخند   بشی جدست در  کیبا همان  انی. دادندیبه ظاهرشان کش یحالت درازکش در آمدند و دست

 زد و در را بست.   یکج

 مرغاست.  یچرا عمارت ساکته نگو دورهم گمیم -

 دندان نما زد:  یلبخند انیدا  داریذوق زده از د باران

 . زمیعز یبود که اومد  یفقط جا تو خال -

 . نیریبه او انداخت؛ خودش یچپ  یبود نگاه  نیهمان طور که سرش پائ  یآسک

دستش  کی نشست و  یتخت کنار بالشت آسک  یتکان داد و لبه  یبا همان لبخند جذابش سر  انیدا
 تاج تخت دراز کرد. یرا رو

 نه؟  ایدخترعمو بهتره  -

 کرد:  یآرام کتابش را نوازش م یآسک

 به لطف شما هنوز نه.  -

 جان گرفت:   انیدا لبخند

 نفله؟  ینداز  یم کهی ت -

او را به شامه بکشد؛ عجب عطر نفس   ی هیپاسخ دادن عطر تلخ و وحش یداد به جا حی اما ترج یآسک
کرد تا   یم ی شده بود و لحظه شمار  کیو رغبت خودش به او نزد لیبا م انیبار بود که دا  نی. اولیر یگ
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 شانی است تنها ازیبرخاست، حس کرد ن  یلحظه را در دفتر خاطراتش ثبت کند. شهرزاد از جا نیا
 است.  ادیز نشانیناگفته ب یس کرد که حرف هابگذارد، ح

 . گهید میر  یما م -

 زد:  یحفظ ظاهر لبخند یجمله، برا نیتازه گرفت با ا یجان   یحس و حال آسک  بیعج

 حاال. نیبود -

 همان طورکه دست باران و بارانا را گرفته بود لب زد:  شهرزاد

 .می موند یلیخ گهینه د -

 و لجوجانه رو تلخ کرد: دی کش رونی دستش را از دست شهرزاد ب باران

 . نمیخوام بش یمن هنوز م ؟یکار دار   یوا، من و چ -

 باران کرد:  ینثار پا یکرد، لگد آرام یرا نگاه م  نشانی تا که آن لحظه مجادله ب انیدا

 پاشو برو به حرف شهرزاد گوش کن. -

 سپس برخاست و همراه آن ها از اتاق خارج شد.  دیتخت کوب یرا پر حرص رو فشیمشت ظر باران

 : ی رو کرد به آسک  انیخروج آن ها دا با

 . میخانم ما منتظر  یخب آسک -

 زمزمه کرد:  ردیکه چشم از کتابش بگ نیا بدون

 ؟ یمنتظره چ -

 پشت سرش انداخت.  یعسل  زیم یو رو  دیکش رونیب  یدست آسک ری را از ز کتاب

 . یبه من نگاه کن دیزنم فقط با  یدارم باهات حرف م یوقت -
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در جنگه   ان یبه چشمانش بسته شده بود، بدون نگاه کردن به دا ییلویک ستی صد و ب یوزنه ا ییگو
 یاش؟ داغ یدلخور  انگریکه هم معقوالنه باشد و هم نما دیچه بگو د؟یبا خودش بود که چه بگو

 در رگش منجمد ساخت.  چانه اش پوستش را سوزاند و خون ریز یدست

 ت؟ ی دل خور ای ادتیجواب ندادنت و بذارم پا نازه ز -

 نیکه ا دی پسر بگوئ نیبزند، به ا  ادیکاش قدرتش را داشت که فر ستاد؛یاز شدت شوک ا یآسک قلب
نصفه  نینباشد ا ایباشد  ایآورد، جنبه اش را ندارد،  یتاب نم ست،یگونه ناجوان مردانه دل بردن روا ن

به   ییو با چه ر گریو د دیگرفت و بس. نرم سرش را عقب کش یبودن ها فقط جانش را م مهیو ن
 نگاه کند؟ انیدا

 .ستمیدلخور ن  -

 کرد:  کی باال برد و چشمان خمارش را بار ییابرو یتا

 م؟ یش یتا مشتر   یفروش یبگو چند م اده،یپس نازت ز -

 هیکمرش نشست، درونش صدها زن مرث ید روسر ی به جان دستانش افتاد و عرق  یکمرنگ لرزش
آغوش مردانه حل شود؟ گم شود، جان دهد اصالً تمام شود.           نیتواند در ا یخوانش بودند که چرا نم

 عموزاده ش برخاست:  یگونه ها هیو گلگون  یذات هیای حجب و ح  نیسرمست از ا انیدا

 . نمیپاشو حاضر شو بب  -

 راه افتاده در جانش زمزمه کرد:  یبا همان بلوا  یآسک

 کار کنم؟ یحاضر شم چ -

را در دست گرفت و بلندش    یآسک یآمد. بازو یجماعت ابدًا نم نیکرد، محبت به ا یکالفه نچ انیدا
 او زل زد:  یمایبه س شیبه بازو انیشوکه از تماس دست دا یکرد.  آسک 

 ان؟ یچته امروز دا -

 آورد:  رونشیو از تخت ب  دیکش را هم یآسک  گرید دست

 .مارستانهیتو ب یشلوارل نهیری اون بحث ش راتی تاث -
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خوانده بود مردان قدرت    یدر کتاب ست؛یها او را نگر یی پروا یب  نیگرد شده مبهوت از ا یچشمان  با
  ی م داریآن ها ب یجنس التیتخ ی تلنگر  نیدر رابطه با جنس مخالف دارند و با کوچک تر ییباال  لیتخ

 هم ...؟ انیدا یعنیشود 

 ؟خودم زحمتش و بکشم  ای  یشیحاضر م -

 با لکنت پاسخ داد:  انیلحن کالم و چشمان دا  طنتیاز ش  یناش  یترس و سردرگم با

 شم. یا... اآلن ... حاضر ... م -

 بودنتم. عی مط نیعاشق ا یعنی -

 اشاره زد:  انیعقب رفت و با اخم به دا یقدم

 .گهیبشم دتا حاضر  رونی خب برو ب -

تخت ستون کرد و   یکند، دستانش را رو تی اش را اذ یخجالت  یدخترعمو نیا  یآمد اندک ینم  بدش
 کج:  یسرش را کم

 ندارم که.  ت ی جا نشستم کار نیخب حاضر شو من هم -

 مردد با دست به او اشاره زد:  یآسک

 .گهیتا حاضر شم د رونی خب برو ب -

 را باال انداخت.  شی گفت و همزمان ابروها ینچ

 توام راحت باش.   ست،ین یکس گهیاآلن که د رونی صبح مامانم تو اتاق بود مجبور شدم برم ب -

 : دیو توپ دیکرد گردن کش ضیرا با خجالت و خشم تعو  ش یجا  دیو ترد  ترس

 .یخجالت بکش نامحرم -

 را باال داد:  شیشد و جفت ابروها رهی سقف خ به

 بابا.  ولیا ؟یکرد یاگه محرم بودم عوض م یعنی -
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 : دیکش ادیکه داده بود فر یوحشتناک یو سوت  ییپروا یحجم ب  نی شده از ا یعاص  یآسک

 .امای نم رونیب  یخجالت بکش به خدا نر  انیدا -

آمد   ادشی  یز یباره چ کیتخت برخاست که برود اما به  یبود؛ آرام از رو یکاف  حیزنگ تفر گرید خب
 گفت:  یبود اگر نم  فیکه ح

 دلم. زی عز ادیبهت م  شتریرو بپوش ب هیاون مانتو صورت ،یراست -

 هم فشرد و به در اتاق اشاره کرد:  یرا رو  چشمانش

 . رونی برو ... ب -

 لب نشاند و از اتاق خارج شد.  یرو تی از رضا یلبخند انیدا

 ــــــ

و از اتاق خارج شد.    دیکش قیعم  یاز ظاهرش نفس یبه خود انداخت، راض نهی نگاهش را در آ  نیآخر
 فرو برد:  بیرا در ج لشی او موبا دنیبا د انیدا

 ؟ یکن یلباس عوض م یساعته دار  هی -

 داد:  انیاش را نشان دا یشانه انداخت و ساعت مچ  یرا رو فشیک

 ربع شد کالً.  هی -

 فرو برد و به حرکت درآمد:  بی دو دستش را در ج هر

 .یدیمال  یکرم م هیکردم حداقل  یبابا من که فرار نم  -

 : ستاد یدستش از حرکت باز ا انیدا  یدرست کردن شالش بود که با جمله  ریدرگ

 ره؟ یگ ی از کجا نشات م یفتگی خودش نیا -

 باال داد:  ییبر گلو انداخت و ابرو یباد

 کنم.  یم فیک  نمی ب یم نهی دارم هر روز تو آ ستمی سرچشمه نداره، خودم که کور ن -
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 . سینارس  ذاشتنیم دیبا انیگذاشتن دا یاسمت و اشتباه  -

 مانند او زمزمه کرد:  یهم با لحن انیدا

  انتیشهر خ ییبای چوقت با کشتن خودم به ز یتر از اون خودم و دوست دارم، ه شیب  یل یمن خ -
 کنم.  ینم

 طلعت مانعش شد:  یبدهد که صدا انیبه دا یحجم اعتماد به نفس بازگشت تا پاسخ   نیاز ا ریمتح

 ؟ یشال و کاله کرد یکجا به سالمت -

 : ستاد یا یآسک یجلو   بیتر آمد و با همان دستان فرو رفته در ج نییپله پا کی انیدا

 ه؟یمن بهش گفتم حاضر شه، حرف  -

 : د یآن دو غر نیپا گرفته ب  تی می صم نی آغشته به حرص و حسد از ا یبا لحن  طلعت

 مرخص شده.  مارستانیمطب؟ خوبه تازه از ب  دیبر دیخوا  یساعت چهار بعد ازظهرم م -

 کج کرد و با لبخند پاسخ داد: یسرش را کم انیدا

 مربوطه. یبه خودم و آسک  گهیاونش د -

ابتدا به پشت سرش و   یو به سمت در رفتند. آسک  دیرا کش یپس از اتمام حرفش دست آسک  و
 : ستینگر انیسپس به دا

 . رونی ب میریم م یدار یگفت  یکاش م  -

 . یکن یکار م  یکنم تو چ  یکار م یبه اون چه من چ -

 با همان نگاه و لحن نگرانش مجدد گفت:   یآسک

 کنه.  یم ییخودش چه فکرا شیباآلخره عممونه، حاال پ -

 ؟ ینی بچ حی توض یز یکه واسه هر چ یخواد بکنه مگه اربابته؟ مگه برده ا یکه م یهر فکر  -
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نشستند و از عمارت خارج   نی نگفت. در ماش یز یپر دلهره اکتفا کرد و چ یبه نگاه   یبار آسک نیا
 شدند.

 م؟ یخانم کجا بر  یخب آسک -

 بود آرام لب زد:  ابانیطور که نگاهش به خ همان

 سر خاک.  میبر -

هر چند کوتاه هر چند با فاصله محتاج   یاز دست رفته اش بود، به مالقات یخانواده  یدر هوا دلش
 بود.

 . یخواستم امروز و به گذشته فکر نکن یم -

 تونه از گذشتش فرار کنه.  یکس نم  چیه -

 حال عموزاده؟  یباشد برا  نیگفت که تسک یچه م د؛یلب به دندان کش انیدا

 . یذره خوش بگذرون هی یامروز و بهش فکر نکن هی گفتم ینگفتم که فرار کن -

 شد:  انیرخ دا میبه ن رهی را چرخاند و خ  سرش

 خوام برم سرخاک.  یاما من م -

 را به سمت قبرستان کج کرد. ر ی کرد و مس یهم نگاه اش را معطوف آسک او

 ---- 

 گفت:  یپارک کرد و رو به آسک  یرا گوشه ا  نیقبرستان ماش ی  به ورود  رهیخ

 جا حواسم بهت هست.  نیاز ا ،یکه راحت حرفات و بزن  ام ینم  نییپا گهیدمن  -

چهل روز از   ک یرفت؟ نزد یداشت م ییشد. با چه رو  ادهیپ  نیسرش را تکان داد و از ماش آهسته
و معطر    زیمزارشان شد، تم کیبود. نزد امدهین دنشانیفوتشان گذشته بود و سر جمع چهار بارهم به د

نشست و چشمانش تر شد؛ به   ش یکاشته شده در باال سرشان. بغض در گلو ی گالب و گل ها یاز بو
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دهانش   ی دستش را جلو د؟یبخش ی خودش، خودش را م دنش؟یبخش یم  یمعرفت یب نیخاطر ا
 گرفت، خم شد و آرام هق هق کرد.

آسمان بود که با   به رهی و خ دهیمزار پدر و مادرش دراز کش  نی بود که آرام ب ینظاره گره دختر  انیدا
 نگاه از او گرفت:  لشیزنگ موبا یصدا

 افشار.   یبه جناب آقا -

 خودش متصور شود. یخون آلود برا ییمایمرد را با س ری کرد تصو یکرد و سع یقروچه ا دندان

 . نمتیدعا کن نب -

 سر داد و گفت:  یسرخوش قهقهه ا  مرد

دستت بهم برسه   نمی کنجکاوم بب ؟یو از رو بست  رتیشمش  شهیجان، پسر تو چرا هم انیآروم باش دا -
 ؟ یکن  یکار م  یچ

 : دیشده اش غر دیکل یدندان ها یبا همان حرص از البه ال انیدا

 که هستم.   یقبرستون نیهم  ارمتینداره، دستم بهت برسه م یکه کنجکاو نیا -

 شته؟یخوشگل منم پ  -

نعره   شی تن صدا  نیشد وبا آخر ادهیپ  نیباره از ماش  کیدرونش فعال شود به  یکه آتشفشان انگار
 : دیکش

ت، دارم به   نهیذارم تخت س یبرم م  یکنم سرت و م یم  داتیپ یخدا قسم هر جا باش  یبه خداوند -
 ؟ یگورت و گم کن یخوا یچه قدرم گمیزبون خوش م

 کرد:  یحرفش خنده ا ی جهی از نت یراض مرد

 خوام پسرجون.   یو م میخوام امانت  یکه پول نمگفتم  -

 : ش یرو ی رهی خ  یتوجه به نگاه ها ی ب  د،یدور خود چرخ یزخم  یر ی مانند ش انیدا

 ذارم حروم لقمه.   یو به دلت م تی امانت دنیمن داغ د -
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برافروخته اش  یره بر چه  یپرتاب کرد، محکم دست  نیرا داخل ماش   لیداد و موبا انیرا پا  تماس
 گام برداشت.  یو به سمت آسک  دیکش

 ؟یدی دراز کش نیچرا رو زم -

 مزار پدربزرگش شروع کرد به فاتحه خواندن. نیبرداشت و پائ  یسنگ کوچک  تکه

سکوت کرد و سپس به   یرا پاک کرد و نشست، لحظه ا شیاشک ها انیدا ی صدا دنیبا شن  یآسک
 حرف آمد: 

مامانم تا   دم،یخواب یم مامان بابام  نیهمش ب دمیترس  یم یک یکه از رعد و برق تار ییاون وقتا -
 کرد. یکرد و نازم م یم  فیکه خوابم ببره برام داستان تعر یلحظه ا

 نشست و با قلوه سنگ آرام بر سنگ ضربه زد. شی قبر عمو نیپائ انیدا

 ؟ یکن یکار م یچ ستنیاآلن که ن -

 زد:  هیو بغض آلود نگاه اش را به سنگ بخ دیکش یآه

 . شمیم میپتو قا ریز ا ی خوابم  یاما نشد، نتونستم، با چراغ روشن م  امی کردم کنار ب یسع -

کرده  ریذهنش را درگ  شهیافتاد که هم یسوال ادیاما  ی بانو رفت. آسک  یل یبار سراغ مزار ل نیا انیدا
 بود: 

 ان؟یدا -

  نیاول ای کرد  یبا ناز نام او را ادا م نیچن نیا شهیهم  ز؛ین  شیلب ها ستادیاز حرکت ا  انیدا دست
 فرو برد:  بشیرا در ج   شیو دست ها  ستادیپرتاب کرد، ا یبارش بود؟ سنگ را طرف

 بگو.  -

 فقط خاک باشه؟  دیمگه چهل روز اول نبا د؟ی چرا تا قبل از چهلم براشون سنگ قبر گذاشت  -

 برد و با اکراه پاسخ داد:   ابشیدندان آس یا رور زبانش



 آسکی 

171 
 

تا چهل روز سنگ نداشته باشن. هر   ادی به حساب م نی کنه، توه یخان و خان زاده مسئلش فرق م  -
 ذارن.  یکنه و اکثرًا تو مراسم هفتم سنگ و م  یتا چهل روز صبر نم یچند کالً کس

 را تکاند.  شیزمزمه کرد، برخاست و خاک مانتو یآهان  متفکر

 م؟ یبر -

در ذهنش   یقطرات باران فکر  دنی حرکت کرد. با د نیانداخت و به سمت ماش  یبه آسک  ینگاه انیدا
 شکوفه زد: 

 ؟ ینیکس نشون ندادم و بب  چیکه تا حاال به ه ییجا هی یخوا یم -

 رساند و چشم گرد کرد:  انیشوق خود را به دا با

 کجاست؟ آره،  -

 را به حرکت در آورد.  نی ماش ینامشخص  ری زد و به سمت مس یمرموز  لبخند

 : دیمصمم و کنجکاوتر پرس یآسک

 .گهیخب بگو د -

 را باال انداخت.  ش یابرو یتا کی انیدا

 دواند:  شهیر  یدر آسک دتریاما شد  یکنجکاو حس

 تورو خدا . گهیبگو د -

 

 کرد:  یپافشار  نیبه ا یصدادار  یخنده  انیدا

 شه فضول خانم.  یحساب نم  زیسوپرا گهیاگه بگم که د -

گرفت،   انیقفل کرد و به نشان قهر رو از دا نهیزده شد؛ دستانش را در س یدر ذهن آسک  یا جرقه
منوال گذشت و   نیبه هم یقیکرد. دقا  یم یر یاز موضعش کناره گ دید یقهرش را اگر م انیمطمئنًا دا
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  انیدا تنبود. آرام سرش را به سم رگذار یتاث انیدا یروش ها رو نیا د،یکش ینزد، نفس   یحرف انیدا
 چرخاند، زمزمه وار و مظلوم نگاهش کرد: 

 ؟ یگیم -

شود که   یفرج دیچهره اش را مظلوم تر کرد تا شا یرا از نظر گذراند. آسک یصورت آسک  مکی م نرم
 کرد و سپس آرام خواند:  کیسرش را به صورت دختر نزد انیدا

 عمارت. میگرد یبرم ی تکرار کن گهیبار د هی -

 زد.  هیتک یو سرش را به صندل دیاما گر گرفته لب گز ی. آسکشد  ابانیبه خ  رهی خ و

 ــــــ

 یها نیبه نشان پوزخند کج شدند؛ زم  شیبه اسطبل لب ها یورود ضی رنگ و عر دیدر سف  دنید با
که خاک ها گل    یباران یهوا نی کند، خصوصًا در ا زشیاهد سوپرانبود که بخو یز یچ یاسب سوار 

 کار بود. نیداد هم ی نم فیوجه ک چیکه به ه یز ی بودند و تنها چ

 ؟ یزن   یچرا پوزخند م -

 را باز کرد و نگاه اش را به رو به رو دوخت:   کمربندش

 . امیتونستم ب یجا رو که خودمم م  نیکجا. ا میر یمن و باش فکر کردم اآلن م -

  یمشغول درست کردن  کاله کاپشنش شد و در همان حال سرش را برا انیشدند و دا ادهیپ  نیماش از
 کارگران تکان داد: 

 ؟ی نشد زیسوپرا یعنی -

 سرش چتر کرد:  یرا رو فشیشدن ک س یاز خ یر یجلوگ  یبرا

 . زیخوبه اما نه در حد سوپرا -

 به سمت آنان روانه شدند.   یمحل یبل چند مرد با لباس هامحض باز شدن در اسط به

 خانم.  دیآقا، خوش آمد دیخوش آمد -
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اسب  یها ن ی اما به تکان دادن سرش اکتفا کرد و وارد شد. زم انیزد و تشکر کرد، دا  یلبخند یآسک
رَدش پوشش گ  میعظ  یط یمح یسوار  از انبوه جنگل ها قرار داشت و درست رو به   یاهیبود که گر داگ 
 .ند آمد یجا م نیقرار داشت که اغلب در بهار و تابستان به ا ییالیو یخانه ا یدر ورود یرو

 . ای برو لباست وعوض کن و ب -

 لب زد:  دیترد یکرد و با کم  انیدا یبه سر تا پا ینگاه یآسک

 ؟ یکن یهوا اسب سوار  نیتو ا یخوا   یم یجد یجد -

 باال داد:  ییابرو یو تا دیکش  قیعم  ینفس

 .میبرگرد مینه آوردمت سک سک کن -

متعجب    انیصبح دا  یمردمک در چشم چرخاند و نگاهش را معطوف اطراف کرد؛ از رفتارها یآسک
 نیدر ا ی. اسب سوار ستیدر کار ن  یخواب  چیاما اآلن مطمئن شد ه دهیکرد خواب د یبود و فکر م

 .دیآ یبر م انیتنها از دا یگل یها نیو زم  یباران یهوا

 .قیتو آالچ نمیش  یکنم م یخوام سوارکار   یمن نم -

 را به او دوخت:   زشی چشمان ت یآسک  یها یبحث و حراف نیکالفه از ا انیدا

برو لباسات وعوض   گمیآدم باهات برخورد کنم؟ م نیروز ع هی یذار   یچرا نم ؟ی چرا انقد ساز مخالف -
 چشم.   یکالم بگ  هی دیکن با

 چیخواهد؟ چرا ه ینم  یگفت دلش سوارکار  یابروانش نشاند؛ به که م نیتشر ب نیاز ا ینرم وندیپ
 گذشت؟  یبدون جدل نم  نشانیب یلحظه ا

که شامل   یسوارکار  یرا با لباس ها شی لباس رفت و مانتو ضیبه سمت اتاقک تعو  یحرف چیه یب
هم  انیدا نی ح نی کرد در هم ض یرنگ  بودند تعو یمشک  قهیجفت چکمه، دست کش و جل  کی

  یآورد، اسب ش یاز مردها اسبش را برا ی کیکرد و  یشد. با سر اشاره ا شیلباس ها ضیمشغول تعو
دست به   یبود. آسک  ختهیو افسارگس ینشدن مانند  صاحبش رام  بیعج  براقشبا پوست  یمشک
  یکرد، هر چه ماند اسب یم مینامفهوم ترس  یاشکال نی زم یرو  شیبود و با نوک پاها ستادهیا نهیس
 . اوردندین  شیبرا
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 بشم؟ یپس من سوار چ  -

 زد:  ی کرد لبخند کج یو نوازشش م دیکش یاسبش را برس م یها الیهمان طور که  انیدا

 ؟یندار  یحوصله سوارکار  ی مگه نگفت ا،یب  ادهیپ -

  ادیفر مهین  ییگر گرفته از خشم با صدا ؟ییآب و هوا ت  ی وضع نیم در ااش کرده بود؟ آن ه مسخره
 گفت: 

 حاضر شم؟   یپس چرا گفت -

 با سر به اسب اشاره کرد:  یکرد و رو به آسک نیرا ز اسب

 . نیپائ  اری سوار شو صداتم ب -

داد و   ینم  یرا سوار  یکس انیاسب جز به دا نیگردش داد؛ ا انیاسب و دا نینگاهش را ب مردد
شکسته شد. اما اآلن  یدست و پا کیاش  جهیجز او سوار آن شده بود نت یکه شخص  یبار   نیآخر
بود. ذوق زده اسب را نوازش کرد و    ینی ریاتفاق ش  ان،یتوانست سوار اسب شود، آن هم اسب دا یم

 لب زد:   زاحمحض م

 هم واسه خالص شدن از شر من هستا.  یآسون تر  یراه ها -

 . زیدر نمک نرسوار شو انق -

 اسب کمک کرد. یگرفتن رو یجا یبرا  یپشت بند حرفش به آسک و

   ؟یشیم ی پس خودت سوار چ  -

 اسب را گرفت و شروع به حرکت کرد:  افسار

 که بخوام سوار بشم.   یاسب سوار  ومدمین -

 آمدند؟  یچه کار  یدوخت؛ پس برا ری نگاهش را به مس انیاز حرف دا جیگ

 تو جنگل. میر یم میاشتباه دار انید ... دا ... دا -
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 یبا صدا یوارد جنگل شدند. جنگل   تیرا ادامه داد و در نها  رشیدهد مس یکه پاسخ نیبدون ا انیدا
  ریکه مس یجنگل  ده،یو سر به فلک کش گرید کیبه  هی شب یبرخورد قطرات باران به برگ ها، درختان

 نیادر   یکرد. مردمکش را در اطراف چرخاند؛ اگر کس  یافه مبر مخوف بودن آن اض کشیتار مهین
 شدیثابت ماند؛ مگر م انیدا  یبار رو نیو ا  دیچه در انتظارش بود؟ نگاهش چرخ شدیم جنگل گم

  یپاها ریجنگل با تمام عظمتش ز   نیزد، ا یاما محکم و استوار قدم م انیدا د؟یترس یز یباشد و از چ
ر قطرات  ی بود. ز ری جنگل خانه اش بود، سلطانش بود، ش نیا ییداشت گو یاو بود. سفت گام بر م 

 نبود پس چه بود؟ ایدر جنگل، اگر رو انیباران، سوار بر اسب همراه دا

 گفتم. یکه م یز یاز سوپرا نمیخب، ا -

 یلحظه ا چشمانش گرد شد و  شیروبرو یصحنه  دنیشد و با د دهیکش رونی از افکارش ب یآسک
  انیو کنار دا دیپر نیاز اسب پائ  دید یاز آن چه م ریرا حس کرد. متح شیلمس شدن دست و پاها

 لب زد:  یتکان داد و با بهت زدگ یناباور سر  ستاد؛یا

 .انی... محشره دانی...انیا -

گذاشته بود با   شی سنگ بزرگ جلو یرا رو شی پا کیهمان طور که افسار اسب دستش بود و  انیدا
 محبوبش کرد:  ینگاه به کلبه    یفتگیش

 دونم.  یم-

 بهت زده ادامه داد: یمایبا همان لحن و س  یآسک

 م؟یدیکه ما نفهم  شی ساخت یجارو درست کرده؟ اصالً ک   نیا یک -

 داد:  یچند لحظه نگاهش را از کلبه گرفت و به آسک یبرا

 د؟ یبفهم  دیکنم شما با  یم یمگه من هرکار  -

 افزود:  زدی گره م یهمان طور که افسار اسب را دور درخت  سپس

 بابابزرگ درست کرد برام، پاتوق خودم و خودش بود. شی جارو ده سال پ نیا -
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 یقهوه ا  ی  چوب  یشد، کلبه ا کی به کلبه نزد نهیداد و با طمان  یسرش را تکان م یبه نشان تفهم  یآسک
بود. آرام در کلبه را گشود و وارد شد؛ تعجبش    ایفراتر از رو یز ی از باران، چ سیرنگ در مرکز جنگل و خ 

  یر یحص  یندلکوچک مملو از کتاب، دو ص  یتخت تک نفره، قفسه ا کی دید  یبرابر شد وقت نیچند
برخورد قطرات باران با سقف  یقرار گرفته. صدا نهیشوم یرنگ روبرو دیسف  یشکل با بالشتک ها

 انسان ساخته بود.  کی حد تصور دنج و فراتر از ییکلبه، فضا هیچوب

 نه؟ ای یشد زی چه طوره؟ سوپرا -

که پشت  انیآن نداشت به سمت دا یرو یو کنترل  شدیکه رفته رفته پررنگ تر م یبا لبخند  یآسک
 : دیسرش قرار داشت چرخ 

 .نمی ب یو م  یز یچ  نیشه همچ  یجا معرکه ست، اصالً باورم نم نیا-

 رفت و مشغول روشن کردن آن شد:  نهی به سمت شوم انیدا

 .ین یب  یجارو م نیکه ا  یهست ینفر  ن ی بعد از بابابزرگ دوم-

 شده انداخت:  یگل یبه چکمه ها  ینشست و با اخم نگاه یراحت  یها یاز صندل یک ی یرو سپس

 نه؟ ایحاال خوشت اومد -

 نشست :  یگر ید هیصندل  یرو انیدا یرو روبه

 داشته باشم. یز ی چ نیهمچ هیدوست داشتم  شهیهم-

 . ییایب  یتون  یم  یو صادر کردم که هر وقت خواست  نیمجوز ا یعنیبهت نشونش دادم  یوقت -

 جا؟  نیا ییا ی م ییخودت چه وقتا-

 نرم نگاهش کرد:  انیدا

 کنم! ییکه احساس تنها ییوقتا -

 زمزمه کرد:   رلبی دوخت و ز نهینگاهش را به شوم یآسک

 ام؟ یتونم ب  یمنم م-
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 .ییایب  یتون  یآره، م یکرد ییهروقت احساس تنها-

 و به او پشت کرد:  دیسرش کش  یرو یاه یس یدر خود مچاله شد، پارچه  ی آسک روح

 کنم.  یجا زندگ نیا شهیواسه هم دیاون وقت با-

گفتند اگر اطرافمان   یم شهیگفتند به ما، هم یثابت ماند؛ دروغ م  یآسک  یچهره  یرو  شیها مردمک
از   گرید کی کنار  نیزم  یانسان رو اردیل یاآلن هفت م م،ی ستی ما تنها ن یعنیپر کرد  ییآشنا  ایرا دوست 
 گرفته اند:   یافسردگ ییفرط تنها

کلبه متروکه بشه واست، با   نیو عوض کن که ا تی زندگ  یجور یبه بعد  نیاز ا ، ینگو آسک یجور  نیا-
باشه   نیاز ا ریداشته باشد که اگه غ انیجر دیبا  یخودش و حبس کنه زندگ دیمرگ خانواده که آدم نبا

 گنده.  یو راکد بمونه م

شود. نگفته بود به او، نگفته  شی گونه ها الب  یمتالطم چشمانش، س یایزد تا مبادا در  یتلخ  لبخند
آن حمالت وحشتناکش را گرفته، نگفته بود به لطف حضور او در   یبود که با فکر کردن به او جلو

 اش هنوز سرپا مانده، نگفته بود و آن لحظه هم نگفت.  یزندگ

  هییحس تنها نیکشم، ا یمن زندم و نفس م یشه، حداقل تا وقت یوقت متروکه نم چیجا ه نیا-
 من، تو منه، خوده منه، کجا برم که من نباشه؟

 دختر؟ چه کرده بود؟ نیحس کرد؛ چه کرده بودند با ا شیرا در گلو یز ی چ ینیسنگ

 شهیکرد و پستونکشم هم یلباس خواب بلند تنش م هیکه شبا  ییاون دخترکوچولو شهیباورم نم -
انقدر بزرگ شد   ی. ک  یتو باش  دشیکش یم  نیرو زم شهی که هم یدور گردنش بود با اون عروسک بزرگ 

 اون دختره؟ 

را حس کرد. خودش هم  شیگونه ها هیس یخ ختن،ی اشک نر یمغز و قلبش برا نی جدال ب عالرقم
شناخت.                                                                                                            یخودش را نم

 : دیکش غوششرا گرفت و نرم در آ  شیآرام دست ها یآسک یهااشک  دنیبا د

 تو خودت.  زیحرف بزن برام نر -



 آسکی 

178 
 

 ؟یکه دوستش دار  یبازوان کس نی ست ب ییاما الل شده بود. کجا خوانده بود بهشت جا یآسک
له ا یلحظه جان م نیجا در هم نیآغوش. اگر هم  نیبود در ا یجهان کرد، تمام حقش را   ینم یداد گ 
 دستانش را محکم تر کرد:  یاما گره  انیگرفته بود. دا ایدن نیاز ا

 بگو تا کمکت کنم.  -

 کند، بغضش شکست و به هق هق افتاد:  هیآغوش بود تاخودش را تخل ن ی که منتظر هم یآسک

اون  مرد، اآلن اون دختره ناراحته،  اشی با تموم خوش شی تو همون بچگ یدید  یکه م یاون دختر  -
و  شهیم وونه یس، داره د ختهیتنهاست، اون بهم ر یلیخ  ره،ی م یکشه، اون دختر داره م یداره زجر م 

 . انیسردرگمه تو خودش گم شده، قهره باخودش دا ره،یاون دختره دوست داره بم  نتش،ی ب ینم  یکس

 را در مشتش گرفت و در خود مچاله شد:  انیدا رهنیپ

از تو   یساکته ول ده،یکشه و بروز نم  یکنه، داره زجر م  یم یهنوز زندگ  یاون دختره خسته شده ول-
 کنه؟ یکمکم نم  یچرا کس ان،یکشه. اون دختره منم دا یم  غیداره ج

انش آمدند؛ نگاه به تار مو در دست  نیرا نوازش کرد که چند  یآسک یموها میوخ  یو حال  ظیغل یاخم  با
 تار موها دوخت: 

 به بعد حواسم بهت هست.  نینکن، خودم از ا هیآروم باش گر -

 هیبود وعجب ملود  رگوششیز انیقلب دا یستبر مردانه فشرد؛ صدا ی نهیبه آن س شتریرا ب  سرش
پسر. نرم سرش را برداشت و با   نیداشت، اما فقط با ا ییبای داشت، ز انیهنوز جر  ی. زندگییبایز

  سیرا خ  راهنشیتمام پ  د،یتر کش نیشد، نگاهش را پائ   انیابروان دا یبه گره   رهی خ سشیچشمان خ
 بود.   کرده

 م؟ یبر یمسافرت مشت هی یخوا یم -

 : دیاش کش ینیلب و ب  ن  یما ب یی پشت دست را جا با

 . ادیمن از عمه ها خوشم نم -

 منظورم فقط خودم و خودته. -
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 من و تو؟  -

 بر لب کاشت:  یباال فرستاد و لبخند ییابرو یتا

 آره فقط من و تو.  -

 روز؟  کیدر   یهمه خوشبخت نیبه راه شد؛ ا   یکوبی دلش بساط جشن و پا در

 خوام.   یآره م -

 د؟ید یخدا داشت او را م دند؛ینه، چشمانش خند شیبار لب ها نیا

 .یهرجا که تو بخوا میر یپس اول اون هفته م  -

 ا؟ ی در میبر شهیم -

 را هم بلند کرد:  یبرخاست و آسک  انیدا

 جنوب؟  ایفقط بگو شمال  -

 دندان نما لب زد:  یلبخند با

 . ادیشمال، از گرما خوشم نم-

 کلبه حرکت کرد و گفت:  یبه سمت در خروج انیدا

 دوهفته لباس بردار!  یک یپس واسه  -

 ها از کلبه خارج و سوار بر اسب شد:  نیا یاز هر دو دتریشد  یو حس جانیبا همان لبخند و ه  یآسک

 ذوق دارم فکر نکنم شب خوابم ببره!   یلیخ  ییوا -

 کالمش کرد:  ی  بر لب نشاند و غرور را چاشن یکج  لبخند

شته دا  یک  یشمال تو ذوق نداشته باش یر یو جذاب م پیپسر خوشت  هیبا   یخب، دار  یحقم دار -
 باشه!؟
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 شک! ی داشت ب  انیجر شیخون در رگ ها یبه جا ی فتگی از لبان دختر رخت بست؛ خودش لبخند

 ـــــــ

  یآسک  یبا بداخالق  د،یکش سشیخ  یدست در موها نیماش  یجلو نهیدر آ انینشستند و دا نی ماش در
 را مخاطب کرد قرار داد: 

 توعه. رهیشدم همش تقص  دهیمثل موش آب کش -

 : د یچرخ انیکرد با بهت به سمت دا ی را مرتب م   سشی فر خ یهم که موها یآسک

 منه؟ رهی جا کجاش تقص  نیا یتو من و آورد -

 نه که توام بدت اومد.  -

 جا. نیا یکنم تو من و آورد یم یادآور یبازم  -

 و سمت او گردن چرخاند:  دیکش شیاز خشک کردن موها دست

بگو   یبهم ه  دهیتا بناگوشش باز شد و مثل کنه چسب شش یدارم ن  زیمن بود تا گفتم سوپرا یعمه -
 بگو راه انداخته بود؟ 

 رون؟ ی ب دمیاز اتاق کش یمن بود زور  یعمه -

شبش    رمیم  رونی ب  یبه صورت. بعدشم حداقل من اگه با کس یکرم و نزد هی یتو که انقدر هول بود -
 . رمی گ ینم  یخواب  یب  ادی از ذوق ز

 دهان گشود: یبرزخ یا افهیمانند خوره روحش را خورد، با ق انیدا ی طعنه

 .ستمین دهیگفتم وگرنه من شمال ند یز ی چ هیشدم  ری من جوگ-

 کرد خون سرد لب زد:  یم  تی را به سمت چپ هدا  نیماش ریطور که با کف دستش مس همان

 واسه شمال نبود، واسه هم سفر شدنت با من بود.   تیکه خوشحال  یدون یخوب م-

 را پشت گوش فرستاد و با چهار انگشت به او اشاره زد:  شی تار مو یحرص
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باهات   ییعوض شد من جا ممیسر خود معطل؟ اصالً تصم یهست یآش دهن سوز   یلیخ  یفکر کرد -
 . امینم

 فرمان گذاشت:  یرا رو  گرشیزد و دست د هیتک  شهیش نی دستش را به پائ کی

 . یازش صرف نظر کن یتو نبود که اآلن بخوا میتصم  نیا زمی عز-

 زد و انگشت اشاره اش را سمت او گرفت:  کیستریه یلبخند

 .ام ی باهات ب یکن یمجبورم م یاآلنم دار  نیبب  -

چرا   اً یکنم، ثان غیلذت و ازت در نی خوام ا ینم  رهیدونم از هم سفر شدن با من دلت غنج م یچون م-
 .گهید هیشوخ  یخور  یانقد حرص م 

 را حفظ کند لب زد:  شی کرد خونسرد یم یکه سع یچشم به روبرو دوخت و در حال  یآسک

 کنم. یم یخورم منم دارم شوخ   یحرص نم-

 ؟ یندار   یحس چیاز مسافرت با من ه یکرد یم  یشوخ یعنی -

 بود. یقسمتش جد  نینه ا -

 !یکرد یم  یشوخ   یخودت گفت -

 کرد!  یتقالها فقط اوضاعش را بدتر م  نیم برهم گذاشت؛ بند را آب داده بود و اشده چش یعاص 

 سوت بزن.  یکم آورد -

  ی خوانده بود "مردها کودکان ش ی از کتاب ها ی کیبه او انداخت؛ در  یه ینگاه عاقل اندر سف یآسک
عمارت که شدند چشم چرخاند   اطی گفت. وارد ح یهم نم راهیب  یلی اند" انگار خ دهیهستند که قد کش

 . دیند یو هرچه چرخاند ابوالفضل

 نمش؟ ی ب  یابوالفضل کجاست؟ چند روزه نم  یراست-

 انداخت:  یبه آسک ینگاه  یچشم ریز
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 ؟یکار دار   یبا اون چ -

 استقبالت.  دیدوئیم یومدیکه ندارم، آخه تا م شی کار-

 گفت:  انیشدند و دا ادهیپ  نیماش از

 استعفا داد.-

 اسعفا داده بود؟ ست؛ی را نگر انیدا یپرسش

 بوده؟ چرا؟ حقوقش کم -

 داشت؟  ییهمه پرس و جو چه معنا نیبه او انداخت، ا ینگاه مین انیدا

 دلش.  ری زده ز  یفکر کن خوش -

ارباب    یشده رابطه  دهیو نداشته باشدش؟ کجا د ند ی را بب یآورد آسک  یدانستند که تاب نم ینم
 آن ها نبود!؟ یو پاش ها  ختیمخارج و ر سوم ک یحقوقت،  یاال قصه ها؟ آن هم وقت تی رع

 بابامم که اومده! -

 افتاد:  اکوید نیگردن چرخاند و چشمش به ماش  یآسک

 آقا جهان نبودن؟  یمگه دنبال کارا -

 بحث ارثه!  ستی که ن ینامه باز بشه شوخ تی به هرحال فردا قراره وص -

 شناخت؟  یاندازه پدرش م  نیتکان داد؛ تا ا یانداخت و سر  انیرخ دا  میبه ن ینگاه گذرا

 برخاست:  یاز جا انیدا دنیبه محض د اکوی عمارت شدند و د وارد

 ؟ یدیوجواب نم تی زنم گوش یبهت زنگ م ی چرا هرچ -

 زدهیو به صفحه اش نگاه کرد؛ س دیکش رونیب  بیرا ج  لشی باال موبا  یابرو یبا همان تا  خونسرد
 پاسخ.  یتماس ب

 بوده.  لنتیسا -
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 : دی دستش را در هوا تکان داد و توپ  پرخاشگرانه

 صدا باشه؟   یب  دیصاحاب با یو بهت بدن اون ب یک یبخوان خبر مرگ  دیشا -

 کرد پاسخ داد: یکاپشنشرا از تن در خارج ک کهی انداخت و در حال زیم یرا رو  لشیو موبا چیسوئ

 مرده؟  یحاال ک -

 برداشت:  اکویبه سمت د ی قدم یآسک

 سالم عمو. -

 : دیپرس  دیکرد و با ترد یرا معطوف آسک نگاهش

 د؟یداد یو جواب نم التونیکه جفتتون موبا دیهوا شما دوتا باهم کجا بود تی وضع نیتو ا-

 : دیتکان داد و چهره اش را درهم کش یکالفه سر  انیدا

من آدم  دی دیبه صدنفر جواب پس بدم؟ هنوز نفهم  دی خراب شده با نیتو ا ام ی چرا من هروقت م -
 ستم؟یکردن ن  نینج یس

 او را نشانه رفت:  یبا دو دستش سر تا پا یعصب اکوید

 !یشد نینکردم که ا  نتینج یس -

 مبل لم داد و نفسش را آه مانند از گلو خارج کرد:  یرو  خونسرد

 م؟ز ی شدم عز یچه جور  -

  یور و اون ور اونوقت تو لم داد نیاون آراده بدبخت تو اصفهان جون تو تنش نمونده از بس رفته ا-
 جا! نیا

 ور اون ور که خسته هم نشه!  نیخب نره ا -

 : دی خم شد و نعره کش انی سمت دا یعصب اکوید

 کمک حال باباشه.   -
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 که نرفته؟ ادتونیمنم کم کمک حال شما نبودم  -

 در گردش بود! انیو دا  اکوید نیپرسش گر ب نگاه ها ی همه

 ؟ یکار کردم که کمک حالم بود یمثالً چ-

است تا از جانب   نیعلتش ا دیگو  یگونه م نیدانست اگر ا ی نگاهش را به پدر دوخت؛ م زیت انیدا
و جسارتش نبود، تا   انیاز مسائل اگر دا یسر  کینشود، و اال کامالً آگاه بودند که در   ییمادرش بازجو

راه افتاد،  اتکان داد و به سمت پله ه اکوید یبرا یخوردند. تاسف بار سر  یم  نیبه حال صدبار زم
 انیبه عقب برداشت و پشت سر دا یرا به خودش جلب کند آرام قدم   یکه توجه نیبدون ا  یآسک

 حرکت کرد. 

و چشم  تی ترب یب  ینجور یهم شی پسرت از بچگ نی اما بهت برنخوره، ا گمی م یز یچ کیداداش  -
 بود.  دیسف

  یگفتن؟ م یابروانش نشاند؛ چه داشت برا  نیب  فیظر یبه طلعت انداخت و اخم   یگوشه چشم ایثر
کرد   یم یار یخودش  یهم که حافظه  ییتا آن جا ؟ ییگو یدروغ م ای ؟یزن  یگفت حرف مفت م 

بود در مدرسه،  دهیگاه ند چ یآورد، ه یرا آدم به حساب نم   یبود، کس نی هم یاز کودک انشیدا
  چیداشت اما ه یکه همه جا آشنا و پارت نیداشته باشد برعکس ا یدانشگاهش دوست ای رستانیدب

و  ف یاز تعر دیاز حدش شا شیغرور ب  نینداشت، تک پسر خاندان افشار بود و ا یگاه دوست
  یکرد کس  یکه م ی. هرخراب کار گفتنشیادامه دار نسل افشار م  یگبود که از بچ  انیاطراف یدهایتمج

شد.  ی طرف حساب م صرخانیاش کند را نداشت چون در آن صورت با ق ذهکه مواخ نیجرات ا
 نیموارد ا  یدر برخ انیدا یرا در دل داشت و حت انینوادگانش مهر دا  نیدر ب  بی که عج یصرخانیق

دستانش پنهان   انیصورتش را م  اکویشد. د ینم  یهی خان هم بود وتنب صریق  یبرا  شیها یسرکش
 آمد. یبرهم نم  گریبود و د امدهیبرن انیامبل نشست؛ از پس د یکرد و رو

 --- 

 ؟ یکار کن یچ یخوا  یـ خب حاال م -

 لپتاپ را بست و سر تکان داد:  در

 کار کنم؟  ی و چ یچ -
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آن ستون  یرا رو  گرشیو دست د دیچی آورد، دستش را دور شکمش پ رونی را از دهانش ب  ناخنش
 کرد: 

 . یآقا جهان کمکشون کن  انی تو جر دیباآلخره با  گه،ید یکه با عمو بحث کرد نیهم-

 : د یچرخ  یزد و سمت آسک هیاش تک یصندل  به

 خودشون حلش کنن. ستن،یکه ن ری نداره که بخوام کمکشون کنم طفل صغ  یبه من ربط د؟یبا -

 نهاد:   یصندل یدسته  یرا رو شیزانو زد و دست ها نیزم ی رو انیدا یشانه   ارکن

 .میخونواده ا هیمونه، از  یگناه دارن باالخره مشکل آقاجهان مثل مشکل خودمون م -

 : ستینشسته بود نگر نیزم  یاو که در سمت چپش رو به

چوب که تو کمرآراد  ،یدار  یخودت بدبخت ی که به حد کاف یکن زای چ نیا ریخواد فکرت و درگ یتو نم -
 چند مرده حالجه.  نمی کنم تا بب  یکنه، کمکش نم داینخورده بگرده کاله بردارها رو پ

موقع   یبگذارد، آن آغوش  ب  انیتر به دست دا  کینزد یباره دلش هوس کرد دستش را کم  کیبه  چه
 بود.جنبه اش را به تکاپو انداخته  یدل ب  بیصبح عج

 ...شما  میبر میبلند ش تی موقع  نیترسم بحث سفر اوضاع رو بدتر کنه، زشت نباشه تو ا یم -

شوهرعممونه به ما   ایت الزمه بعدشم گند کار  هینداره واسه روح یربط  یکس چیسفر من و تو به ه -
 چه؟

را به  انیاد  یانگشتانش با دست ها یبه حرکت درآورد تا فاصله  یصندل یدسته  یدستش را رو نرم
 حداقل برساند: 

 تو بودن. ش  یکنه به جز پ  یمن و بهتر نم  ی هیروح یچ یه -

 : د یرفت لب غر یهمان طور که به سمت اتاق  لباسش م  انیدا

 بلند حرف بزن.  یور ور کن  رلبی ز ادیصدبار گفتم بدم م یآسک  -

 کرد.   یم شیعشق آخر رسوا نیانداخت، ا نیی و سرش را پا  ستادیا
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 ؟ ی کن یکار م  یچ ینگفتم، دار  یخاص  زیچ-

 ست؟ یخوام لباسام وعوض کنم مشخص ن  یم-

 دستش را به کمر زد: کیکرد و    زیرا ر  چشمانش

   رون؟ی من برم ب یگیپس چرا نم-

 تخت انداخت:  یمنتخبش را رو یها لباس 

 . یهام لذت ببر  ییبای ذارم از ز یم ستم،یمعرفت ن  یچون من ب-

 اش داد و با حرص گفت:  ین یبر ب ین یصورتش گلگون شد، چ   انیتصور حرف دا با

 ... یل یواقعًا که خ-

 : د یباال داد و خونسرد پرس ییابرو یتا

 ؟ یل یخ -

 : دیتر خروش  یدر اتاق حرکت کرد و عصب یسو به

 ! ییایح  یب  یل یخ -

 بود:  تادهسیآشفته پشت در ا یتیکه با وضع دیرا د  ادیپس از باز کردن در اتاق، شه  و

 . ادیشه دمی...ترسیه -

 د؛ید شرتاشیت دنیرا مشغول پوش انیرا کنار زد و وارد اتاق شد چشم چرخاند و دا یحرف آسک  یب
 کرد؟  یلباس عوض م یآسک  یجلو

 . میحرف بزن  دیبا -

 با سرش اشاره  زد:  ادی ظاهر درهم شه دنیو با د دیرا تن کرد، نگاهش را باال کش  شرتیت

 . نمیتو بب  ایب -
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 را مخاطب قرار داد:  یگردن کج کرد و آسک سپس

 . رونیب  میر ی اما فرداشب شام م ختیامشب که نشد هوا به هم ر -

  شی اهایرا فقط در رو  انیبا دا شی روزها نیا یشکفت؛ حال و هوا  یآسک یلب ها یرو یض یعر  لبخند
 کرد.   یتصور م

 . نمتونیب ی شام م  ز یباشه، سر م-

  یکاناپه  یحرکت کرد و رو  انیبه سمت دا ادی تکان دادند و از اتاق خارج شد. شه شیبرا یدو سر  هر
 قرار گرفت:  شی هم روبرو انیرنگ اتاقش نشست، دا یمشک

 ؟ یکارم داشت یچ نمیبگو بب-

 اومد طرفم. ییآقا کیتو رستوران رفتم که دستام و بشورم  رون،ی امروز با دوستام رفته بودم ب-

 خب؟  -

 شد:  شی مایبه س  رهیبود خ دهیگاه از او ند چی ه انیکه دا ینگاه با

 !زایچ نیو ا یبه امانت  دیبحث و کش  هویو   یشروع کرد به حال و احوال پرس -

  انشیداشت به اطراف انهیشد؛ مانند مور لی متما ادیاش را از مبل گرفت و به سمت شه هیتک انیدا
 کرد. افتیدر  یرا از شخص  یبار احساس ناامن نیاول یبرا دیو شا شدیم کینزد

 ؟ یگفت یتو چ -

انگار سراغ   یکرد دیمن اصالً هنگ بودم، گفت چندبار باهات حرف زده اما تو همش تهد دونم ینم-
  شیپ یجور   نیهم نیباهاش نداشته، اومد گفت بهتون بگم اگه بخوا  یرفته اونم برخورد خوب مییدا
 .میکن  یخودمون ضرر م  دیبر

 کرد. یم یفکر  یاساس هیقض نیراجب به ا دیگرفت؛ با شیدست ها انیرا م  سرش

 .گهیبردش چند وقت د  یم ادیگفت م-

 : د یبدوزد غر ادیکه چشم به شه نی برداشت و بدون ا شی قالب دست ها یسرش را از رو یعصب انیدا
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  دیبا ی دونم چه طور  یخودم م دهیبو پول خورده به دماغش داره دم تکون م کهی زنه مرت یزر م  -
 ! نمیدمش و بچ

 لب زد:  ردیگیدانست از کجا نشات م  یکه نم  یو ترس یاما با کالفگ  ادی شه

 ؟ یبگ نایبه مامان ا یخوا  یم یچه جور -

 کنم.  یبفهمه، گفتم که حلش م یز یچ  یکس ستیقرار ن  -

 اما قانون پشت اوناست. -

 : دیدوخت و خروش   ادی چشم به شه خشن

 !؟ومدهیبدت ن  یل یانگار توام خ-

 داد:  حیگرفت و شمرده شمرده توض  یخورده از حرف او، نفس جا

 . انیو زور حل بشه دا یبا قلدرباز  یهمه چ ستیقرار ن -

 . شهیاما با پول حل م-

  یبرخاست و در حال یبود، انگار قسمته منطق از مغزش پاک شده بود. از جا دهیفا یب  انیبا دا بحث
 رفت گفت:  یکه به سمت در م 

 ! یگفتم که بدون اد،ی جوره از موضعش کوتاه نم چی ه دمیکه من د ینیا-

کاش زمان متوقف  یکه ا ییبه در اتاقش شد و در فکر به فرداها  رهی. خ دیدر را با شدت بر هم کوب و
جماعت را نه   نیرا، کار ا  ادیشه یحرف ها   یدانست درست ی آمدند. خوب م یوقت نم  چیو ه شدیم

 انداخت، آمده بودند که ببرند و چه تلخ هم آمده بودند! یراه نم  شیگر  یاغی یپولش و نه خو

 ---- 

 : د یپرس یشده بود و تند تند م زانیآو   یاز گردن آسک باران

 باهم؟ دیکجا رفته بود گه،یبگو د -
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شده بود اصالً چشم  انیاو به دا یکه متوجه عالقه  یکرد تا باران را از گردنش جدا کند؛ از زمان یسع
 را نداشت.  دنشید

 گردنم و، ولم کن تا بگم.  یباران کند-

شد؛ خب از حس نفرتش نسبت   ره ی مبل نشست و مشتاق به دهان او خ یخود را جدا کرد، رو عیسر
بود و بس.                یحرف کش یها و قربان صدقه رفتن ها فقط برا یلوس باز  نیمطلع بود و ا  یبه آسک

 چشمانش را بست و شروع به ماساژ دادن گردنش کرد: 

 .میزد   ابونایهم تو خ یگشت هیسرخاک و  میرفت-

 را باور نکرده گفت:  شی رساند حرف ها یکه م یاش ناباور شد و با لحن  افهیق

 !؟دیگشت کمی سرخاک و  دیرفت  یگیبعد م د یرونیاز ظهر تا حاال ب  -

  دیراز فقط با نیشد؛ ا  یبه چوب لباس  شیکردن لباس ها زانیرا به باران کرد و مشغول آو پشتش
از   باتریز یز ی او فاش کرده بود؟ چه چ یرا برا یراز  انیزد؛ دا  یماند، لبخند یم  انیخودش و دا نیب

  یم زدواجا انیدخترانه اش؛ اگر با دا یاهایهمراز شدن با او؟ قند در دلش آب شد و غرق شد در رو
"ما"  ری ضم گریکرد؟ د یرا در اتاق و آغوش او صبح م شی شب ها دیبا  یعن یشد؟  یکرد چه م

تصورش هم تا مرز سکته  د،یکرد و لب به دندان کش  یشد؟ خنده ا ی"من و او" م ری ضم نیگزیجا
  یق یکند حق ری شد خدا به خ یم  نیری ش یاز تصور کردنش هم مملو از حس  ی بردش، حت یکردن م

 شدنش را. 

 حواست کجاست؟  یبا توام آسک  -

 : د یکنج لبش به سمت باران چرخ یو با آن لبخند ناخواسته  جیگ

 ؟ یگفت یم یها؟ چ-

  شیبرخاست و از اتاق خارج شد؛ از اولش هم آمدن پ  تینگاه دوخت، در نها شیمایحس به س یب
  یجلو ییکه قرار گرفت گو  انیدر اتاق دا یرفت. جلو یم  انیبه سراغ خود دا  دیاشتباه بود با یآسک

 به در زد و منتظر ماند.  یبود، تقه ا ستادهیدر بهشت ا

 بله؟  -
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 زد:  شیو آرام چند بار به گونه ها دی به لباسش کش یدست

 تو؟   امیب ان،یمنم دا -

 . اینه، برو بعدًا ب -

 انیابروانش بست و وارد اتاق شد. دا نیب یبود گره ا دهیکه شن  یز ی خشک شد، ناباور از چ لبخندش
لب   ردیلپتاپش بگ یکه چشم از صفحه  نیتختش لم داده بود و بدون ا ینشسته رو مهین  یبا حالت

 زد: 

 نشده؟ یبرات معن  ایبرو بعدًا ب -

 قفل کرد:  نهیتخت قرار گرفته بود زد و دست در س یتوالت که رو به رو زی به م هیتک

 .می حرف بزن  کمی امیحوصلم سررفته بود گفتم ب-

 باهات دارم؟  ینه هم جنستم نه هم سن و سالت، چه حرف -

 و رساند و محکم در لپتاپ را بست: کرد؟ با چند گام بلند خود را به ا ینگاه اش نم  چرا

 اما همش پچ پچتون براهه.  ستنیجنس و هم سن و سالت ن هم  ایل یخ -

 دختر را نظاره کرد:  یرا عقب برد سر تا پا گردنش

 ؟ یهم هست هیتو فضول پچ پچ من و بق -

 گفت:  یبا لحن آمرانه ا انیدا ییپروا یب  نیخورده از ا کهی

 ؟ یشد یمی صم  یانقدر با آسک هوی یسوال شده چه جور نبود فقط برام  یقصدم فضول -

 از ما بابا.  رونی ب دیمامانت و، بکش  ا ی میجواب سواال تورو بد  دیبا ای ه،یاسمش فضول قاً یدق نیا-

  یحرف چینشده بود. بدون ه ری گونه تحق ن یا یوقت از جانب پسر  چیباران نشست؛ ه  یدر گلو بغض
 از اتاق خارج شد.  تی عقب عقب گرد کرد و در نها

 ___ 
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  ییانداخت، رژ لب هلو یرخش نگاه  میسرش را عقب برد و به ن د،یخط چشمش را کش یدنباله  آرام
  ملیرا ر ش یمژه ها یآرام رو د؛ی رس  ملینوبت به ر د،یمال شیلب ها یرو فیرنگش را برداشت و ظر 

و   ختیچپش ر یشانه  یاش را رو دهیاتو کش یشد، موهااش چند برابر  یچشمان رنگ یزد، جلوه 
  یکه تا رو یرنگ  یمشک  راهنیبر لب نشاند. پ  تیاز سر رضا یرا هم عقب فرستاد، لبخند  شیوجل

انتخاب کرد، با آن   دنیپوش یرا برا  دیرس یآرنج تنگ بود و سپس به حالت گشاد تا مچ دستش م
خود ساخت. با   یرا برا ری نظ یب  یپی رنگ دورش ت یو ربان سورمه ا یمشک یدخترانه  یکاله شاپو

پاشنه   یو کفش ها   دیرس یم ش یمچ پا یکه تا چند وجب باال یرنگ یزاپ دار سورمه ا نیج شلوار 
عقب  یرا به گردن زد و قدم شی کرد. ادکلن خوش بو لیخود را تکم   ییبای به همان رنگ ز یخیم

به خاطره   لی روزمره اش تبد یکارها نی. چند ماه بود که ادیدرخش یم انیدر نظر دا دیرفت، امشب با
گفتن   یشدن محروم کرده بود؟ دروغ بود اگر م  دهید  بای چند وقت بود خودش را هم از ز د؟شده بو

نکند،   شی که از خودش دست بکشد، کتاب نخواند، آرا یزن را فقط مرد بلد است. زن  هیخشونت عل
  یکند، دارد خشونت م  یدارد به خودش ظلم م یآراسته نباشه به نوع پوش هم نه اما ظاهرش کیش

 کند! یم  تی زن هیعل  یدرونش، دارد خشونت طانیتخس و ش  خترکورزد به  

 خدمتکار:  یبه در اتاقش و پشت بندش صدا یا تقه

 

 شام آمادست.  دیخانم بفرمائ  -

احساس کند، آرام از اتاق  توانست کوبش قلب را به شدت   یناگهان به جانش رخنه کرد، م استرس
کفشش بر   یپاشنه  یرفت. صدا  نیشام به راه افتاد. آرام از پله ها پائ زیخارج شد و به سمت م 

  دیکش یسوت ادیشه   د،ینشسته بودند سرها به سمت او چرخ  زیسکوت عمارت غلبه کرد، همه پشت م
 زد:  ادیفر یبندش با انرژ  شتو پ

 ؟ یخانم شماره بدم پاره پوره کن -

  شیداد بود و خدمت کار برا هیاش تک یکه به صندل  انیروانه شد. دا زیم یزد و به سو  یلبخند یآسک
 یشد. لحظه ا شی رد نگاهش را گرفت و قفل ظاهر دخترعمو  ادیحرف شه  دنی با شن  دیکش یبرنج م 
به  هک یحد ممکن رفتند؛ لبخند کم رنگ  نیخود شک کرد و ابروانش از فرط تعجب به باالتر یینایبه ب
 کرد:  یبه آسک یزد با  سرش اشاره ا دشیفهم  شدیم یسخت



 آسکی 

192 
 

 دخترعمو. یانقالب کرد -

 .ختیر ی را بهم م  یاو انقالب که سهل است جهان یدوخت؛ برا شی اهایچشم به مرد رو یفتگی ش با

 به سر و صورتم بکشم.  یدست هیگفتم  گهید -

و مرتب    پی دخترک خوشت نیبخش بر لب نشاند؛ چند وقت بود که دلتنگ ا  یانرژ  یلبخند شهرزاد
  یاو را برانداز م شانیدرون و فشار دست بر قاشق ها  یاما با حرص شیشده بود؟ طلعت و دخترها

دستانش را   اکویواقع شد. د لشی باب م  بیباره عج  کیبه   رییتغ  نیزد؛ ا ین یلبخند نمک ا یکردند.     ثر
 نهاد:  زیم یکرد و رو درهم قالب

 به خودت برس.  یجور  نیهم شهیعموجان، هم یخوشگل شد -

 : د یاو عقب کش  یکنار خودش را برا یبرخاست و صندل ادی شه

 بانو.  دیبفرمائ -

بود آرام نشست. طلعت دست از   انیکنار دا  ی  خال  ی  که چشمش به صندل   یکرد و در حال یتبسم 
 لب زد:  یو با لحن زننده ا دیفشردن قاشق کش

 .یکرد  یبزک دوزک م ینطور یچهلم داداش و بابا مرحومم رد بشه بعد ا یذاشت  یحداقل م -

 رو داره عمه جون.  ایآبوت مقابل جول یحکم جود یدر برابر بزک دوزک باران و بارانا که آسک  -

را دوست   پشی رسانده بود ت ایطرفش را گرفته بود  انیخشک شد؛ اآلن دا  یآسک یلب ها یرو  لبخند
آورد و خونسرد   یخودش هم نم یاما اصالً به رو انی دا ست،یاو را نگر یندارد؟ سر بلند کرد و سوال

 : د یغر انیبرنج در دهانش گذاشت و برافروخته رو به دا  ی. باران قاشقدیجو  یلقمه اش را م

 ؟یدیتو جواب م خودش زبون نداره که -

عرضه اش نبود، دست دراز کرد و   یب  یجماعت کار دخترعمو نیدم ا دنیاش را قورت داد؛ چ لقمه
 نوشابه را برداشت: 

و چپ   دیمسائلش اظهار وجود کن  نیتر یتو خصوص  دیکرد  یاگه زبون داشت که شما جرات نم نیا -
 بهش.  دیبنداز کهی و راست ت
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 گفت:  انیخطاب به دا  رفتیشدن م یکه روبه خطر  یجمع کردن بحث یبرا ایثر

 ؟ یراجبش بگ یز یچ یخوا  ینم اد؟یم یامشب دعوته ک یمهمونت که گفت نیا یراست -

 برخاست:    زیواز پشت م  د یاش را سرکش نوشابه

 . دشین ی ب یم  ادیبعد شام م -

 : د یکرد و پرس کینزد یسرش را به آسک  ادی شه

 ؟ یدون  یم یز یچ انیمهمون دا نیتو از ا -

 در دهانش چپاند و سرش را باال انداخت!  یبا اشتها چند پر سبز   ادینگاه به شه بدون

 ---- 

کرد و   یساعتش را نگاه  اکوی. دانینشسته بودند و چشم انتظار مهمان دا ییرای در سالن پذ یهمگ
 گفت: 

 اد؟ ی خواد ب  یم یاز هشت رد شده پس ک -

 سرگرم بود:  لشیمبل لم داده بود و با موبا یرو انیدا

 نگران نباش.   ادشیم -

 انداز شد:  نیخدمت کار در سالن طن  یبه محض تمام شدن حرفش صدا و

 آوردن. فیافشار مهمونتون تشر یآقا-

 یپاشنه  یدوخته شد؛ ابتدا صدا ییرایپذ یورود یبرخاستند و نگاهشان به راهرو یاز جا همه
پوش و جذاب با  کی ش یورود دختر  تی و در نها ریخنک و دل پذ  یعطر  یزنانه سپس بو  یکفش

توان وزنش را ندارند اما مقاومت کرد   شی حس کرد پاها  یلب. آسک یرو یو لبخند میعظ یدسته گل
 یمبل گرفت و لبخند یدشمنان دوست نما. دستش را به دسته  نیا یجلو نخوردن ن یزم یبرا

 بر لب کاشت! یتصنع

 دختر رفت:  شوازیزد و به پ  رشی ناب کم نظ  یاز آن لبخندها انیدا
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 . زمی عز یخوش آمد -

 گذاشت.  شی اش را به نما یدیمروار یدندان ها فیزد که رد ییلبخند دندان نما دخترک

 گلم.  یمرس-

 انی جنس مهمان ها را از دا نیکردند؛ اصالً انتظار ا یدختر را نگاه م یبا بهت و کنجکاو یهمگ
 نداشتند.

 را پشت تحکم آن پنهان کند:  شیکرد لرزش صدا یسع باران

 ؟ییپسردا یکن ینم یمعرف-

  گرید کی یحواله   ینگاه ایو ثر اکویشد و همه را از آن حالت شوک خارج کرد. د یتشر  سوالش
 زد و دهان باز کرد:  یلبخند دیبا ترد  ایشدند، ثر کیبه دختر نزد  یکردند و قدم

 .  زمی عز یخوش اومد-

 سرش را به نشان احترام خم کرد و دسته گلش را به سمت او گرفت:  یکم  دختر

 کنم. یممنونم خوشحالم که مالقاتتون م یل یخ -

 شد.  یدانست چرا اما آن لحظه نگران حال آسک یدراز کرد و دست گل را گرفت. نم  دست

 ؟ یکن ینم یجان مامان معرف انیدا-

 گرفت و دستش را پشت کمر  او قرار داد: یچشم ها به دهان او دوخته شد؛ کنار دختر جا همه

 دوستم فوژان. نیو با معرفت تر نیبهتر -

 نیا یدوستش؟ معن  نیو با معرفت تر نیمبل کنارش نشست. بهتر یمات و مغموم لبه  یآسک
 انیجهت فرکانس احساس از جانب دا  یکرده؟ ب یپرداز  الیخود خ یب  یعنیشد؟  یکلمات چه م 

گاه با او"ما"   چیه انیهمه اش ترحم بود؟ دا یعنیکرده بود؟ کلبه اش را نشانش داده بود،  افتیدر
 چیبر پا کرد"او ه یدر سرش برپا شد؛ مغزش شورش  میعظ  یشدند. انقالب ینم ی کیگاه  چیشد،ه ینم

مغزش   یزد "زود قضاوت نکن". حرف ها  گاه تورا دوست نخواهد داشت". قلبش مداخله کرد و لب



 آسکی 

195 
 

سرش   یدر منطق داشت. به خودش آمد و فوژان را لبخند بر لب باال شهیداشت، ر یشتر یب  ریاما تاث
 .ستادیراست ا عی. سردید

 .دمیشن ادیز انیو از دا فتونی تعر د، یخانم باش  یآسک دیشما با -

 کرد.  یکرده بود؟ قلب به مغز دهن کج  فیاز او تعر انیناخوشش خوش شد؛ دا حال

 . تونییبله خودمم، خوشبختم از آشنا -

 قرار گرفت و خطاب به فوژان گفت لب زد:  یکنار آسک انیدا

 اون خواهر خوشگلم که بهت گفتم. نمیا -

 منطق شد. میمغز تسل  یکه در کودتا یو قلب   دیخشک  شی لب ها یرو  لبخند

 وار.  وبیداشت ا یدختر، صبر  نیشت ادا یعجب طاقت  ست؛ یرا نگر یآسک  ایثر

 جان.   یبرات باشم آسک  یبتونم دوست خوب  دوارمیام -

آمد و چه بد  یبازهم داشت به سراغش م یلعنت یوالیکرد؛ ه دایپ  جهیو سرگ دی کش شی بر گلو یدست
  یرو نه،یس یدر قفسه  یدیدرد شد چشیدردناک، پ شهی اما هم یتکرار  یآمد. پروسه ا یموقع هم م

 اش چنگ زد.  نهی افتاد و به س نیزم

 کنارش نشست:  یبا سرعت و نگران  انیدا

 ؟ یش یم ی اون جور  یچت شد؟ باز دار  ؟یآسک  یخوب  -

 زد:  ادیبه خدمتکار سالن فر  رو

 زودباش! اریب  شویاسپر-

را در چنگ گرفت.   انیدا ی قهی یتر از نم اشک دو دست  یآمد، با چشمان  یو باال نم رفتیکه م  ینفس
 شکل گرفت.  هیبق  انیم یهمهمه ا

 . ارهی و م تی تحمل کن اآلن اسپر-
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 لب زد:  دهیبر دهیو بر ستی را نگر  شیروبرو یبا وحشت صحنه  طلعت

 شده... چرا کبود شده؟  ی...چیچ -

 حلقه کرد و نعره زد:   یدستش را دور آسک انیدا

 !یلعنت هیاسپر نیپس کو ا-

کرده، درکش سخت نبود. خدمت کار با عجله خود را به آن ها  انیکه طغ ستینیغمگ یوالیاو ه در
 ی  رهیت  یایقرار داد و فشرد. دن یمهابا آن را در دهان آسک یداد، ب انیرا به دا یرساند و اسپر 

  شقبل قهیچند دق تی از وضع دیخجالت کش د،یشن  یاطرافش رنگ گرفت و حاال صداها را به وضوح م
 بم کنار گوشش خواند:  ییکرد که صدا یخفم انیدا ی  نهیو صورتش را در س

 !ستین  نمونیب  یچ یفقط دوستمه ه -

بود؟ سر   دهیفهم یعنیجمله را گفت؟  نیچرا ا د؛یقلبش از تپش دست کش ان،یدا یجمله  دنیشن  با
  ینگاه م یبه آسک  یسرشار از مهربان  یلبخند اما نگاه یحت  ایبدون اخم  ست،یرا نگر  انیبلند کرد و دا

دستش   فت؛صورتش بودند گر یمتر  یل یچند م یکه در فاصله  یمخمور  یکرد. ناباور چشم از دو ذغال
 را هم وادار به بلند شدن کرد:  یرو شده بود. برخاست و آسک 

 ؟ یاآلن بهتر شد -

نگاهش کرد. دخترها   یلحظه ا  یحرف چیه یبود؟ ب بی عج یآن جمله  دنیبعد از شن منظورش
 ع کردند به حرف زدن:دورش جمع شدند و شرو

 ؟ یآسک هوی چت شد  -

 ؟ یدار  یز ی چ یضیمر ؟ یشد یجور  نیچرا ا-

 

 . یبش  یجور  نی بودم ا دهیتا حاال ند-



 آسکی 

197 
 

گم شده بود  د؟ یفهم یگفتند؟ چرا نم یمتحرک چشم به آن ها دوخت؛ داشتند چه م یمرده ا مانند
  ند،یمبل بنش یکمک کرد رو یشان را رد کرد و به آسک   ی. طال همگرگوششی ز  بیعج یدر آن نجوا

 : دیزد توپ یکه آب قند را هم م یگرفت و در حال یخودش هم کنارش جا 

 حال و روزش و؟   دینیب ی چه خبرتونه؟ مگه نم-

 گفت:  یداد با مهربان یکه کمرش را ماساژ م  ینشست و در حال  یآسک گریسمت د ایثر

 ؟ یتراحت کن تو اتاقت اس  یبر  یخوا  یم زمی عز-

بود چه قرار است بشود؟   دهیفهم انیحاال که دا  د؛یشن ی نم یز یبود و چ نیبه زم رهیاما نگاهش خ  او
که  یدیبزند؛ "چه از من د  ادیو فر ردیاش را بگ  قهی کردیکاش جرات م  یبود اصالً؟ ا  دهیاز کجا فهم
فاش شد؟"                                                         تیکه راز قلبم برا یدیرو شد؟" "چه د تیدستم برا

اش را چرخاند و ثابت   هیخورد، قرن یتکان م شانیکردند و لب ها یسر بلند کرد؛ همه او را نگاه م
او را حال    یاز هرحس  یعار   یفرو کرده بود و با چشمان ب یکه هر دو دستش را در ج  یپسر  یماند رو

بود؛ اشک در چشم  ستادهیا یاو و گوشه ا افکارکرد. آتش زده بود بر قلب و  یم و روزش را نظاره
عجب دختر   دیخندد. نکند به خودش بگو  یحلقه زد؛احتماالً دارد در دلش به حال و روز او م شیها

دارد برود    نهیمهرش را در س دهیکه فقط بانگاه عاشق شده؟ نکند حاال که فهم  ست یجنبه ا یجلف و ب 
 خورد.  کهیآشکارا  انیو دا دیچک کششود؟ اش گهیدور شود، گم بشود، مال کس د

 هو؟ یوا، عمه جون چت شد  -

 مهابا شروع به هق هق کرد.  یچشمانش گذاشت و ب  یدستش را رو کف

 با بغض گفت: خم کرد و    یصورتش را سمت آسک ایثر

 خب؟   یکن یم هیقربونت برم چرا گر یاله -

 : د یچ یدور مچش پ  یدست کس یآشنا یگرما

 ولش کن تا ببرمش تو اتاقش.  -

 در پنهانش داشت گفت:  یکه سع  یبا بغض طلعت
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 هو؟ یشد   یآخه خوب بود که چ-

 شه.  یصبح خوب م  ستین  شی چیه-

عشقه جنون آور، چه   نیخودش بود از ا یده . چه قدر شرمندیرا بلند کرد و به دنبال خود کش  یآسک
تختش را   یدستش را رها کرد و پتو انیکرد. وارد اتاقش شدند، دا یم یو پست  یقدر احساس خوار 

 محکم و باجذبه گفت:  یکنار زد، با لحن 

 دراز بکش! ایب -

  یرا نداشت، کفش و کالهش را در آورد و ب انیبا دا ی هم چشم یکه دستش رو شده بود، رو حاال
که برود   نی و به سمت در اتاق حرکت کرد، قبل از ا دیکش شی پتو را رو انی. دادیدراز کش یحرف  چیه
 کرد:  لی متما یرخش را به سمت آسک مین

 . دمینم  حیتوض ی و واسه کس  یز یچ لیدل  یفقط بدون من ب -

  جانیهم او را دوست داشت؟ ه  انیدا یعنیک شد؛ به در اتاقش در جا خش رهی را بست و رفت. خ در
شد و   دتریکنج لبش نشست، رشد کرد و بازتر شد، شد یو ناباور لبخند تختش نشست  یزده رو

 ابالشتش ر  زد،یو مستانه قهقهه م  دیتختش دراز کش یبلند مبدل شد؛ چهارطاق رو یبه قهقهه ا  تاً ینها
  یتکرار م یرا رو شیپ ی قهی در آغوش گرفت و فشرد؛ کاش کنترل زمان در دستش بود تا دو دق

رفت، به   ینم  رونی آن جمله تا سال بعد و صد سال بعدترش از تن ب ین یریو ش   یگذاشت، ملموس
بار نه صدبار   کیسپس   د،یکش  رونیبرد و قاب عکس را ب  ورشی شیلباس ها  یسمت کشو

 : دش یبوس

  یدورت بگردم؟ خب چرا زودتر نم  یربونت برم پسره چموش من، توام من و دوست داشت من ق  یاله-
به آدم نرفته قشنگ    تیچ یافتادم تا تو زبونت باز بشه؟ چرا ه یفالکت م نیبه ا دیحتمًا من با ؟یگفت

 .میبود دهیخودمون تمرگ  یاآلن سر خونه زندگ یمن؟ اگه گفته بود

 : د یعکس پدر و مادرش را هم بوس قاب

تا  دیخواست بود یاما اآلن چقد م د،یکنارم  د،یشمیپ شه یدونم هم یمن، م یدورتون بگردم عشقا-
 حرف داشتم باهاتون.  یکل  کردم،یبغلتون م
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 قاب پدر و مادرش گرفت:   یرا روبرو  انیدا عکس

 اد؟یدومادتونه، خوشتون م نیا-

 دوخت و گفت:  انیبه عکس دا چشم  یفتگی ش با

ذره باهاش ور   هیفقط  یپی و خوشت ییآقا نیپسر به ا ادیعلومه که خوشتون متصدقش بشم، م  یاله-
اخالق گندشم،  نی اصالً عاشق هم ام،ی من کنار م ستی ن یکه اونم مشکل  کنهی پاره م میتسمه تا دیبر
دوسش   ی لی. مال خوده خودمه، همش مال خودمه. مامان تو خرنی دخترا طرفش نم یجور  نیا

 .یکرد  یذوق م  یکل یبود شمونیمطمئنم اگه االن پ ،یذاشت یم نیا فقط سربه سر ا یداشت

را سمت چپش وعکس پدر و مادرش را    انیو قاب عکس دا دیدراز کش شی و خجسته سرجا خوشحال
 شد:  رهی سمت راست گذاشت و به سقف خ

هوام و   شهیبه شما سه تا بود فقط شمارو دوست داشتم، چون هم میط دل خوشفق ای تو کل دن-
اومد  انیکمرم شکست، اما دا د،ی تنهام گذاشت د،یدوتاتون رفت ییهویبعد  د،یباهام خوب بود د،یداشت

  گه،ینموند د یو پر کردا، نه، اما حداقلش پشتم خال   تونیخال  یجا گمیو جبران کرد رفتنتون و، نم
  یو ب  یحرف  چیه انیدونستم دا یدادم چون م ینداخت جوابش و نم یبهم طعنه م  یکس یوقت

  هیخواد؟ معلومه که به   یپسر م هیاز  یچ تی و حما تی دختر جز امن هیذاره، خب مگه  یجواب نم
 بندم.  ی دل م یپسر  نیهمچ

 : انیکرد سمت عکس دا رو

 ها. یپرو نش گمیم  نارویحاال ا-

  نیکرد ا ی زد؛ چه قدر احساس م  یبه سقف اتاقش لبخند پررنگ رهی قفل کرد و خ نهیرا در س  دستانش
فکر   افتن،یتحقق  شی اهایرو عی . چه قدر سرندیب یفقط در خوابش م انیمدل ابراز عالقه ها را از دا

 ! دقابل پسندش بو بیعج دشی ورژن جد  نیا ست،یخدا هم بلد ن  یرا حت انیکرد نرم کردن دا یم

_ 

 :  دیبالشت فشرد و غر یدر اتاقش آمد؛ سرش را از رو یگرم شده بود که صدا چشمانش

 بله؟ -
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 انداخت:  انیکوتاه به دا یوارد شد و نگاه  اکوید

 "بله"؟  یگیم یطور  نی که ا یمگه دعوا دار  -

 کرد: لیبه پشت متما یرا بلند کرد و کم   سرش

 د؟ یکن تمیترب  د یخوا  یم ینصف شب -

 اشاره کرد:  انیفسوس وار به داتخت نشست و ا یلبه  اکوید

بگم آب تو   یهرچ  گهیاالن که د ن،ی اش شد ا جهی کردم نت یکوتاه  ذاشتمیوقت م  دیکه با یاون موقع-
 ! دنهیهاون کوب

 د؟ یکارم داشت یباشه باشه حاال چ -

 : د یبراق شد و خروش انیسمت دا به

 آره؟ گهیخفه شم د یعن یباشه باشه  -

 بالشت کوباند و چشم بست:   یرا رو  سرش

 .ادیولم کن بابا، خستم خوابم م -

 پاشو حرف دارم باهات.  -

 فردا.  دیبزار -

 .ارهیشه تا فردا دلم طاقت نم  ینم -

 تخت نشست:  یچشم بسته چهار زانو رو تیهم فشرد در نها یرو دندان

 د؟ یبفرمائ -

 تخت گذاشت:  یرا رو شی پا کی یو زانو د یچرخ انیسمت دا به

 چش شد امشب؟ یآسک  -
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شد،   یم لی متما ن یبه پائ انینکرد و در مقابل سر دا افتیاز جانب او در یچه منتظر ماند پاسخ هر
 او کوباند:   یشان یبه پ یدو انگشت

 زنم چرتت برده ها.  ی دارم باهات حرف م  -

 جا خورد و نصفه چشمانش را گشود:  اکوید یضربه  با

 ؟ یچ -

 در کنترلش داشت تشر زد:  یکه سع ییبا صدا  یعصب

 شد؟  یچرا اون جور  یگم آسک  یم -

 : د یاش کش ختهیبه هم ر یدر موها یدست

 بود! ی ز ی چ نیهمچ هیدونم   ی... نم کیپان   ک،یداشت پات یاسم خاص هی -

 ؟ یزن  یتو؟ چرا مثل نعشه ها حرف م  یگ یم یداشت؟ چ یاسم خاص یچ -

 زد:  ادیهمان چشمان بسته سر بلند کرد و فر با

 خب!   ادیخوابم م -

خواب و خوراکش حساس   یرو  یاساس انیدانست که دا یبه او انداخت؛ م  ه یعاقل اندر سف ینگاه
  یاتاق ب  نیخدا را هم بنده نبود. حضورش در ا گریشد د  یوارد م یخدشه ا نی از ا کی بود گر به هر 

هم از خدا خواسته همان طور نشسته خود را عقب   انیبود، برخاست و از اتاق خارج شد، دا دهیفا
 برد. یرنج م  یخواب یاز ب یبه خواب رفت که انگار قرن  قی پرتاب کرد و چنان عم

 ---- 

 خارج کرد:  فینامه را از ک  تیبه آن ها کرد و کاغذ وص  ینگاه  یمظفر 

 جا نمونده؟  یهمه اومدن؟ کس-

 کند پاسخ داد:  یرا پوست م بشیگذاشته بود س شی پا یرا رو  وهیان طور که و ظرف مهم انیدا
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 آره من شمردم همشون هستن. -

 برداشت:  یزد و پا از رو  یبلند یقهقهه  ادی شه

 م؟یسگ تو روحت مگه گوسفند ییوا-

به  یسقلمه ا اکوینشود، د شانی متوجه خنده ها یدهانشان را گرفتند تا کس ی با دست جلو دخترها
 زد و گفت:  انیدا یپا

 ه؟ی اآلن وقت مسخره باز-

پدرش نازک کرد. طال هم به طبع اخم   یبرا  یدر دهانش گذاشت و پشت چشم بیس یتکه ا انیدا
 تشر زد:   ادیآلود به شه 

 کنه!  یاستفاده نم کی از الفاظ رک لیآدمه اص هیصدبار گفتم  -

 اشاره کرد:  ادیزد و با چاقو به شه یخنده صدادار  شین انیدا

 گه؟  یتورو م ادی شه  ل؟یاص ؟یآدمه چ هی -

 زد ابرو باال داد:  هیمجدد به مبل تک ادی شه

 گه! ینه تو رو م  ـ

که نظاره گر آن ها  یفرستاد سپس به مظفر  رونی نگاهشان کرد و نفسش را محکم ب یحرص  اکوید
 بود گفت: 

 . دیشروع کن میبله همه هست -

 کرد لب زد:   ینامه را باز م تی مان طور که وصه یمظفر 

 ماشاهلل!  دیحفظ کرد تونمیخوبه روح  -

 پاس داد: ینگاهش را از بشقاب به مظفر  انیدا

 به شما ربط...  ـ
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 شدند.  گوشیکم باز هیبچه ها   ست،ین دیکن  یکه شما فکر م یاون جور -

که حرفش    نیمتنفر بود از ا ست؛ی دندانش قرار داد و طلعت را نگر نیتر  ییانتها یزبانش را رو انیدا
 کرد گفت:  یرا صاف م  نکشیهمان طور که ع  یرا قطع کنند. مظفر 

 د؟یری گ یم  یمراسم و ک -

 لب زد:  یا مهی به خود داد و با لبخند نصفه و ن  یتکان  اکوید

 

 ی هیچون به ارث دیبازش کنزودتر   میفردا چهلمه در اصل، اما به خاطر مشکل همسرخواهرم گفت-
 . ازهی طلعت ن

 : دینگاهش را سمت طلعت کش یمظفر 

 برام سوال شد! نینامه باز بشه واسه هم تی بعد از مراسم وص میقرار گذاشته بود انیآخه با آقا دا-

 داد:  یدر دهانش جا بیس یگر ید یزد و تکه  یپوزخند انیدا

 . یچه قدرم که تو حرف گوش کن -

 خود را جمع و جور کرد و خجول لب زد:  یمظفر 

 پدرتون اصرار کرد.  دیباور کن  -

 زد:  هیبه پدرش بخ یمظفر  یهمان پوزخند نگاه اش را از رو با

 شد باز؟  بیدست به ج ای اصرار کرد  -

 پسرش را گرفت و دل آشوب به او زل زد:  ی طعنه

 کارش و بکنه.  یمظفر  یآقا میبذار گهیحاال گذشت د -

 و ادامه داد: یکرد به مظفر  رو

 نامه رو. تی وص دیبخون -
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 دهان او شد.  خینگاهشان م یهمگ

 ...می"بسم اهلل الرحمن الرح -

 دهیاخم در هم کش اکویکردند، د  یرا نگاه م گرید کیشوکه   یو آسک انیآمد، دا یدر نم  یاز کس صدا

 بود؟  نیپدرش حقش فقط هم یها  ییدوخته بود؛ از کل دارا نیچشم به زم و

 کرد ادامه داد: ینامه را تا م  تی همان طور که وص یمظفر 

رضاخان به  ی هیو سهم  میشما تقس نی پدرتون ب یحساب ها  یو در آخر اضافه کنم که موجود -
 . ستیهم ن  یکه مبلغ کم شهیرد مخانم وا  یحساب آسک

 دوخت:  یوآسک  انینگاهش را به دا یعصب طلعت

 وسط؟  دهینوه هاشو کش یاون مرحوم پخش بشه چرا پدرم پا یبچه ها   نیب  دیبا هیارث-

 سامسونتش را بست:  فیباال انداخت و در ک یشانه ا یمظفر 

 کنم.  یتونم دخالت یطور صالح دونستن، من نم  نیحتمًا ا-

 داد گفت:  یها را به او م نیسند زم کهی و در حال انیکرد سمت دا رو

َمت جد انیکنم دا یعرض م  کیتبر-  هارو! نی زم تی رو و هم مالک دتونیخان، هم س 

به او  دیچرا با  هیترک  یها نیانداخت و سندها را گرفت؛ تمام  زم یمظفر  یمای به س یآلود نگاه اخم
برخاست و از عمارت   تی آن ها چرخش داد، در نها  نی ب نگاهش را یتند و شاک ادی شه  د؟یرس یم

 کرد لب زد:   یرا پاک م شیخارج شد. طال همان طور که با دستمال اشک ها

 توشه. یپدرم و حتمًا مصلحت امرزهی خدا ب -

 : ستادیا یمظفر  یاز جا برخاست و روبه رو اکوید

 من زنده م؟ یبشه وقت انیدا  دیارباب با یچه جور  -

 فقط مسئول قرائت کردنش بودم!  ستمین  یز ی چ انیمن در جر -
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 زننده به حرف آمد:  یگرفت و با لحن  یجا اکویکنار د طلعت

  یعمارتش و به دوتا نوه هاش بده؟ دست کار  دیچهارتا بچه داره چرا با یوقت  نه،ی منم حرفم هم -
 شده! یشده مطمئنم دست کار 

سپس با انگشت سبابه به طلعت اشاره کرد و به  ستادیا و راست  دیمبل کوب  یسند با شدت رو  انیدا
 سمتش رفت: 

  یو بزن یحرص عمارت   یتون یم یو مزه مزه کن، چه جور  یزن یکه م یعمه احترامت واجبه اما حرف -
 ست؟ یتوش ن گهیکه بابابزرگ د

  یانگشتش را م یرفت که با استرس غضروف ها  یآسک یآن ها سو نیتوجه به جدال ب یب  یمظفر 
 : ستینگر  یخانواده اش م یشکاند و به مجادله 

 پدرتون رو قرائت کنم.  ینامه  تی تا وص  دیار یب  فیشما بعدًا تشر -

 چهل روز چه طور بدون پدر و مادرش گذشت و او هنوز نمرده بود؟  د؛یچ یدر هم پ  قلبش

 ام؟ یمن بعد از مراسم ب شهیم -

 دختر سر تا سر آرامش بود:   نیزد، ا یمهربان  لبخند

 بله خانم چرا نشه! -

 اگه کارتون تموم شده به راننده بگم برسونتتون. -

 نظر گرفته بود چشم دوختند:  ری که با اخم آن ها را ز انیو به دا دندیچرخ

 بله تموم شده. -

 به سمت در رفت و ادامه داد: سپس

 ...خان.انیروزخوش دا -

 کرد گفت:   ینگاه م یر که به دور شدن مظفر شد و همان طو کینزد یآسک به
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 باز شد؟  ششی که ن یبهش گفت یچ -

 د؟یخند یمظفر  یگرفت؟ ک    ینظر م   ر  یاو را ز ست؛ی نگر انیبه دا سردرگم

 چاره؟ ی باز شد ب ششین یک   -

 . دیخند یزد  یحرف م ی داشت دمیخودم د ؟یو ملق باز  یجلو قاض  -

 او را از نظر گذراند:  یعقب رفت و به سر تا پا یقدم

 نامه پدرتون و باز کنم گفتم بعد از مراسم.  تیوص   یگفت ک ان؟یدا یگیم یچ -

 را پر کرد و بر افروخته تر پاسخ داد:  فاصله

 لمپن؟  کهی و باز کرد مرت  ششین نیواسه هم -

شود. اگر    یعشوقش حسود مم یآدم فقط برا ش؟یبرا دیکشی م رتیجوانه زد؛ غ یبر لب ها  لبخند
 ی زن

حس   نیزن است و حسود. اما ا ندیگو یشود م  یو آتش  ردی با مردش گر بگ گرید  یصحبت کردن زن از
  یکشد اخم در هم نکش، او فقط کم یشانه م تیبرا  ادیز ی" گفتند پس اگر مردرتی را در مرد "غ
 .  نیکند، هم یتب م  تی دلش برا

 شعله ورتر شد:   یز یآتش بر یکه الکل رو ییگو یلبخند آسک  دنید با

 . ادینخند بدم م میمن عصب یوقت -

 شد:  یشد که نم  یکرد خنده اش را جمع کند اما هر چه کرد نم یم یسع

 خندم گرفته.  ستیبه خدا دست خودم ن  -

 داغ گفت:  یدر هم فرو برد و با نفس ابرو

 ؟ یدیفهم ام،یخودمم باهات ب  یگیم ششی پ یبر   یفردا خواست -
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حال و   نیتر نشود و فقط سرش را تکان داد؛ ا دیتا خنده اش شد دیرا در دهانش کش شیها لب
  شیکه سرنوشت برا یز یآن که بداند چ یب  دینبود تا ثبت کند؟ خند یبردار  لمیرا ف  شیروزها یهوا

 ! نشیتا آسمان فرق بود ب  نیزم  ندیب یدخترانه اش م ی  اهایکه در رو یز ی رقم زده با چ

 نره.  ادتیشب و  -

 تکان داد:  نیسرش را به طرف  یاش را قورت داد و کم خنده

 کار کنم؟ یخواستم چ یمگه شب م -

 برود!  ادشی بگذارد و آن فرد  یقرار  یکه با کس نیفرستاد، منتفر بود از ا رونیمحکم نفسش را ب انیدا

 رفت؟   ادتی رون،ی ب  میقرار بود شام بر -

را هم   یصندل یبود و تا طرز نشستنش رو دهیرا نقشه چ شبیتمام د یبرود وقت ادشیشد  یم مگر
 نداشت، داشت؟  یرادیکه ا طنتی ش  یبود؟ نه، فراموش نکرده بود فقط کم دهیکش ریبه تصو

 رفته بود.  ادمیآها، آره پاک -

 گفت:  یسپس خطاب به آسک ستیدور را نگر  یرا باال برد و نقطه ا  شیابرو انیدا

کنم شب    یکار دارم وقت نم  یمنم کل نمیب  یکنم م یپس البد برات مهم نبوده، اآلن که دارم فکر م -
 برم.  ییجا

 قفل شد و صراحتًا به تکاپو افتاد:  زبانش

 .میگفتم بخند یجور  نیبود، ا ادم یکردم بابا  یشوخ  -

 . یکن هیگر ینیبرمت تا بش   یمنم نم -

  تی قرار گرفت، اگر بحث اذ انیفورًا پا تند کرد و کنار دا  یبه سمت پله ها رفت. آسک و  دیچرخ سپس
 بلد بود:  ییزهایکردن باشد او هم چ

 و قبول کنم. ادی شه  شنهادیپ م،یخوب پس اگه قراره کنسلش کن  -

 چرخاند:  یکرد و سرش را سمت آسک کیبود چشم بار رهی خ  شیو همان طور که روبه رو ستادیا
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 شنهاد؟ یکدوم پ  -

 لب زد:  ستینگر یرا م  گرشیدست د یکه ناخن ها یدستش را به کمر زد و در حال کی

 . امیتونم ب یتا اون شب تلخ و برام جبران کنه منم گفتم نم رونیب م یجون گفته بر ادیشه -

 غبطه خورد و ادامه داد:  یتصنع

 . امیشدم م  مونیم پشکردم، برم بگ یچه اشتباه -

 به آن وارد کرد:   یشد و فشار  کم ریاس انیدر چنگ دا شیتا برود که بازو بازگشت

 جملت و تکرار کن. گهی بار د هی یجرٔات دار  -

 : دیچ یاش از درد درهم پ چهره

 .یول کن دستم و شکوند -

 تکرار کن.  گهیبار د هی یگفتم جرٔات دار  -

 بود، خود را نباخت:  دهی فا یبکشد که تالشش ب  رونی ب انیرا از دست دا شی کرد بازو یسع

 کدوم بخشش و؟  -

 کرد:   شتریدستش را ب  فشار

 جونش و.  ادیاون بخش شه  -

 زد:   یلبخند دردناک شیاز شکسته شدن استخوان ها یر یجلوگ  یبرا

 تو؟ یندار  یکردم بابا چرا ثبات اخالق یشوخ  -

 آره؟ یکرد یکه شوخ  -

 رفته باال.   امیخورده دز شوخ هی...هی -

 کرد:  ک یو سرش را به او نزد دییهم سا یرو دندان



 آسکی 

209 
 

 خانم.   یآسک یُاوردز نکن  هوی حواست باشه  -

 تند سرش را تکان داد: تند

 نه اون و حواسم هست.  -

 را باال داد.   شیابرو یتا  کیو با جذبه   رهیخ

 لبخندش را کم رنگ کرد:  یآسک

 کنم.  یم  یخب کم تر شوخ -

 تر کرد.  شیرا خمارتر و فشار دستش را ب نگاهش

 کنم، خوبه؟  ینم یشوخ  گهیآخ...اصالً د -

واکنش در   نیرا به همراه دارد و ا یمختلف  یواکنش ها عتاً یطب  یبا هرکس  ی شوخ ی جهی نت خوب
را رها کرد و   ش ی شت. با لبخند کج مختص خودش بازورا به دنبال دا یدردناک ی جهی نت انیرابطه با دا

 تکاند گفت:  ی را م  یآسک  یسرشانه ها یکه تصنع  یدر حال 

 ؟ ینی بب لمی تو اتاقت ف یخوا یم یمگه نگفت یسادیجا وا نیخب حاال چرا ا-

 را ماساژ داد. شی چشمان گرده شده اش بازو با

 کرد:  لیچپش متما  یسرش را به سمت شانه  انیدا

 شده؟  شی زیبازوت چ  -

 بود؟ وانهیپسر د نیدهانش را قورت داد؛ ا آب

شده بود، خود را به آن ها  انیدا ز یآم  دیتهد یآن ها و نگاه ها نی ب یصحبت ها یکه متوجه  ادی شه
 رساند: 

 بهم؟  دیگ یم یچ  دیسادیدو ساعته وا -

 و سوالش دخترک را مخاطب قرار داد:  ادیتوجه به شه  یب
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 کنه؟  یدرد م  ؟یگرفتچرا بازوت و  -

 پاسخ داد:  دهی بر دهیکرد بر یرا نگاه م انیطور که دا همان

 . نیخو...خوردم...زم -

اش   یانیسبابه و م ینشاند، با استخوان انگشت ها یشانیبر پ یبا همان لبخندش اخم تصنع  انیدا
 و گفت:  د یرا کش  یآسک یگونه 

 حواست و جمع کن دختره خوب! -

 مشهود شد:  شیکامالً در چشم ها یهم نگران ادی شه

 ؟یافتاد یچه جور  ؟یکجا افتاد -

 عقب گرد کرد:  انیاز عکس العمل و لحن خونسرد دا منگ

 شه. ی...خوب...مستی ن یز یچ -

 اش بود:  یصحبتش با عموزاده  ی  دوخت و اما رو  ادی مردمکش را به شه انیدا

 م؟ ینیو بب  لمیکدوم ف یگفت -

 سپرد:  انیاز گرفت و به دا ادینگاه از شه  رانیح

    م؟ینیبب  -

 خط و نشان دار ابروانش را باال داد:   یلحن با

 ! یاآلن گفت نی خودت هم  گهیآره د-

آمد که با او را به اتاقش دعوت کند،   یکرد، خودش هم بدش نم افتیرا در ان یکالم دا غامیپ عیسر
 معجزه بود.  ناً ی قی انیبا دا دنید لمیف

 .مین ی...ببمیبر ای آها...آره...ب -

 همه برنامه نبود.  نیبه ا ازیَدک کردنش ن یدوخت؛ برا ن یلبش را خاراند و نگاه به زم  یگوشه  ادی شه
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 فعالً. گه،ید رمی پس منم م-

 باشه، برو -

راه   شیپشت پسرعمو ادیاز پله ها باال رفت. بالفاصله پس از دور شدن  شه یحرف  چیه یهم ب انیدا
 افتاد و با ذوق گفت: 

 قشنگه.   یلیخ  لمشمیاتفاقًا ف -

 موقع باز شود! یکه ب یرا جمع کرد و چشم بر هم فشرد؛ لعنت بر دهان  شیاما لب ها انیدا

 ---- 

 : د یرا در دستش فشرد و خروش لی موبا آشفته

بچه ها   نی ب  دیارث فقط با مینگاه کن هیبه قض میکه بخوا میشرع گم،یگوش کن...گوش کن بهت م -
 وسط؟   یدیو کش انیو دا یبشه، چرا پا آسک میتقس

 : د یچی پ یدر گوش یآرام مظفر  یصدا

کارها رو   نیا یهمه قبل از فوتشون  صرخانیق گمیم د؟ی ش  یحرف من نم یافشار چرا متوجه  یآقا -
نداشتند  ینامه ا تی بود و وص یتونه دخالت کنه، بله اگه فوتشون ناگهان  ینم ی کس گهیانجام دادن د

قبل از   شونیکه ا نهیشد، اما بحث ا  یم میشما و خواهراتون تقس  نیب  یاموال به صورت قانون  یهمه 
 . ادی از دستم بر نم ی کار  گهیهاشون و مشخص کردند د نیعمارت و زم  فیفوتشون تکل

 : دیکش شیموها  نیب یپنجه ا یا کالفه

 کرد؟   شی کار شهینم  یعنی -

 داد.  رییتغ شهیو نم  یز ی سره کردند چ کیپدرتون حساب و کتاب تمام اموالشون و قبل از فوت  ر،ی خ -

و  انیعمارت را به دا دید، چرا باآور  یرا قطع کرد؛ سر از کارپدرش در نم   لشیموبوبا یخداحافظ بدون
پول  یو مقدار   ینیهمه اموال فقط تکه زم  نیکرده بود؟ از ا میگونه تقس نیسپرد؟ چرا ا  یم  یآسک

 حق آن ها بود؟ 
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 ـــــ

را به خود   انیتوجه دا  یآسک ختنی اشک ر یهر دو به خود آمدند، صدا لمیف  انیپا تراژیت  شینما با
 جلب کرد: 

 نبود که. نیغمگ ؟یکن  یم هیگر یچ یبرا -

 احساس!  یرا پاک کرد؛ مردک  ب شی انداخت و اشک ها انیبه دا یچشم گوشه

 ه؟یاحساس چ دیفهم  یمرد؟ شما مردا چه م لمیپسره آخر ف  یدیند -

 گذاشت و ادامه داد: زیم  یپفک را رو ی کاسه

 بوده؟  یدونم هدف از خلقت شما چ یمن نم -

 نسل شماها.  یادامه  -

 : ست یدل نکنده بود نگر الیپف  یکه هنوز از کاسه  یان یو به دا دیاش داد و غر ین یبه ب ینیچ

نسل ماها نه و نسل   یدومًا ادامه  لن،یکه هم زن و هم مرد توش دخ هینسل مسئله ا یاوالً ادامه  -
 .یگ یبا غرور م یجور  نیکه ا ستین  میکار شاق یل یانسان ها در ضمن خ

 باال داد و مغرورتر لب زد:   ییابرو یتا شی ها یشگیهمرسم  به

 . دیچپ مرد درومد یشما زنا از پهلو  ه،یکاره شاق یلیمعلومه که خ -

 چپاند و افزود:  یدر دهان آسک  ییالیپف

 . یراجب مردا حرف بزن   یجور  نیو ا رونی ب  دیایتو سرتون تا ن میزد  یحقش بود م -

گفته زن از  یعتیبعدشم دکتر شر رون،ی ب میتو سرتون انگار از پهلو تو اومد می زد یم گهیم نی همچ -
  ییبو چیکه تو ه یقلبش جا بده، کار  یبه قلبش ساخته شده، تا مرد اونو تو کی سمت چپ مرد، نزد

 .یاز اون نبرد

 نهاد، خود را تکاند:  زی م یرا رو کاسه
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 !یازش نبرده بودم تو اآلن اون تو نبود ییبو چیاگه ه -

  شان،یبحث ها یالبه ال یواشکی یابرازها  نیاست ا زیانگ رتی اما قلبش از جا کنده شده بود؛ ح یآسک
برد. تمام کمدش پر بود از   یم یدوست داشتن یکند و در خلسه ا ی م نیکه او را از زم ییها یواشکی
ن لحظات ناب  یداد ا یم یاما کجا...کجا جا ش،یها یپر از روزمرگ  یدوستانش و دفترخاطرات یادگار ی

 را؟ در کدام دفتر؟ کدام کمد؟

 نداده بود:  تشیدر وضع یر یی دوخت که مانند مجسمه تغ ینگاه از در گرفت و به آسک

 بود؟  یچ لمیاسم ف -

  دیرس یم ی اش ک  یدن ینوش یعسل و رودها یو نهرها ای بهشت بود؟ نه ،در اغما بود. بهشت آن دن  در
مطلوب   یخواست و گرما  یرا م  انیو هفت ساله؟ او تنها دا ستیپسرک  ب نی ا یصحبت ها ی  به پا

 شده در جهنم! یآغوشش را حت

 گذاشت و مات گفت:  ش ی گلو یرا رو دستش

.V for Vendetta  ـ 

  ایدن نیحاال حاالها به ا یکرده، آسک کیدانست به کجا شل  یدخترک زد؛ م  تیبه وضع  یکمرنگ  لبخند
 خدمتکار شد:  ی نهیبه س نهیگشت. به محض خروجش از اتاق س  یبازنم

 

 

 یاتاق کارشون امر فور  دیخان، کل عمارت و دنبالتون بودم، پدرتون گفتن بر انیدا دیینجا یعه ا-
 باهاتون دارن. 

پدرش   شی متوهم شده بود؟ به سرعت پ  ایپدرش در اتاقش بود  شبینشاند؛ د یشان یبر پ یگنگ اخم
 اتاقش نشسته بود:  یکاناپه  ینزار رو  یبا حالکه  دیرفت و د

 شده؟   یز یچ -

 که رنگ التماس در آن طرح گرفته بود به کاناپه اشاره زد:  یرا بلند کرد و با نگاه  سرش
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 توام اومده؟  شی پ زیهمه چ یب  یشکوه  نیا -

 آن که بداند، لحن کالمش غضبناک شد:  یآن که بخواهد ب  یب

  ادهی لشی ف هویبوده که  یچند سال کدوم گور  نیا زهیر  یکه اعصابم بهم م دیار ی اسم اون کالش و ن -
 هندستون کرده؟

 کرد:  زیم ینشست و شروع به کنکاش کشو زشیپشت م اکوید

 !ادشی به هرحال قانون با اونه و بعد از چهلم م -

 سر تکان داد و لب زد:  تخس

 . دیشمال خودتون مردک کالش و دک کن رمیمن که دارم بعد از مراسم م -

 : دیپرس  یرا با شدت بست و سوال  زیم یکشو

 شمال چه موقع آخه؟  -

 .ختهی بهم ر  یکل  شیو ببرم روح یخوام آسک  یم -

 را باال داد: شی ابروها بشی د تی وضع یادآور ی با

 بگو.  یخواستم باهات حرف بزنم خواب سرت بود اآلن واسم از مشکل آسک  شبید یراست -

 شه! یم  یجور  نیا یهر از گاه  دهیترس یادیز یدزد انی سره اون جر ست ین  یخاص  زیچ -

 : د یرا در هم قالب کرد و نگران پرس دستانش

 مونه؟ یم  یجور  نیا شهیهم -

 دونم. ینم -

 .می و حتمًا به خواستگارش بگ انیجر دیپس با -

شد، نخواست باور کند، نخواست قبول    یجار   شیدر رگ ها یخون، نگران یجا ست، یپدرش را نگر زیت
گذاشت که دلبرکش   یدل از کفش رفته بود و نم  ست،ی آن ن  میجز تسل یز یعشق چ تی کند اما ماه
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شد. همان طور که سرش   یمال او م دیوجود نداشت، با ییای...ایشد  یمال او م ای یهم برود،آسک 
 بود اخم در هم بست و نگاه به پدرش داد:  نیپائ

 ندازم. یعمارت خون راه م ن یتو ا ادیخواستگار ب -

 دوخت:  انی دا نیخشمگ یمایمتعجب چشم به س اکوید

 ؟ یگیم  یچ یفهم  یم چیه -

 برخاست و نعره زد:  یشدت از جا با

 بیبعد ساز و دوقل راه بنداز. س  ادیو بابابزرگ در ب ییبذار حداقل سال دا گم،یم یفهمم چ یآره م -
  ه،یاضاف یمگه آسک ؟یو عقد افتاد یهنوز چهلم رد نشده تو فکر خواستگار  م،یکه خاک نکرد  ینیزم

 بره اونم از عمارته خودش؟  دشیبفرست دیمگه سرباره که انقد هول

 مشابه او گفت:  یلحن و با ستاد یا انیدر رخ دا رخ

کارخونه و  یتمومه، باباش کل  یپسره همه چ ندشم؟یبره، مگه بده به فکر آ  دیدختر اول و آخر با -
 ندش؟ یگند بزنم به آ دیبا یدستشه واسه چ ریشرکت ز

 : ردی از سر بگ دی وصلت نبا نیدانست ا ینداشت فقط م شیصدا  یرو  یگرکنترلید

با خان زاده   دیدختر گدائه، دختر خان فقط با یکارخونه داره و فالن داره انگار آسک د یگ یم یجور  هی -
 ازدواج کنه.

 زد:  ادیاز خشم به لرزه افتاده بود فر شی که سر تا پا یحال  در

خان داشته  هی یکه هر شهر  مهیرنگ دندوناش بشه. مگه زمان قد  ساشیگ یبذار  دیبا  یاون جور  -
 !؟ یزن  یحرف زور م  باشه، کدوم خان زاده چرا

 چشم بست و سر باال گرفت:  تخس

 چیبابابزرگم که خودمم، تا نخوام ه  نینصف عمارت که مال منه، جانش اد،یب  یکس ذارم   یمن نم -
 جا.  نی ا ادیکس حق نداره ب
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 نعره زد:   شیحد صدا  نیآخر با

 قول!  ؟یفهم یبهشون م میقول داد ه؟یکنما، مگه بچه باز ی خفت م رمی گ یبه قران م انیدا -

و باچشمان گرد    دیآرام بر گونه اش کوب ایاتاق با شدت باز شد و همه وحشت زده وارد شدند، ثر در
 شده اش گفت: 

 د؟یشد ی مگه جن د؟یخاک توسرم چتونه معرکه گرفت -

 مبل نشست:  یقلبش را در چنگ گرفت و رو اکوید

 نداختم. یپس نم  سر و رهیخ  نیشدم و ا یمن اون شب َسَقط م یکاشک -

 .دندیدو اکویو طلعت به سمت د طال

 داداش چت شد؟  رمی بم  یاله -

 و بدعنق گفت:   ستیرا نگر انیدا یسر تا پا طال

 راحت شه؟ التیخ  یسکته ش بد یتون یم نیبب  -

 اش داد و با انزجار گفت رو از عمه اش گرفت:  ین یبه ب ینیچ

 دخالت موقوف.  هیبه چ ی چ دیدون  ینم  یوقت -

 براق شد و نعره زد:  انیبه سمت دا اکوید

 ه؟یبه چ  یها؟ چ هیبه چ یچ-

 کرد نرمش کند:   یسع  یرا گرفت و با مهربان  انیدست دا ایثر

 شده قربونت برم، به من بگو! یچ -

 کرد:  حی متورم شروع به توض ییبرافروخته و رگ ها یا افهیرو کرد سمت جمع و با ق  اکوید

 .ادیب  یندازم کس  یخون راه م گهیم ،یواسه آسک ادی خواد خواستگار ب یگم م ی دارم بهش م -
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 شد و طلعت لب زد:  انیبه دا  رهیدرونش خ  یبه پا شده   یبا بلوا  یآسک

 گه؟ید  هیندازم چ یخدا مرگم بده خون راه م یوا -

 و با همان لحن و صدا گفت:  ستی را نگر انیباز دا اکوید

که تو جمع بزرگ   یمگه شهر هرته؟ اگه اون روز  ،یخون راه بنداز  یخوا یبه تو چه؟  به تو چه که م -
 بود. ن یتو دهنت االن حال و روزم َبعض ا دمیکوب ی م یترا اظهار نظر کرد

 را کنار گوش نگه داشت:   گرشیو دست د بشیدستش را در ج کیاما چشم بست،   انیدا

وقته از رده خارج    یلیرودم خ   یآخ قلبم و وا لمیف نی ا د،یاآلنم ندار دیاون موقع جراتش و نداشت -
  ی زهیوهمتون آو نیداخلش بشه ا ادی که خوشم نم  یذارم کس  یشده پدر من، عمارت مال منه نم

 . دیگوشتون کن

که در چهارچوب قرار گرفته بودند از اتاق خارج شد.               ادیبه شهرزاد و شه یمحکم  یبا تنه  و
 گفت:  یدهنده ا یداد و با لحن دلدار  یرا ماساژ محکم  اکویطال شانه د

 هی میریبگ  یکه عروس ستیقرار ن اد،یتو به حرف اون گوش نده داداش، به پسره بگو بعد از چهلم ب  -
 الحساب. ینشون بذارن عل

 نگاه اش را به طلعت دوخت و با دستش به در اتاق اشاره کرد: اکوید

 دهیآخرش من و دق م نیکه آبروم و ببره؟ ا ارمشونیگفت؟ ب یجونوره سرخود چ  نیا یدیمگه ند ـ
 کشه من و! یم

 انیجز دا یکه کس  نیشد؛ فکر ا شی با ناخن ها ی انداخت و مشغول باز  نیسرش را پائ یآسک
کرد. تمام   یعشق سر دهد حالش را دگرگون م  یدر گوشش نجوا ایبخواهد تنش را به لمس بکشد 

و دوام    دیبکش رونی ب  شیایرا از دن یشود کس  یمحکم  مردانه بود مگر م یآن دو بازو  نیب  اشیدن
 اورد؟ یب

 من...من...قصد...ازدواج...ندارم! -

 شته شده.از دوشش بردا یحس کرد بار  د،یکش ینفس آسوده ا و
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 : دیچشم درشت و با تشر غر طلعت

قصد ازدواج  گهینشو. چشم تو چشم داداش من م انیدا  گهیزنه بگو چشم. تو د یبزرگترت حرف م  -
 . ایح  یندارم دختره ب

  نیگذاشت، ا یدستش را پشت کمر آسک  ایرفت. ثر ی نم رونیب  انیو کاش دا  دیدندان کش ریز لب
روئه پسرش بود مادر است و م   نیرا هم که آب ببرد ع  ایکه کل دن  یانیدا دیفهم  یدخترک دلش در گ 

 هم نبود.  لی دل یباشد که خب، ب  لیدل یتواند ب   ینم یآسک  یعجز و جزش برا نیا ست،ین الشیخ

سئله کردند م  یم دیهم چشم بسته تائ هیگفتن و بق یبود که بزرگ ترا م میطلعت جان اون زمان قد -
از طرف به دلت باشه که  یمهر  هی دیباآلخره با ستی که پول و کارخونه ن  یهمه چ  ه،یعمر زندگ هی

 سقف. هی  ریز  یباهاش بر  یبتون

 گفت:  یها رو به آسک  دیها و نبا دیبا نیطاقت تمام کرده از ا اکوید

رسه عموجون، مقبول و خوش بر و رو هم هست، بهشون گفتم شنبه   یپسره دستش به دهنش م -
که  یندازم هفته بعدش، اما وقت ینداره م  بیخواد ببرت مسافرت، گفتم ع یگفت م  انیکه دا انیب

 !ارهیدر ن یز ی کن آبرور یو راض انیخودت دا دیبرگشت

  یازدواج نم نیگاه تن به ا چیلرزان سر تکان داد و از اتاق خارج شد؛ ه ی نابسامان و مردمک  ینگاه با
 داد. 

 ـــــ

  یآسک ختند،یر یدور قبرها اشک م  ستادهیداد و همه ا ی سر م  هیبلند بلند مرث کروفون ی پشت م یمرد
زد   یبه کارگر جوان اشاره ا اکویکرد. د یصدا هق هق م  یمزار پدر و مادرش نشسته بود و ب انیاما م

که  یردم دنیبا د انیگرفت. دا تیجمع  یداشت و جلوخرما و حلوا را بر ین یو او هم به سرعت س
خونش به   دیپائ یرا م  یآسک یبر تن داشت و با نگاه نافذ  یسورمه ا راهنیبا پ  یکت و شلوار دود
 دور مچش حلقه شد:  اکویشود دست د کیکه خواست به او نزد نیجوش آمد هم 

 اآلن مراسم و بهم نزن.  م،یزن  یبذار بعدًا باهاش حرف م -

 سوقش داد:  شیمای نگاهش را به دست پدر و سپس به س ابتدا



 آسکی 

219 
 

 . میبدبخت ش یدست یتا دست  میسیوا م،یندار  نیتو آست  یچی باهاش؟ ه میدار یچه حرف  -

 گفت:  یکرد و با لحن آرام  شتریدستش را ب  فشار

 زنم.  یر شخصًا باهاش حرف مکه رفتن تاال نایعوضش چنتمون پره، تو فقط بذار مراسم تموم بشه ا -

شد، گوشه   شتریاش ب  یگذشت و دل آشوب یقیدقا ستاد،ی ا شیو سرجا دیکش رونیدستش را ب  خشن
اشاره زد که   یاست، به پسر بچه ا ش یسرگرم صحبت با مرد کنار دیبه پدرش انداخت و تا د یچشم

 رساند و تخس گفت:  انیبرود. پسرک خود را به دا ششیپ

 ه؟یچ -

مهربانش استفاده کند پس   یکرد از خو  یپسرک نشست و بازوانش را در دست گرفت، سع  یجلو
 زد و گفت:   یلبخند مهربان 

 عموجون؟ هیاسمت چ -

 دهان باز کرد:  انیدا یدر چشم ها رهیخ

 ها نگو.  بهیمامانم گفته اسمت و به غر -

 اال داد: را ب شی ابرو کیرا حفظ کرد و  لبخندش

 ؟یدیازت بخوام انجام م  یکار  هیحاال عموجون اگه   ،یچه قانون خوب نیعه، آفر-

 را باال انداخت:   شیزد و ابروها یحرص درار   لبخند

 نچ. -

نبود نفرتش از کودکان. با   لیدل یتازه کرد؛ ب  یچشمانش را بست و نفس  د،ی لبش خشک یرو  لبخند
 پسر کاشت:  یبازو یرو یتمام حس تنفرش نوازش

 . ستایچرا عموجون؟ کارم سخت ن  -

 !دمیانجام م یدیاگه پول م-
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 : د یآورد غر یپولش را در م  فیتکان داد و همان طور که ک یاش سر   یهمان لبخند تصنع با

 !یهست یچه جونور  گهیخدا به داد خونوادت برسه، تو د -

 را کف دست پسرک گذاشت و لب زد:  پول

  یبدون تابلو باز  ده،یپوش یهست که کت و شلوار دود ییحاال به حرف من گوش کن، اون آقا ر،یبگ -
 نگاش کن! 

 سر چرخاند و با انگشت به مرد مذکور اشاره کرد:  پسر

 ؟ یگیاون و م -

 داد:  یانپسر را تک  یکرد و بازو کیآورد، چشم بار نیدست پسر را پائ  عیسر انیدا

آخر   دیافشار گفتن بر اکوید یبگو آقا  ششی. برو پگمی آره همون و م ،یبدون تابلو باز  گمیکودن م -
 ؟یدی کارتون دارند، فهم دیباغ رضوان منتظر بمون 

 چشمانش را محکم بست و لب زد:  پسر

 آره.  -

 ؟ یگیم یچ یر یعمو، حاال م نیآفر -

 ته قبرستون.  دیافشار گفتن بر اکوید یآقا گمیم -

 را باال داد و مشتاق لب زد:   شیهر دو ابرو 

 ش؟  هیخب بق  -

 هم بود، دستش را دراز کرد:  یطانی اصالً معصومانه نبود و چه بسا ش انیدا د  یکه از د  یبا لبخند پسر

 بگم. شویپول بده تا بق -

 و به دست پسر نگاه کرد:  دیدر هم کش اخم

 ومن دادم بهت!اآلن پنجاه ت نیهم-
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 باال انداخت:  یشانه ا الیخ  یب  پسرک

 . شمیخسته م سادهیآقاهه دور وا -

 گفت:  یشاک  ردی که چشم از صورت پسر بگ نیو بدون ا  دیدندان کش ریز لب

 

 ! ریبگ  شه،یانقدر نم  یبر  یبا آژانسم بخوا-

. نفسش را محکم  دیبه سمت مرد دو انیاز جانب دا یصحبت  یکه پول را گرفت بدون اجازه  نیهم
 از جا برخاست:  عیفوت کرد، سر

 آخر باغ رضوان حرف داره باهاتون.  دی گفت بر یبابا شکوه -

 نجوا کرد؟ یبه شکوه رهیاز مرد کنار دستش کرد و خ  یعذرخواه اکوید

 گفت؟  یگفت؟ به ک یک   -

 گذاشت و با اخم به آن ها اشاره زد:  بیرا در ج دستانش

 اومد گفت. سادهیاون پسربچه که کنارش وا -

به او حرکت   رهی انداخت که هم زمان او هم نگاه از پسرک گرفت و خ یبه شکوه یمجدد نگاه اکوید
 کرد.

 .هیدردش چ  نمیخب، باش تا برم بب  یل یخ -

را    یدست آسک عیراحت عبور کند به دور شدن پدرش سر  اکویعقب رفت تا د ی تکان داد و قدم یسر 
 : دش یکش رونیجمع ب   انیگرفت و از م

 .نمی جا بب  نیا ایبدو ب  -

 : دی را پاک کرد و پرس شی اشک ها ریمتح  یآسک

 ؟ یکن یم  نیچرا همچ  ه؟یچ -
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  نیرد شدند و به سمت ماش   تیجمع   نیاز ب د،یرا به دنبال خودش کش  یجواب به راه افتاد و آسک یب
 پا تند کرد.

 بدو سوارشو فعالً حرف نزن.  -

 نگاه داد: انینشست و هاج و واج به دا نی ماش در

 م؟ یر یم میکجا دار ان؟یشده دا یچ -

 : ست یعقب را نگر نیماش  ی نهیرا بست و از آئ  کمربندش

 بهت قول داده بودم. گه،یشمال د میبر میخوا یم -

 : د یکش ادیگرفت و فر یاز صندل  هیتک  انیاز حرف دا شوکه

  یر یم  یمراسم مامان بابامه، پس فردا مراسم بابابزرگه، اون وقت تو دار  ؟ یگیم  یچ یفهم  یم -
 شمال؟ 

 : د یخروش یگاز داد و با لحن خشن و خفه ا یعصب

 !ینگران باش یخواد الک  ینداره نم  یفرق  ادینکن، بود و نبود تو ز غیج  غیانقدر دم گوش من ج  -

خفه شد؛ بود و نبود او   شیصدا در گلو یهمه خراش داشت؟ لحظه ا نیا یبرا ییجا  گرید قلبش
 ارزش داشت؟  یچه کس یبرا

 شده؟ یحداقل بگو چ  -

آمده اند که معشوق  گفت یگفت آمده اند که ببرنت؟ م یگفت؟ م  یرا در دست فشرد، چه م فرمان
گفت؟                یچه م  یپدال فشرد، به راست یتر رو  شیب یرا رو شی تازه پا گرفته در قلبش را دور کنند؟ پا

هم نگاه از   یآسک  د،ینام پدرش ابرو در هم کش دنیاز فکر خارج شد و با د لشیزنگ موبا یبا صدا
 شد:  رهی او خ لی جاده گرفت و به موبا

 م؟ یر یم یانقدر عجله ا میدار یواسه چ یبگ  یخوا ینم ؟یدی رو نمچرا جواب عمو -

 پشت پرتاب کرد:  یرا در حالت پرواز نهاد و به صندل  لیموبا
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 ؟ یو سوال بپرس  یکن هیبس گر یخوای م میتا برس -

 گفت:   یو با لحن سخت ستی را نگر انیدا خصمانه

 خوام سوال...  یآره م-

که   نیهم لشیصفحه موبا یاش حرفش ناتمام ماند، با نقش بستن نام عمو رو یزنگ گوش یصدا با
و پس از قطع اتصال به  دیرا از دستش کش لیدست داز کرد و موبا انیخواست اتصال را برقرار کند دا

 خودش پرت کرد! لشیکل خاموش و کنار موبا 

خوام   یوام، دور بزن، دور بزن مخ  یغلط کردم شمال نم  اصالً من  موبده،یگوش ؟ی کن  یکار م یچ یدار -
 برگردم! 

 کف دستش گذاشت:  یو سرش را رو شهی ش یکند دستش را لبه  یبه آسک  نیا بدون

دختر مٔودب آروم   هیکه من بخوام، پس تا اون اخالق خوشگلم و رو نکردم مثل  یگرد یبرم یوقت-
 بذار مهربون باشم!  نیبش

 شم.  ینم شده ساکت  یچ  یتا نگ نم،یخوام آروم بش   ینم-

 نجوا کرد:   شیتن صدا نیهم فشرد و با آرام تر یحوصله چشمانش را رو یب

 دکمه خاموشت کجاست؟ -

 : د یپر از تمنا پرس  یو با لحن دیکوب انیدا  یبه بازو یضربه ا آرام

 شده؟  یبدونم چ ستیحقم ن  یعنی ؟ی گیزور م شهیچرا هم-

  یگاهًا دروغ ت،ی زندگ یحفظ ارزشمندها یشک حقش بود، اما برا یشد، حقش بود بداند، ب نرم
 نداشت، داشت؟  یکه مشکل  یمصلحت

  یم یهرکار  دمیمنم د ییجا شیببر یخوام ببرمت مسافرت گفت حق ندار   یبه بابا گفتم م   روزید-
 شه گفتم وسط مراسم حواسش و پرت کنم ببرمت.  ینم  یکنم راض

 گفت؟   یداشت به او دروغ م انیدا د؛یچی پ  همچو سوت ممتد قطار در مغزش ییصدا
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 و عقب انداخته! یمسافرت قراره خواستگار  نیگفت به خاطر ا روزیاما...اما...عمو د-

  یرو  یحالت  ریی کرد بدون تغ یداد و سع شیبه پاها یز یشد، تکان ر  ختهیسرش ر یآب سرد رو یسطل
 لحن و نشستنش حفظ ظاهر کند: 

 شد.  یکه من باهاش دعوام نم  میذاشت بر یدروغ گفته، اگه م -

 زمزمه کرد و به جاده چشم دوخت!  یلب آهان ریمشکوک ز یآسک

 ---- 

 کرد:  یگوشش نجوا م ر  یز یداشت با لحن  آمرانه ا یقدم برم  اکوید یپا به پا ایثر

 .دهیمطمئنم جواب م رشیبگ گهید باری -

 : دیکرد غر یم یرا مدام ط   یکوتاه ریهمان طور که مس اکوید

 برم!  یدستم بهش برسه سرشو گوش تا گوش م سایوا  ده،یجواب نم-

که در چهره اش کامالً   یسر بلند کرد و در حال اکوید یجمله   نیدر فکر رفته بود با ا قیکه عم یشکوه
 مشهود بود لب زد: 

روزگارتون و رنگ   ادی سر دخترم ب  ییاما خدا شاهده بال د، یکار کن یچ دیخوا یندارم شما م  یمن کار -
 کنم! یتاالر م   نیپارچه ها هم

 و نعره زد:   ستادیا یشکوه ی نهیبه س  نهیهمه فشار و استرس س نیطاقت تمام کرده از ا اکوید

 گل کرده؟ تی حس پدر هویاآلن   ،ینبود دختر دار  ادت یو دوسال  ستیب-

 : د یخفه از حرص خروش  یبا لحن  را مرتب کرد و اکوید ی قهی یتصنع

خودم و زنم دوتا دانشجو نوزده    دیرس یاالن اومدم جبران کنم، اون موقع دستم به دهنم نم قاً یدق-
اآلن به همه  م،یو نداشت  شینگهدار ییتوانا م،یداد یخرج خودمون و م یکه زور  میساله بود ستیب
 ه؟ یخوام ببرمش، حرف یم  دمیرس یچ

 : دیکش ادی رساند و با فر  یخودش را به شکوه  ،یحجم حق به حاجن نیطاقت تمام کرده از ا طلعت
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گرگ   نهو یع گشتن،یما نبود اما مثل پروانه دورش م  هیبودم، از خون و پ  زاریبود که ازش ب  نیهم-
بچه ها من که از گوشت و پوست خودمون بودن  امرزم،یبابا و داداش خداب   راثیافتاده رو ارث و م 

آخر   نینفس راحت بکشم، ببرش بلکم ا هیرزششون کم تر از اون بود، ببرش، بردار ببرش که منم ا
 برامون نداشته. یچ یه یاومده جز نحس  یسره راحت رو بالشت بذارم، ببرش که از وقت یعمر 

او شدند، هم خون نبود اما هم  ی  رهیزده خ رتیاز علت نفرتش، از آتش تنفرش، گفت و همه ح گفت
  لیگفته که فام ینبود؟ چه کس ا یآزار، بود  یو دوسال کنار گوشش بود، آرام و ب  ستیخونه که بود. ب

  لیفام تااما از صد  ستندیهم درد و هم راز تواند که هم خونت ن یی فقط هم خون است؟ چه بسا کسا
 ! دندیاو را عقب کش ی آرام باش دست طلعت را گرفتند و با ایهم محرم ترند. طال و ثر

 گرفت:  نی لب تر کرد و انگشت سبابه اش را سمت زم اکوید

لب تر کرد    یاز گل نازک تر بهش بگن، هر چ مینذاشت م،ی و دوسال تو پره قو بزرگش کرد ستیب نیا -
به  نیست، از ا  فهیوظ   ستین  یمنت  ،یونیتا لباسا اع  ریمدل بگ  نیآخر نیپاش، از ماش ری ز میختیر

 خونهبرادر من جاش تو  یبچه  ده،یادامه م شی ملکه به زندگ هی نیخودمون ع شی پ نه،یبعدشم هم
 !ری برادرمه و الغ ی

 بر لب نشاند به طلعت اشاره کرد:  یپوزخند صدادار   یشکوه

  نیا د؟یتو روش چه جور دیگ یم  یجور  نیپشتش ا نم،یب  یو که دارم م نیبله، از گل نازک تر نگفت-
  یم اره،یبا خودش ب ستیقرونش و قرار ن  هیپاش همش مبارکه خودتون باشه   ری ز دیختی که ر ییزایچ

 براش!  رمیگ  یبهتر و م نیخودم از ا   شیبرمش پ

 ادامه داد:  یدیرا باال آورد و تاک انگشتش

تونستم   یدختره منه. داداشت نتونست بچه دار بشه منم نم ست،یبرادرت ن یدر ضمن اون بچه -
 شتونی تا من دستم به دهنم برسه و اوناهم درمان بشن دخترم پ میدخترم و نگه دارم قرار گذاشت

 ! دیسر انیبمونه، اآلن که وضع من خوب شده برادر شما هم به رحمت خدا رفته، گاو ُمرد شراکتم به پا

  یچنان خونش به جوش افتاد که بدون فکر با سر به صورت شکوه آخر یجمله    دنیبا شن اکوید
 : دیکوب

 و هفت جد آبادت...   یگاو خودت زیهمه چ  یشرفه ب   یخفه شو ب-



 آسکی 

226 
 

 و دستانش را گرفتند:  دندیدو اکویبه سمت د ا یو ثر ادی شه

 آروم باش!  ییدا-

 کرد:  اکوید  یبازو یحواله  ی جان  یمشت ب هیبا گر ایثر

 برومون بره؟ آ  یآخر عمر  یخوا یم-

شد که شهرزاد و باران فورًا    یخال  شیپاها  ریز  یانبوه خون  فوران شده در صورت شکوه دنیبا د طال
 نگهش داشتند. 

 عمه! یه ـ

 : دیترسناک خط و نشان کش یاش را پاک کرد و با نگاه ینیخون ب   یشکوه

 .دیطرف  یبا ک   دیدیکنم هنوز نفهم  یبدبختتون م-

 تاالر خارج شد.  اطیپشت بند حرفش از ح و

 ــــــــ

 

 نم؟یمن بش یخوایم یاگه خسته شد -

 

 باال انداخت:   ییو خسته ابرو دیبه چشمانش کش یدست

 

 نمونده!  شتریب گهیخواد دوساعت د   ینم -

 

 انداخت و طعنه زد:  یبه آسک ینگاهمین
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  نیدم گوشم ف ای یخواب بود ایو  ر ی چهارساعت مس ،ینکن دایوقت کمبود خواب پ هیبخواب  ری تو بگ -
 !یل یخداوک  ی هست یسفر چرت ،همیزد یحالم و بهم م یکرد یم نیف

 

 گفت:  یانداخت و با لحن خشن انیبه دا ینگاه  خصمانه

 

 برقصم؟ یبرات بندر  کار کنم؟ پاشم یپس چ -

 

 لب زد:  ستیبغل عقب را من نگر  نهی همان طور که از آ طنتی زد و با ش  یشخندین

 

 ندارم! یمشکل می اما با بندر دمیم حی و ترج یهرچند من عرب  -

 

 : د یاش کش ینی نازک کرد و دستمال را ب یچشم پشت

 

 ... یلی واقعًا که خ -

 

 به جاده گفت:  رهی کرد و خ کینزد یرا به آسک   سرش

 

 و!  نیا یصد بار گفت  ام؟ یح  یب  یلیخ  ؟یچ -
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 و با دلهره لب زد:  د یبه شالش کش یدست

 

 !یگ یهست که بهم نم یز یچ هیدونم  ی م ان،یدلم آشوبه دا -

 

زده  ینداشت، دست به کار  یاز آسک  یتر کرد. خودش هم دست کم شی پدال را ب یرو شی پا فشار
 ندهیآ یجرم مرتکب شده بلکه برا   یاش نه برا ینبود جرمش، اما دل نگران ییبود که کم تر از آدم ربا

 بود که به انتظارشان نشسته بود.  یشوم ی

 

 همون بود که بهت گفتم! هیکل قض  یبابتش نگران باش یکه بخوا  ستی ن یز یچ -

 

دانست که   یگرفت و به جاده دوخت؛ خوب م انیبود چشم از دا دادیکه در مردمکش ب یاسترس با
نقطه مقابل حال و   نیو سر سبز بود و ا بایجاده ز ست،ی که او سر هم کرده ن یداستان ه،یقض یهمه 
  یز یدانست چ یم  د،یکوب یدل خودش بود. قلبش با شدت هزار اسب بخار خود را به کالبد م یهوا
  زیچ چیرمق ه گریرا هم نداشت، د انیو کل کل با دا دنی اما توان حرف کش ست،یوسط درست ن نیا

  ینکند روز  د،یچشم و بست و ترس را نداشت، فقط توان دوست داشتن و عاشق بودن را داشت،
بود   شیعشق طاقت فرسا را هم از دست بدهد؟ در جدال با مشکالت و خوب و بد زندگ نیکشش ا

 هم افتاد و به خواب فرو رفت...  یش رویکه پلک ها

 ____ 

 

 .گهیشو د داریب ،یآسک  -
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   یکه در فاصله  انیدا یمایچشمانش را گشود و به س یبه سخت  دهدیتکانش م یکه کس نیحس ا با

 ! ستیبا او بود نگر یسانت چند

 

 زنم! ی دختر، دوساعته دارم صدات م نهیچه قدر خوابت سنگ -

 

 نشست:  یصندل  یرا درک کرد و صاف رو  تیموقع

 

 م؟ یدیرس -

 

آرامش  یو صدا ایدر دنیرفت و با د   نیپائ نیشد، او هم از ماش ادهیتکان داد و پ یسر  انیدا
به ساحل    دنیرس یدوخت که برا ییاش را به موج ها فتهیو با ذوق نگاه ش بخشش دل از کف داد 

 کردند:  یرا سرکوب م  گرید کی

 

 تنگ شده بود.  ا یچه قدر دلم واسه در -

 رفت؛ از آب متنفر بود. الی انداخت و به سمت و ا یبه در  ینگاه میحوصله ن  یخسته و ب انیدا

 

 ندارم! ی دار  ضیتو، حوصله مر اینشو، هواهم سرده ب کیبه آب نزد ادیز -

 

 گام برداشت:  انیکند و پشت دا ری نظ یو ب  میاز آن نعمت عظ  دل
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که زورت   حمیتوض ؟یجا که چ  نیا یآورد یمن و هول هولک ،یضرور  لینه وسا مینه لباس آورد -
 . یبد ادیم

 

 را گشود:  الیانداخت در و دیکل

 

 !گهید یخر  یم یخواست یفروشگاه داره هم مغازه،هرچهم  اوردمتی پشت کوه که ن -

 

  انیدا یکوتاه آمدن نبود، روبرو یبرا  یجا زمان مناسب نی کرد ا یرا مشخص م  هیقض نیا فیتکل دیبا
 قرار گرفت: 

 

 ؟یخاموش کرد یواسه چ الرویموبا ؟یداد یرو نم چرا جواب عمو  م؟یاصالً چند وقت قراره بمون -
 . ارمشیو بده برم ب چیجا مونده سوئ نتیتو ماش  میگوش

 

 : دیندارد غر شانیبرا یدانست جواب یکه م یسواالت نیاز ا کالفه

 

  ومدیشش ساعت پشت فرمون بودم خسته م، نرو رو مخم که اصالً حوصله ندارم، مگه خوابت نم  -
 بخواب.   ریبرو بگ

 

 و گستاخ گفت:  دینداشت، گردن کش  یاما قصد عقب کش یآسک
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سوال  یمن از تو صد پله بدترم، پس وقت یحوصله ا یاگه تو ب نه،یوضع هم یسواالم و ند  تا جواب -
 فکر نک...  ،یپرسم به نفعته جواب بد یم

 

 را در چنگ گرفت و نعره زد:  یآسک  یو خشن بازو زیت

 

کنم تو   یدوزم بهم پرتت م یدارم جفت لبات و م ینخ سوزن برم هیگم خفه شو؟ به خدا  یمگه نم -
 . کنمایاتاقا خودم و از هفت دولت آزاد م نیاز هم  یکی

شدند    یم بهیچقدر غر ش،یروبرو یسرخ شده  اههیبغض و ترس چشم دوخت به دو گودال س با
 و لرزان زمزمه کرد:  د یدستان او ثابت ماند، لبش را گز یشد و رو ده ی. نگاهش کشیگاه

 

 . دیببخش -

 

  شیزد، اما پا  یم یشد، دم از عشق و مردانگ یم رتشیغ یدستش را باز کرد؛ ادعا ی خورد، حلقه جا
کرد چشمان معشوقش را؟ معشوق  یتر م ی. کدام عاشق دیفقط داد زدن بلد بود و تهد دیرس یکه م
. حقش  ست یهم ن شیدخترعمو گرید یحت  یمعصومش را؟  نه؛ آسک یاش را؟ عموزاده  دهیداغ د

 ابروانش حکم کرد و نرم گفت:  نی ب یباره نبود. اخم کم رنگ کیشدن به  بهی فاصله و غر مهه نیا

 

کنه من آدم بدم، اول صدام و در    یندونه فکر م  میبه اعصاب آدم. هر ک یزن  یت ر م  یچه جور  نیبب  -
 ! یکن یبدتر م  یساکت شو، حرف نزن، ه گمیم یه ،یش  یبعد ساکت م یار یم

 

شد و در مرکز    یشتر یشده اش ن  سی و سرش را باال آورد، چشمان خ  یآسک یچانه  ریانداخت ز دست
 کرد؟  یدختر چه داشت با او م نیآمد؟ ا یقلبش فرو رفت، چه داشت به سرش م 



 آسکی 

232 
 

 

  یخواست یفروشگاه هرچ  میر یبعدشم م م،یر یو امشب م مینرفت شبیکه د  یاصالً اون قراره شام  -
 !یتا هروقت تو بخوا ایلب در مینیش  یم  دیبعد از خر یبخر، اگه حوصلشم داشت

 

کرد؟ پسرک مغرورش دل  یم  ییداشت دل جو انشی دا د؛یاشک چشمش را پاک کرد و خند قطره
 نازک هم بود و خبر نداشت!؟ 

 

 باشه.  -

 

 باشه؟ یگیبعد تو فقط م  دمیهمه برنامه چ نیا -

 

 ؟ یاست و هم دوست داشتن نی ریگرفتار شده، که هم ش ستیچه درد نیا

 

 ممنون.  یل یباشه خ -

 

 رد شد:   یزد و از کنار آسک یکج  لبخند

 

 حاال شد!   نیآفر -

 

 و گفت:  د یچرخ انیسمت دا به
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 . میر یخورده استراحت کن بعد م هی ،یتو خسته ا -

 

 قالب کرد و چشم بست:  نهیکاناپه پرت کرد، دستش را در س  یرا رو خود

 

 کن!  دارمیب گهیدو ساعت د ا،یآخ گفت -

 

 شد:  شیمانتو یزد و مشغول باز کردن دکمه ها یلبخند

 

 حواسم هست تو بخواب. -

 *** 

 

کرد.   یرا نظاره م الیو یکاناپه در خواب فرو رفته بود و آسک  یرو انیساعت بود که دا کی از  شتریب
 یها زرد رنگ با کوسن  یکردند، کاناپه ها یسکن روح عمل ممانند م الیو  لیشاد وسا یرنگ ها
رنگ   یآب یوسط کاناپه ها با رنگ بنفش و گلدان ها یپهن شده  ی چهی قال  د،یو سف یسورمه ا

به   یدگیمسئول رس یشخص انیداد در نبود دا  یرنگارنگ درونشان که نشان م  یشده با گل ها نیتزئ 
 جا بود.  نیا

و گاز و هودش که   خچالیاز  ریبودند به غ یدست سرخاب  کیکه تمام لوازمش   ستیآشپزخانه نگر به
ته دلش به وجد   یز ی کرد؟ چ یم  یآشپز  انیدا یچند روز برا نیدر ا دیبا یعنیبودند،   یکامالً مشک
بود.   متراز صفر ک  یز یاش چ یو نگران گاز را نگاه کرد؛ آشپز  دیرفت، لب گز ن ی زود از ب یل یآمد و خ

  ینم یپرداز  الی نگهش داشت. استرس مجال خ انیدا یبه خواب رفته  یمایس  یچشم چرخاند و رو
در ذهنش زده   یافتاد و جرقه ا  لشیموبا ادیباره  کیخورد. به  یمانند خوره روحش را م  یز یداد، چ
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  خواست  یکه م یگام برداشت، از عواقب کار  انیسمت کاپشن دابرخاست و به  یشد، آرام از جا
کردن نبود،    یکس  بیاجازه دست در ج  یبه نام ب یز یاز آن در رسمش چ یجدا  د،یترس  یانجام دهد م

  یتر از آن بود که بخواهد به عذاب وجدان و زشت یبود. اما حس دلهره قو  اموختهین  یز یچ نیچن
  یاه بیج افت، ی جز دسته چک داخلش ن یز ی فرو برد و چ بیج  نیکارش فکر کند. دستش را در اول 

فرو   بیج  نیکرد، با اخم دستش را در آخر یم  یبودنشان انگار به او دهن کج یرا گشت و خال  گرید
 نبود!  نیماش  چیاز سوئ یاثر  چیکاپشن را برعکس کرد و تکاند؛ ه   یبرد و عصب

 

 خود نگرد.   یشلوارمه ب  بیتو ج  -

 

دستش را ستون کرده بود،  کی  د؛یچرخ انیرا در چنگش فشرد و وحشت زده به سمت دا کاپشن
 . ستی نگر یآن گذاشته بود و او را م یسرش را رو

 

 قلبش گذاشت:   یکرد و دستش را رو ی تصنع یخنده   یآسک

 

 . دمیترس  وونهید یوا -

 

 گفت:  یکرد و با لبخند مسخره ا  زیچشمانش را ر انیدا

 

 کاپشنم بود ترسوندمت، شرمنده م به خدا! بیکه دستت تا آرنج تو ج دیببخش -

 

 گرفت:  نیرا جمع کرد و خجالت زده سرش را پائ لبخندش
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 چندتا خرت و پرت بخرم.  هیو بردارم برم  چ یگفتم سوئ ستین خچالیتو  یچ یه دمید -

 

 ضربه زد:  یآسک  ین یناپه برخاست و با انگشت به نوک بکا  یرو از

 

 آدم دروغ گو. یجا نیا-

 

 محبوبش، آرام و خجالت زده لب زد:  ینگاه کردن به دو ذغال بدون

 

 که اون حرفات و باور کنم؟  یخب...خب نگرانم، انتظار ندار  -

 

 و با دست تکاندش:  دیکش یکاپشنش را از دست آسک  خشن

 

چه   نمیگردونم بب یدو روز فکرت و از اونا بکن بنداز دور بعدش من برت م  ؟یچرا دنبال مو تو ماست  -
 . یبه سرشون بزن  یخوا یم یتاج 

 

ها احاطه اش کرده   بتیتمام مص  یکرد وقت یدو روز فکرش را از چه دور م ست؛ یخور او را نگر دل
 بودند؟ 

 

 ؟ یفهم یامروز چهلم مامان بابام بود، م -
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 : ند یرا فشرد و وادارش کرد که بنش  یآسک  یدو دست شانه ها با

 

فهمم، داغ  یم ؟ی. ناراحتلیتعط  یبهت گفتم؟ گفتم مرده پرست یچ ادتهیفهمم، روز اول  یآره م -
نه موهات و   ،یکرد غیج  غینه ج  ،یاونا خاک شداما انگار توام با  ارمیچهل روزه به رو نم ،یدید

  وبه خاک عمو گل برگاش    رهیدستتو خ یگل گرفته بود هیفقط  ،یکرد ینه سرخاک خودزن ،یدیکش
آدم  هیربات،  هی یاز همه عذاب آورتره. چهل روزه شد نیا ،یختیر  یصدا اشک م یو ب  یکند یم

تو خودت. مامان بابات فوت کردند، خب روحشون   یز یر  یو م یکه همه چ یدار  یراکد، عادت مزخرف
  نیبا ا یواسه همه هست، واسه منم هست، واسه توام هست، عاقبت همه خاکه، ول گهیشاد، مرگه د

بساط باشه؟   نیقراره تا آخر هم  م؟ی زنده ش  ای افسرده شده ب یآسک یوا گنیگردن؟ مثالً م یبرم  کارات 
گم پاشو بزن و برقص، به هرحال   یبشه؟ نم  یکه چ یفترو دکمه استپ عذا ماتم گر یو زد تی زندگ

 نیگه نه ایتا بگذره، اما د ،ییا یکشه تا باهاش کنار ب   یکه طول م یپروسه ا هیپدر و مادرت بودن 
 ازت.  دمیند یلبخند درست حساب هی ،ی. چهل روزه رفتن انگار منتظر معجزه ایجور 

 

 شدن چشمانش را.  سیبار اما حق داد خ نیرا باال آورد و ا یانگشت سر آسک  با

 

من فقط   اوردی در م یمسخره باز  ادی هروقت شه شهی من انقدر خنده هات و دوست داشتم، هم -
 .فتهیم اش یبدبخت  ادیخنده ها اآلنت که آدم  نینه ا ، یمنتظر بودم تو بخند

 

مردانه  یغرور دلربا  نیگونه با ا  نیرا خشکاند، ا  یچشمان آسک ی اچهیجمالت آخرش عجب در نیا
  دهیرا دوست داشت، چرا نفهم شیخنده ها انیکه چه شود؟ سکته اش دهد؟ دا ختی ر یاش زبان م

توانست؟ ذوق زده دستش را  یو او نم دیکش  یحرکات او را به چالش م  زیبه ر ز ی ر انیبود؟ چه طور دا
از   یز یچ یاما ک   ند،یرا نب شیگلگون و غنچه شکفته لب ها یگونه ها انیصورتش گرفت تا دا یجلو
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  شیابرو یزد، تا  یلبخند کج مغرورانه ا  یواکنش آسک دنیدفعه شود؟ با د نیشده که ا  یمخف انیدا
 فرو کرد:   ب یرا باال داد و چهار انگشت دستش را در ج

 

 حاال.  یگفتم؟ سکته نکن  یجور  نیا یشد ذوق مرگ  -

 

  یحواله  ینگاه یرا عقب داد و حرص شیخشک شد، با همان دستش موها  شیلب ها یرو خنده
 کرد:  انیدا

 

 ؟ یبکهام دیوید یفکر کرد یجد -

 

 کرد و لب زد:  یفکر  یتصنع

 

 ؟ یکن سهیمقا تی خاص ی من و با اون بوره ب شهیم یوجدانت راض یچه جور  -

 

 حرفات مهمه برام؟   یلیخ  یباعث شده فکر کن یچ -

 

 بر لب نشاند و آرام پلک زد: یحرص درار   لبخند

 

ر.  -  رفتارات از حالت تابلو شده َبن 
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سرشار از اعتماد به   یبودند، موجودات  نیرا کنار زد، مردها هم  انیدا شیتابلو یرفتارها  نیگرفته از ا گر
تکان  دستش را در هوا  ینقطه مقابل زن ها بود. به سمت اتاق گام برداشت و شاک  قاً یدق نینفس و ا

 داد:

 

 کنسل بشه؟ یبحث باز کن  یخوا یباز م ای یدیشام و به ما م نیحاال ا -

 

 داد. یهشت را نشان م  قاً یاش را نگاه کرد؛ دق یلبخند ساعت مچ با

 

 !یبپوش ببرمت تا آبروم و نبرد -

 

 *** 

 

آن  عیسر انیرا بردار که دا  لشینشست از فرصت استفاده کرد، دست برد تا موبا نیکه در ماش  نیهم
 گذاشت:  بش یرا برداشت و در ج 

 

 اصالً فکرشم نکن.  -

 

 را پشت گوش فرستاد:  شیرا تر کرد و موها شیها لب

 

 کنم، قبول؟  یاصالً خاموشش م دمیو م یزنم نه جواب کس یزنگ م  یبه خدا نه به کس -
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 تفاوت نگاهش کرد و آرام گفت:  یب

 

 !گهیمونه د یدست خودم م هیپس چه کار -

 

تر مجبور به  شی ب یباش  ر یهر چه انعطاف پذ انیآمد. در برابر دا رونیاش ب ییقالب نرم خو از
 !یاطاعت

 

 . لمیموبا -

 

 نشان نداد. یبه دستش انداخت و واکنش  ینگاه

 

 ! لمیگفتم موبا -

 

 گفت:  یرا پس زد و با لحن محکم  یآسک  دست

 

 ! گهیدعوا د هیبه  شهیم  یبحث کردن راجبش منته یعنی دم  یگفتم نم  یوقت -
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  یدستانش را بغل کرد؛ چطور رشته حقوق خوانده بود وقت یو عصب   دیرا داخل دهانش کش شیها لب
نداده بود که   ادیوقت به خودش  چیحقش دفاع کند؟ چرا ه  نیتوانست از کوچک تر ینم  ی  حت

 نشود؟ ی ز یهرچ الیخی راحت ب

  یخبر  یعالم ب  نی" تو هم دیخواست بگو  یبه او انداخت. چه قدر دلش م ینگاه یرچشمیز انیدا
و به سمت رستوران مد نظرش گاز   دیکش  قیعم  یبهتره" اما در عوضش نفس ی برات از همه چ یباش 
 داد! 

 _____ 

 

 صورتش را تجسس کرد:  مکیم دیام یو دربه در به دنبال ذره ا  ستیبا بغض آراد را نگر طلعت

 

 شه؟  ینم داشونیوقت پ چیه  یعنیمامان جان؟  یچ یعنی...عی -

 

 بود سر باال انداخت.  رهی خ  زیهمان طور که با اخم به م آراد

 

 نگران آراد را مخاطب قرار داد و لب زد:  ایثر

 

 ؟ یچ  یعنی یگیکه م ی شرکت هرم نیا -

 

 داد:  حی را در هم قالب کرد و شمرده شمرده توض  شیدست ها ادی شه
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سهام ها   یکنن و برا یپرزرق و برق درست م یشرکت مجاز  هی انیم ،یمجاز  یکاله بردار  یعنی -
  یش یزنن که حاضر م   یبرات حرف م یو قانون   یاون قدر منطق دنیم شنهادیپ  ییباال  یها متیق

کنن،  یم کتی شر یدب یبرج ساز  یو اوناهم تو مثالً پروژه   یبه اونا بفروش یسهامت و مجاز 
 هیفروشن به  یم ینجوم   متیزنه و سهامارو به ق  یم بشونیغ یبالفاصله تا سهامارو به اسمشون زد

 رانیا یکدومشونم تو چیو ه هیجعل  تاشونیکه تمام هو هییعمق فاجعه اون جا گه،یبنده خدا د
 . یبکن  یتون ینم  یکار  چیه هیعمالً دستت خال  یعنی ستنین

 

 به صورتش زد:  یوحشت زده ضربه ا ایثر

 

 م؟ یکار کن یچ دیخدا مرگم بده، حاال با  -

 

 از همه جا و همه کس! دیناام ستن؛یباره شروع به کرد به گر  کیبه  طلعت

 

  دیبا یکار کنم؟ چه خاک یبا سه تا بچه چ  دیبود؟ حاال با یبتیچه مص گهید نی سن و سال ا نیتو ا -
 زم؟ ی تو سرم بر

 

 گفت:  یدورگه ا یو با صدا دیسر مادرش را در آغوش کش آراد

 

 کنم شما بد به دلت راه نداره! ینداره که قشنگم حلش م یناراحت -

 

 شد و گفت:  لیبه سمت آراد متما اکوید
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  فیحاضر شدن تخف ؟یبا طلب کارا حرف زد م؟یپرداختشون کن میتون یچه قدره؟ م یرقم بده -
 بدن؟

 

 فرستاد و لب زد:  رونیمحکم نفسش را ب  آراد

 

 هیکه سرما یخورم به بن بست، از اون ور شرکت یکنم م یفکر م  یهرچ ییافتادم دا یتو بد هچل -
 خوان! یکاله بردار در اومده، از اون ور سهام دارا صداشون درومده پولشون م میکرد یگذار 

 

 دهان گشود: دوارانهی آراد زد و ام یپا یمردانه دستش را رو اکوید

 

 م؟یطلب و بد میتون  یجواب من و بده، م  -

 

 انداخت و لب زد:  نیزده سرش را پائ  خجالت

 

 اما... شهیاز شدنش که م -

 

که  اد،یم  شیپ  یوقتا که مشکل  نیواسه هم میکن یم  یجا زندگ هیو اما نداره، هممون  یول گهید -
 گه؟ یواسه هم د میدار یبه بن بست خورده، وگرنه چه سود  مونیکی
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 د؟ ید یرا نم  یزد و چشم چرخاند؛ چرا آسک یلبخند کمرنگ آراد

 خوام باهاش حرف بزنم.  یکجاست؟ نتونستم واسه مراسم خودم و برسونم، م یآسک ،ییدا یراست -

 

 زد:  هیانگار که داغ دلش تازه شده باشد کالفه به مبل تک  اکوید

 

 اصالً حرفشون و نزن که تازه قلبم آروم گرفته! -

 

 : دیکرد و پرس یاخم گنگ آراد

 

 شده؟  یچرا؟ مگه چ -

 

 دهان کرد! تی به او انداخت و در نها ینگفتن نگاه ایگفتن  نیب مردد

 *** 

 تخت نشست:  یرا از آب خارج کرد و چهارزانو رو  شیپاها

 

شو تو دفتر خاطراتم  هیبه ثان هیخوش گذشت، ثان  ی لیجا،خ  نیاومدم ا نایبا بابا ا  شی دو سال پ -
 نوشتم!

 

 لب زد:  الیخ  یو ب خت ی برنجش ر یخورشت رو یمقدار  انیدا
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 ندارم دفتر خاطرات داشته باشم.  ادیمن اصالً   ،یدار  یچه حوصله ا -

 

 : د ینظر گرفت و پرس ری کنجکاو چهره اش را ز یآسک

 

 ؟ یتو کجا نوش  تیخوب زندگ  یپس اتفاقا -

 

 : خت یخودش ر یدوغ برا یوانیل  ینگاه کردن به آسک بدون

 

  تی برم و در نها  یلذت م  فته،ی ذارم اتفاق ب یکنم، م یو ثبت نم  یز یچ  چیوقت، ه چیمن ه -
 کنم. دفتر خاطره به اسارت گرفتنه خاطره هاست! یفراموشش م 

 

کرد؟ اخم کم  یفراموشش م  ت ی افتد و در نها یگذاشت اتفاق ب یم ،یتفاوت  یب  نیاز ا دیلرز دلش
 : دیربط پرس یکرد و ب  یرنگ

 

 من خواهرتم؟  یچرا اون شب به فوژان گفت -

 

 شد.   رهیخ ی آورد و به آسک   نیدوغ را پائ وانیدهانش قفل شد؛ ل  یجلو دستش

 

 خواهرتم؟  یحرف اون شبت و، چرا گفت  لیفهمم دل یکنم نم  یبهش فکر م  یهرچ -
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 : دیت و غر محکم گرف  یدم

 

 شامت و بخور.  -

 

 : دیغذا را به جلو هل داد و لجوجانه پرس  بشقاب

 

 نه داداشم. یتو پسرعموم دم،یوقت تورو داداشم ند چیمن ه -

 

 در فرار کرد:  یانداخت و سع  نیسرش را پائ  انیدا

 

 ترش شده نه؟  ی لیخورشتش خ -

 

 کرد؟ یرا پنهان م  یگر ید زهیرفت؟ چه چ  یچرا طفره م د؛یلبش را جو یگوشه  یحرص

 

 ؟ ینی ب ی واقعًا من و مثل خواهرت م -

 

 کرد:  دیسرشار از جذبه تاک یداد و با لحن یکه سرش را بلند کند نگاهش را به صورت آسک نیا بدون
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 گفتم شامت و بخور.  -

 

گفت   یم ست،یاو و فوژان ن نیب یز یداد که چ ی م حیگفت خواهرم است و بعد توض یکرد؛ م بغض
همه پارادوکس   نیهمه پارادوکس...ا نیرساندش، ا مارستانی اما دوبار به ب ست، یهم مهم ن یر ی بم

از غذا را در دهانش گذاشت. طعم  یو قاشق  دیشخص بود؟ بشقابش را جلو کش کیچه طور در 
 گرسنه بود! انیمعده اش را دگرگون ساخت، اما مجبورًا قورتش داد؛ دا یحال و هوا کردهگوشت چرخ 

 خورد و بشقاب را پس زد: گرید یکه بود چند لقمه  یهر زور و ضرب  به

 

 شدم.  ری خورم س ینم گهید -

 

 : ست یرا نگر یبشقابش، سپس خود آسک  اول

 

 ؟ یکه؟ نکنه دوست نداشت ینخورد یز یچ ؟ی شد ری س یچه جور  -

 حوصله اش کرده بود:   یب انیتهوع و طفره رفتن دابد حالت  حس

 

 گفتم.  یدوست نداشتم که م  -

 

 : دیبشقاب خودش را هم جلو فرستاد و با دستمال دور دهانش را پاک کرد؛ دردش را فهم انیدا

 

 .گمیوقتش که برسه بهت م -



 آسکی 

247 
 

 

 انداخت:  ان یبر دا یرمق نظر  یب

 

 ؟ یگ یو م یچ -

 

 تخت گذاشت:  یرا بست و پول را رو  شیکفش ها بند

 

 ! یچرا گفتم خواهرم -

 

 : د یکرد توپ یزرد او را نگاه م یکه با رنگ  یجا برخاست و به آسک از

 

 راحت بلند شو!  الیبا خ گهیحاال د ،یاز شام امشب که کوفتمون کرد نمیا -

 

 : دیدزد یاز آن دو ذغال زده چشم  شرم

 

 گشنم نبود.  -

 

و در   اطیو با احت دیرا پوش شیکفش ها عیانداخت و حرکت کرد. سر یبه آسک  یگوشه چشم بداخالق
شد    یحرف زدن اصالً به نفعش تمام نم  طیشرا نیحرکت کرد، در ا انیپشت دا یچند قدم یفاصله 
 اما...



 آسکی 

248 
 

 

 

 ؟ یاآلن قهر کرد -

 

 مطلق...  یسکوت

 

 م؟ی ر ینم  ایلب در یعنی -

 

 نکرد...  افت ی در یهم پاسخ  باز

 

 بهم. یآخه قول داد -

 

و دل  ستاد یا انیبه خود جرات داد و آن فاصله را پر کرد. دوش در دوش دا  انیسکوت دا دنید با
 زمزمه کرد:  انهیجو

 

 باشه؟  دیببخش -

 

 کرد!  یرا نگاه م شی باال فقط روبرو یابرو کیبرده بود و با  بی را در ج   شیها دست
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 .ختمی اعصابت و بهم ر یل یخ  دونم امروز یم گه،ید دیببخش -

 

 .تهی شگیکه کاره هم نیا -

 

کرد   یو سع د یچرخ انینشستند. به محض نشستن سمت دا نیفعال کرد و در ماش ریرا غ  نیماش  قفل
 کند:  حی توج

 

 فقط واسم سوال شده وگرنه قصدم... -

 

 بسه کشش نده.  -

 

 کرد!؟ یم یبا انگشتان دستش شد؛ حاال چه طور آشت یو مشغول باز  دیکش عقب

 

 ه؟یمشکلت چ  یدون  یم -

 

 شد:  رهی بلند کرد و کنجکاو به دهان پسر خ سر

 

 ! یآماتوره آماتور  ،یندار   یو کالم یرفتار  استیکه س نهیمشکلت ا -
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 زد. یچقدر رک حرفش را م ست؛یرا نگر انیکردند، شوکه دا  یسرش خال یرو   خیآب  یسطل  انگار

 

 ه؟ یمن...منظورت چ -

 

 را نگاه کرد:  یچرخاند و گذرا آسک  سر

 

 . الیخی ب ،یچ یه -

 

 را تر کرد و گفت:   لبش

 

 حرفت و کامل بزن. ی گیم میوقت  اینگو  ای -

 

 لب زد:  یتوجه به حرف آسک یکاست و ب  نیسرعت ماش  از

 

 لباس؟ دیواسه خر میبر ای ی مانتو شلوار بخواب نیبا هم  یحاال قصد دار  -

 

 د؟ یواسه خر ست ی ن ریدونم، د ینم -

 

 و سرش را باال انداخت:  ستیرا نگر ساعتش
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 هنوز سرشبه.  مه،ینه بابا، ساعت تازه نه و ن -

 

 را به سمت پاساژ کج کرد.  ن یماش ریمس و

 ---- 

 .دیبخش  امیمردم حالش را الت  یاهویو ه  یبرق یلوکس و پله ها ییبزرگ و چندطبقه با فضا پاساژ

کرد و   یرگال ها را رد م  یلوکس شدند. ناراض ییبزرگ با فضا یمغازه  کیپله ها باال رفتند و وارد  از
مانعش   انیتوجهش را جلب کرد، دست برد لباس را بردارد که دا یراهنی که پ ستینگر  یلباس هارا م

 شد: 

 

 بسه. گهید یدیو پوش ید یخر  یمشک یهرچ -

 

 : د یکش رونی ب انی را از دست دا شی بازو

 

 حق انتخاب لباسم ندارم؟  -

 

کدام   ندی گرفت تا بب یم یآسک یمد نظرش را جلو  یجمع شده لباس ها یاما با تمرکز و لب ها انیدا
 اوست.  یرنگ برازنده 

 

 . هیجور نیهم شهیهم افتیق ای  یش یخوشگل م   نمیو تن بزن بب نیبرو ا ،ینه ندار  -



 آسکی 

252 
 

 

را باز نکرده بود که  شیمانتو ی. هنوز کامل دکمه هاکرد و وارد اتاق شد انیدا یحواله  یغره ا چشم
 به در زده شد:  یضربه ا

 

 ؟ یدیپوش -

 

 کرد:  زانیو شالش را آو مانتو

 

 تازه اومدم تو صبر کن. -

 

 انداز شد:  نیطن انیدا یرا در آورد که باز صدا  راهنشی حوصله پ با

 

 شد؟   یپس چ -

 

 گفت:  یادیفر مهی ن یلباسش را در دست گرفت و با صدا کالفه

 

 ؟ یگرگ دنبالت کرده انقدر هول -

 

و در   یسبزآب نیما ب  یز یچ یگر ی د ،وید،صدف یانداخت؛ سف  انیدا یانتخاب ی ها راهنی به پ ینگاه
. هرچقدر هم که  یسر تا پا مشک ست،یخود را نگر نهی خودش. در آ  یانتخاب ی لباس ها گریسمت د
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شده   رشی گ بانیخواهد بود که گر ی بتیپوش مص  اهیشوند قلبش تا ابد س رنگ به رنگ  شیلباس ها
 است.

 

 ؟یدیانقدر طولش م  یلباس بدوز  یمگه رفت -

 

و در اتاق را باز   دیآن را پوش اطیرا برداشت؛ پسرک کم طاقتش. با احت   یسبزآب  راهنی زد و پ یلبخند
کرده   دایپ  یهارمون  بیعج راهنی زد. رنگ پ یلبخند کم رنگ یآسک  دنیکرد. از در فاصله گرفت و با د

 سبز چشم دخترک! یها لهیبود با ت 

 

 گفت:  طنتی را باال داد و با ش  شی ابرو کی

 

 . شی شبانه روز یاز تالش ها  میدست سازندت درد نکنه، راض -

 

 : دیخون به صورتش جه  ان،یدا یها ییپروا یب نیتنش آتش گرفت از ا تمام 

 

 ...واقعًا که!یب  یل یخ -

 فرو کرد و گفت:  بشی در ج  مهیدستش را تا ن  کی

 

 دم؟ یم یکنم بهت انرژ  یبد م ه؟یچ -
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 .یبد یانرژ  ی جور  نینکرده ا الزم  -

 

 دادم؟ یانرژ  یمگه چه جور  -

 

در آن لباس   دنشیبا د انیآمد دا رونی بسنده کرد و باز وارد اتاق شد. از اتاق که ب یچشم غره ا به
 سر داد:   یبلند یخنده   ینارنج

 

 ! یشد جیهو هیشب ینیخودت و بب  دیبا ییوا -

 

را تن کرد.     یصدف  راهنی پ شیها یصبر  یو ب انیدا یتوجه به تقه ها  یبار ب  نیکرد و ا یکج دهن
 را در هوا تکان داد: گرشیاش را گرفت و دست ددست چانه  کیبا  انیدا

 

 . ستیبد ن -

 

 : د یبه لباسش کرد و پرس ینگاه یآسک

 

 م؟ ینخر یعنی -

 

 باال انداخت:  یشانه ا گوریهمان ف با
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 بخر اما جلو من نپوش.  -

 

 بست گفت:  یرفت و همان طور که در را م گرید یغره ا چشم

 

 ! یچونیپ یچرا م گهید  ادی خوب بگو بهت نم -

 

 اورد،یکرد که آن ها را ب  یبه فروشنده اشاره ا د،یبار نگاهش را به سمت شلوار مانکن ها کش نیا
  ینگاه هارا مسحور خود م یهمه  شانیبایاما ز دهیچیو مد روز که به خاطر مدل پ   کیش  ییشلوارها

 کرد.

 

 .انیدا -

 

 از شوک کرد! یخنده ا   دیپشت سرش در آن لباس سف یفرشته  دنیو با د  دیچرخ

 

 چه طوره؟ -

 

 نجوا کرد:  ت یرا برانداز و در نها یآسک  یقد و باال چندبار

 

 و ... فقط جلو خودم بپوش.  نیا -
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 انداخت:  نی از سر شوق سر پائ یخجالت و خنده ا با

 

 چشم.-

 ---- 

 تا از حرکت نگهش دارد:  دیرا کش  انیدا راهنیپ  یعصب

 

 ! ید ینم تی اون وقت اصالً به نظر من اهم ،یتو انتخاب کرد ممی روسر ی همه لباسا من و حت  -

 

 هم رنگ تن مانکن انداخت و خونسرد لب زد: شرت یو ت یزاپ دار دود نی به شلوار ج ینگاه

 

انتخاب  یخوا یم ینکن، بعدم من که جلوتو نگرفتم، هرچ سهیخودت مقا قه یمن و با سل قهیسل -
 کن.

 

 : دیرا گرفت و کش انیدا دست

 

 و تنت کن.  شرتی ت نیا ایباشه پس ب  -

 

و   یمشک یبا نوشته ها ییمویل یمد نظر او انداخت؛ لباس  شرتیو سپس ت یبه آسک  ینگاه اول
 ! ینارنج
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و قبول   قتیچرا سل یشیبپوشم؟ بعد ناراحت م ییمویمن لباس ل  یدیتا حاال د ،یکرد دمیناام -
 بپوشم. یانتظارم دار  یانتخاب کرد هیلباس زرد و سبز و نارنج  یهرچ میاومد یندارم، از وقت 

 

 و لجباز گفت:  مسرانه

 

 . یبذار  دیتوام با یمن گذاشتم انتخاب کن -

 

 خوب بود! یچشم دوخت؛ به عنوان لباس راحت  یطوس یرا کنار زد و به ست ورزش  یدست آسک با

 

 زنم. یدارم با تو حرف م -

 

 گذاشت و چشم بست:  شیگوش ها یدستش را رو د،یچرخ یسمت آسک  کالفه

 

 . یخور   یمغزم و م  یدار  یزن یحرف نم -

 

 : ستادیپا ا یپنجه  یرو یدستش را مشت کرد و حرص  یآسک

 

 دست برات انتخاب کنم. هیحداقل  -
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با سه کمربند   یکرم  یشلوار پاچه کش ستاد؛یاز مانکن ها ا یکی  یو جلو دیرا کش   یدست آسک مچ
 رنگ!  یزرشک یشرت   یمچ همراه با ت یباال یمشک

 

 قد نود بپوشم اونم با لباس قرمز.  یمونده شلوار کش نمیهاته، هم قهیاز سل یکی نیا -

 

 . کهیچشه مگه؟ هم مده هم ش -

 

 و راه افتاد:   دیچرخ

 

 . ستیمن ن  قهیاما سل کهی ش -

 

 .یا قهیسل  یاز بس ب -

 

 .میدیتورم د قهیسل -

 

 را در آورد و رو از او گرفت.  انیدا یادا

 *** 

 دهانش گذاشت و با لذت چشم بست:  گرید ین یزم  بیس کیاشتها  با
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 .ینصف عمرت بر فناست اگه نخور  -

 

 بودند. زیداخل باکس چشم دوخت؛ وسوسه انگ  یسرخ کرده ها ینیزم بیگرفته به س یآسک

 

 . هیو کالر یهمش چرب  ناهمیا شم،یتونم بخورم زود چاق م ینم -

 

 : برداشت  گرید ین یزم بیس انیدا

 

 محشر سرخ شده.  یل یبخور خ ،یش  یدونه چاق نم هیبا  -

 

از سس   یتپل و ترد با ظرف کوچک یها ین یزم بیها نگاه کرد، باکس پر شده از س بیبه س مجدد
 : طانیش  یشد نجوا انیدا یکنارش،آب دهانش را فرو داد، صدا

 

 چه پف کردن! نی افته، بب  ینم یبار خوردن که اتفاق هیبخور انقدر خوشمزه شده با  -

 

 به باکس لب زد:   رهیخ

 

 شم آخه.   یچاق م -
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 .میچاقتم قبول دار -

 

شد، دست برد دو عدد برداشت و داخل   میتسل تی و جعبه چرخاند و در نها ان یدا نیب  ینگاه مردد
 یهوش و حواسش را به باز  بشیترد و پف کرده با آن طعم دل فر ین یزم بی دهانش گذاشت، س 

 گرفت. 

 

 .انیمحشره دا ییوا -

 

 .دیپشت بند حرفش جعبه را به طرف خودش کش و

 --- 

آب  گریکرد؛ دها  یکی ذرت مکز خی شده اش را به دهان گرفت و نگاهش را م یانگشت سس مال  نوک
 کرد.  یاز سرش گذشته بود حداقل استفاده م

 

 خوام.  یم  میک یذرت مکز انیدا -

 

 کرد:  یسرش را چرخاند و اخم کم رنگ یحرف آسک  با

 

 خوره.   یحالم بهم م  یکی من از ذرت و بو ذرت مکز -

 

 ذرت ها بود:  یهمچنان رو نگاهش



 آسکی 

261 
 

 

 منم نگفتم تو بخور خودم هوس کردم.  -

 

 وار گفت:  هیکنا شدیاش را عقب فرستاد و همان طور که از جا بلند م یصندل

 

 که. یشد  یچاق م -

 --- 

 را به حرکت در آورد:   نینشستند. ماش نی زدند و داخل ماش  رونیپاساژ ب  از

 

 رو. شهیش  نیبکش پائ -

 

 بکشد گفت: محبوبش دست  یکه از خوردن ذرت ها نیا بدون

 

 .یسرد  نیچرا؟ هوا به ا -

 

 صورتش تکان داد:   یتمام کرده دستش را جلو طاقت

 

 زنه.  یبوش داره حالم و بهم م -
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 دورش کرده بود:  ای دن نیاز ا یشنیآو دیقارچ و ذرت و با آن سس سف  بیترک

 

 خورم!  یخودت بکش من دارم م -

 

 .دیکش ن یها را پائ شهیتکان داد و ش یوار سر  تاسف

 ____ 

 

 .میباش   ایامشب و تا صبح کنار در یقول داد -

 

 را زد و هزاران بار بر خودش لعنت فرستاد.   نیماش  قفل

 

 . ادینم رونیاز سرما ب  یسگ و بزن -

 

 : د یچرخ انیدا یو سو  دیدر هم کش اخم

 

 . گهیسرحرفت بمون د یقول داد  ،یار یهمش بهونه م -

 

 موقع باز شود! یکه ب ی رفت؛ لعنت بر دهان  الیگذاشت به سمت و بشی را در ج جیسوئ
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 کجا پس؟  -

 

 زد:  ادیو فر دیچرخ یسمت آسک  خشن

 

 .میکنم حداقل خشک نش تونم عوض کنم؟ چوب جمع کن تا آتش روشن ی لباسام و که م گهید -

 

 چیبرد. ه  یلذت نم انیدا یاو از حرص خوردن ها یکس به اندازه  چیدغدغه، ه یبلند و ب  د،یخند
  زی آم طنتی ش ییخشک و خودسرش خو یپسر در کنار همه اخالق ها نیدانست ا یکس جز او نم 

 . یکس جز آسک  چی. هشودیدارد که در مواقع الزم مرهمت م 

 ---- 

 : دیغر خت،ی آتش ر یو الکل را رو دیچ یدور خود پ   شتریرا ب یمسافرت  پتو

 

 تو؟  یآدم ست؟ی سردت ن یچه جور  -

 

 : دیکوب  گرید کیرا به   شیگر گرفتن آتش با ذوق آرام دست ها با

 

 م؟ یتا صبح بخور میداشته باش  یز یچ هیکه حداقل  ارمی ب  ینیزم  بیبرم س -

 

 دختر بود؟ نیزده سر بلند کرد؛ چه در سر  ا  وحشت
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 .شهیمن تا صبح خونم منجمد م  زتی شو جان عز الی خیتا صبح؟ ب  -

 

 : دیاش داد و غر ین یبه ب ینیچ

 

 . شهینیزم ب یو س یبه چا  شیآت ف یتمام ک  ،یزن  یهمش غر م رمردای پ نیع ان،یدا یبد سفر  یل یخ -

 

 : د یچیگذاشت و پتو را محکم تر دور خودش پ  شیالکل را کنار پا ی شهیش

 

 . یر تا بترک خرم انقدر بخو یصبح م میندار ین ی زم بیشکر خدا س  -

 شروع بحث مد نظرش شد:  یبرا یکلمات  یرا صاف کرد و در جست و جو شیگلو

 

 ؟یبگ یخوا یهنوزم نم  گم،یم -

 

 و؟  یچ -

 

 زد و زمزمه کرد:  ایدل به در زد؟ی بهم بر انیو باز دا دیگفتن حرفش مردد بود، نکند بگو یبرا

 

 خواهرتم! یهمون که چرا به فوژان گفت -

 



 آسکی 

265 
 

را ببرند که   ی بود؟ اگر آسک  یبلبشو کار درست نیگفت؟ گفتنش در ا یم دیشد؛ با  یدر چشم آسک چشم
بکشد،    نیغرورش را پائ یکرکره  یکم  دیشد؟ امشب با ینم  چهیحرف فکرش باز  نیبرند با گفتن ا یم

بچسبد.   آدمکه به تن  ییتازه و گرم است بگو یتا وقت دی را با زها یچ یسر  کیالزم بود که حرف بزند،  
 یسر   کیشده،  خی یدهد، مثل چا ینابش را از دست م یشود آن مزه   یبماند کهنه م یبگذار 

 ...مثل "عشق"! مثل ییزهای به موقعش گفت، چ دیرا با  زهایچ

 

شده بود بعد من  فیو دور دهنت کث  یکه کاکائو خورده بود یهمون لحظه ا ،یاز همون بچه گ -
تو قلبم راه   یشتر یزلزله صد ر هیهمون لحظه  قاً یدق ،یکنم و تو با خنده انگشتم و گرفت زشی اومدم تم

 افتاد.

بهم دست   یحس هیخوشحال نشدم اما  م،ی( آوردی)خواهر به کورد شکیگوشم گفتن برات خوه  تو
انگشتام و با دوتا دستت  یوقت یاکنم، و تی تات یتونستم بهت غذا بدم تات ی م گهیکه د نیداد از ا

  ساختم یم  یدختر  چیکردم، آخه نه من با ه یم  ریانگار رو ابرا س یرفت یو کج و کله راه م  یگرفت یم
در کمال آرامش ساعتا با   شهی هم ادیبود که آراد و شه  یدونم چه سر  یبا من، نم یدختر  چینه ه

رفتم آخرش موها من تو دست شهرزاد بود صورت   ی کردن اما من که م یم  یشهرزاد و باران باز 
  یمنم اون پشت مشتا هوات و داشتم که کس یشده بود! گذشت و بزرگ تر شد  یشهرزادم چنگ چنگ

 رستان،یدب  یرفت  و یباآلخره. بزرگ تر شد یبود می بهت نزنه )آب دهانش را فرو داد( آج  یرف ح
حرف    د،ینداره دور هم بپلک تی خوب دیگفت بزرگ شد یطرفت م  امی ذاشت ب ینم  گهیدانشگاه، بابام د

که به شهرزاد و باران   ی که حسم به تو با احساس دمیفهم یم  ومدم،یطرفت نم گهیتوش، منم د ادیم
  یتر نه کم تر. هرجا م  شینه ب ی ناخودآگاهم رفته بود که تو خواهرم  ریکنه، اما تو ضم یدارم فرق م 

خواستم خودمو گول بزنم، خودم و احساسم و،  یم  ،یخواهرم  گفتمیم دمی رسی م یبه هرک  دمیرس
 هستم که... یکردم چه آدم لجن  یحس م

 

 .انیبه دهان دا  رهیشد و گوش و خ  یآسک  یتا پا سر

 

 که عاشق خواهرم شدم. -
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 شد و با بغض و هول گفت:   لیبه جلو متما عیسر

 

 .ستمی من خواهرت ن -

 

 : ی آسک ی رهی بود و چشمانش اما خ نییبه پا لی متما یکم سرش

 

 بهم فهمونده بودن.  یجور  نیدونم، اما ا یم -

 

 طرفه نبود؟  کیحس    نیهم دوسش داشت؟ ا انیدا یعنیاز سر ذوق کرد؛  یلبخند

 

 آخر را رها کرد:  ری و ت دیلبش را به دندان کش یگوشه  انیدا

 

 ! یستیدخترعمومم ن ،یستیکه خواهرم ن نیا یجدا -

 

 خشک شد؛ منظورش چه بود!؟ لبخندش

 

 توانست:   یم  دیتوانست؛ با یاش را هم م هیرا توانسته بود، بق شی جا نیا تا
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  گهیهمد دنیپرست یباهم خوشبخت بودند، واقعًا هم و دوست داشتن، م  یلیبانو خ  یلیعمو رضا و ل  -
  یشه، نم  یزن عمو بچش نم دنیکنن، اما فهم  لیو با بچه آوردن تکم شونیگرفتن که شاد میرو، تصم 

  ،یر ی زن بارور بگ هی یطالقش بد  دیتونست باردار بشه، طبق عادت عمه ها دخالت کردن و گفتن با
کالم  ک یخوره، اما عمو  یکه حاصل نداره، به درد نم هیاردار بشه مثل خاککه نتونه ب  یزن  گفتنیم

و مشخص   یسخته که همدم واقع  یروزها نیباشن ا کتیتونن شر یکه همه م یشاد یگفت تو روزا
 ... داشتم ی معلم خصوص هیکنه و زن عمو رو طالق نداد، اون موقع ها من  یم

گفت و در آغوشش   د،یکش ادیگفت و او فر خت،یگفت و او اشک ر د،یناباور خند یگفت و آسک  انیدا
کرد. محکم دستش را دور دخترکش حلقه   یدر آغوشش هق هق م ینگفت و آسک یز یچ گرید د،یکش

 ی نهیآن س انیم ییرا جا  شیمای را در چنگ گرفته و س ان یرا نوازش کرد، سفت بازوان دا شیو موها
 لرزان لب زد:  یپر از بغض و چانه ا یی، با صداکرده بود یمخف برست

 

  یکنم، به خدا دوستون دارم حت یم یبخوا  یخوام برم، تورو خدا نذار من و ببرن، هر کار   یمن نم -
 شم فقط نذار من و ببرن.  ی دختر رضا بمونم کلفت عمارت م  دیخوا  یعمه ها رو، نم

 

 کاشت:  یمعطر آسک  یبر موها یا بوسه

 

 آروم باش گلم.  -

 

توانست   ی نم  گریبه انفجار بود، د کیطاقت نداشت، نزد گریتر خود را فشرد؛ قلبش د شی زد و ب هق
 راز را پنهان کند:  نیا

 

 .انیدوست دارم دا -
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 گذاشت:  یسر آسک یاش را رو یشانیپ

 

 منم دوست دارم.  -

 

تر از اعتراف به   نیری ش یاعتراف. چه گرید کیدر چشمان  رهی سرش را بلند کرد، خ یآسک د،یکش عقب
کرد و  کی. سرش را نزددی کش  یآسک یلب ها یعشق؟ با انگشت شصت دستش آهسته رو 

که  یعاشقانه ا نیاما عقب نرفت؛ چشم بست و دل داد به ا دیچشمانش را بست. دختر اشکش چک
 یخدا ن یشد از ا یکرد اگر دور م  یکرد. دق م  یرفت؟ دق م  یم دیشاهدش بودند، با ایماه و در
 دومش.

  یشانیپ  یرا پس زد و برخاست. پشت کرد و کف دستش را رو  یطاقت آسک  یب د،یدر هم کش اخم
 اش نهاد: 

 

 بلندشو.  ،یآسک  الیپاشو برو تو و -

 

اما قدم برداشت و رفت؛   انیاش بلند شود. دا هیگر یگذاشت تا مبادا صدا شی زانو یرا رو صورتش
 کدامشان نبود! چیتب  داغ  تنش به نفع ه نیا ماندنش با

 *** 

آن لحظه   ین یریش  ناً ی قیبود.  امدهیهنوز ن انینگاه دوخت؛ از سه بامداد گذشته بود و دا الیساعت و به
بود؟  امدهیچرا پسش زد؟ خوشش ن  انیرفت. اما دا  یم ادشیشد و نه از   یگاه نه تکرار م چیه

در آن نقش بست. از   انی. در باز شد و قامت داستادیراست ا د،یبه گوشش رس   دیچرخش کل یصدا
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بود.  دایدر تمام وجناتش هو یقرار  یانگشتانش کرد، ب  یفرط استرس شروع به شکاندن مفصل ها
 کرد:   یپله گذاشت و رو به آسک یرا رو  شیپا کیپشت در.   یایدر ی  اما آرام بود، به آرام انیدا

 ؟ یدینبودم ترس -

 

 لب زد:  عیسر

 

 نه. -

 

 رفت!؟   یباز م اگر

 

 آره.  -

 

 !؟ستییعجب دختر لوس و ترسو   دیبگو نکند

 

 نه.-

 

را روشن گذاشته بود و بلند بلند با    ونیبود فقط چراغ هارا خاموش نکرده بود، تلوز دهینترس  خب
تکان   نیدختر، آرام سرش را به طرف  یها تی شخص یدوگانگ  نیاز ا جیگ انیزد. دا  یخودش حرف م

کرد؛   ماشارا ت انیو رفتن دا ستادیطرح دار ا ی  چوب ینرده ها کینزد  یداد و از پله ها باال رفت. آسک 
  نیلب ساحل. نکند به هم ن  ی ری کرد؟ آن هم بعد از اتفاق ش یبرخورد م یسادگ  نیبه هم ن؟یهم

نداشت؟   یگاه تمام  چیرد، چرا مشکالتش هاجازه دهد که آن مرد پدرنما ببردش؟ بغض ک  یسادگ
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  اند،شد که بم  یم یکرد راض یاگر با آن مرد صحبت م  دیبود؟ شا یچه کوفت  گرید دیجد یخانواده 
  چیمارپ  یآن مرد را هم نداشت. مجدد به پله ها یشماره  یبود. از طرف  انیدست دا لشیاما موبا

مواجه شد ،کف   رهیدا مین یپله ها را باال رفت و با سالن  عی حتمًا داشت. سر انیدا  ست؛ینگر یا شهیش
در روبه  پنج بود.  میمال یصورت   یاز گل ها ییبا طرح ها  دیسف شیها کیسرام  نیسالن مانند پائ 

نبود، در   انیدا یدهایاز خر ی. خبر دیو سه در به رنگ سف  یو طوس  یبود؛ دو در به رنگ مشک  شیرو
  یمشک ی از درها یکی کرد. دست برد و  یم  یوسط سالن دهن کج یآسک یدها یخرکه تمام    یحال

و در   دیبهم کوب کمدوم را باز کرد؛ حمام بود. در را مح  ی  بود. در مشک یبهداشت  سیرنگ را باز کرد؛ سرو
 چشمانش گذاشته بود: یو ساعد دستش را رو دهیتخت دراز کش یکه رو دشیرنگ را گشود، د دیسف

 

 تو؟  امیب شهیم -

 

 نه! -

 

 اماچراغ اتاق را روشن کرد و وارد شد:  یدو رگه و گرفته بود. آسک شیصدا

 

 کار واجب داشتم باهات. ،یمرس -

 

 گفتم نه. -

 

 را پشت گوش داد:  شی مو یتو لب   یتخت نشست و با تبسم ی لبه
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 ؟ یاون مرده رو ندار  یکه...شماره  گمی...مانیدفعه بعد...دا شاهللیاومدم ا گهیحاال که د -

 

و عقب تر    دیکش یآرام نیشوکه ه  یصورتش و برداشت و نشست، آسک یدستش را از رو  ناگهان
 رفت. 

 

 اگه باشه؟ یا گهی. حرف دیذارمم زنگش بزن ی. نمدم ینم تمی. گوشدمیدارم نم -

 

 رد؟ی خواهد تماس بگ یمبود   دهیاز کجا فهم ست؛یرا نگر  انیدا ریمتح

 

بهش    یتا گند نزن یدیو فهم  زیچ هیاگه  سه،یخ  ینم  یکه نخود تو دهن جناب عال ییاز اون جا -
 . ین یش  یراحت نم

 

 گردتر شد؛ ذهنش را خوانده بود؟ چه طور؟ چشمانش

 

 قابت کنم. دیگفتم که کارات انقد تابلو شده با -

 

 زد: یتخت برخاست و شوکه لبخند یزبانش بند آمده بود؛ از رو رسماً 

 

 . می...زنیص...صبح...حرف...م -
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  گوریبا همان ف  د؛یرا باال فرستاد و دوباره دراز کش شی ابرو کیحوصله سرش را تکان داد و  یب انیدا
 قبلش. 

 _______ 

 یحلقه حلقه شده  یارهایه بود. از خساد یادیرا نگاه کرد؛ ز  زیم  گرید یرا کنار کرده گذاشت و بار   مربا
و تخم  اریاش داد، خ ین یبه ب ینیگذاشت. چ  تابهیداخل ماه یمرویداخل ظرف برداشت و دور تا دور ن 

مربا را برداشت و   چپاند. مسخره بود، ارهای خ هیبق یچرب شده را برداشت و البه ال یارهایمرغ؟ خ 
برداشت   یقاشق دسته بلند  خت؟ی ر یم ی خامه را در ظرف  دیرنگ خامه گذاشت. نبا یکنار کارتن صورت 

و نگه داشت، دست مشت شده اش را به کمر زد، ذره   دی را عقب کش شیو داخل جعبه قرار داد. موها
 نداشت. ییدر سفره آرا قهیسل یا

کرد وارد آشپزخانه شد، حوله را   یرنگش صورتش را خشک م یسورمه ا یکه با حوله  یدر حال  انیدا
 انداخت.  زی به م یاجمال  ینشست، نگاه زی دور گردنش انداخت و پشت م

 . ری سالم صبح بخ -

چه طور آن حرکت احمقانه را زد؟ او که کنترلش   شبیرا برانداز کرد؛ د  یگرفت و آسک زیاز م نگاه
 رده باشد؟ راجب او ک  یفکر بد ینبود؟ نکند آسک  فیضع

 آشپزخونه؟ یتو عمارت چند بار رفت  -

 وقت.  چیرا رها کرد؛ ه  شیموها

 رفتم، چه طور؟ یچند دفعه ا هی -

 : د یرا تکان داد و دوباره پرس  سرش

 ؟ یکرد ینگاه م یخورد   یو م دنیچ یم ز ی که سر م ییزایبه چ -

 کرد.  یرا باال داد، اصوالً نگاه نم ابروانش

 . شهیهم ،یل یخ -

 داد:  هیتک یزد و به صندل یکج  لبخند



 آسکی 

273 
 

روغن باشه؟   تابهینصف ماه یدید یک   ای ز؟ی بذارن رو م تابهیسوخته رو با ماه  مروین یدیچند بار د -
 خامه رو با کارتنش بذارن؟ ای

 ته گرفته بود.  یفقط کم ست،ینشست و گرفته تخم مرغش را نگر یصندل یرو

 ؟ ییمروین نیهم  رهی اون وقت گ ینیب  یاون کره مربا رو نم  -

 که مهمه.  ینداره اون پختن یکره و مربا که درست کردنش کار  -

 : دیخودش کش یرا جلو مروین  ظرف

 و. می پس تو همون کره مربات و بخور منم پختن -

 خند زد: شینان در دهانش گذاشت و ن  یا تکه

 دم؟ یمعدم و عذاب م  یفکر کرد ؟یپس چ -

مانند   یگذاشت، قاز  شی نان برداشت و نصف تخم مرغ را ال  یبزرگ یرا نگاه کرد. تکه  انیدا خصمانه
روغن معده اش  ی  از حد، طعم سوخته و چرب  شی ب یاش را گاز زد. شور  یم یدرستش کرد و بخش عظ

فرو داد   امه ررا برداشت و به هزار صلوات لق شیرا شوکه کرد، اما تمام تالشش را کرد که عق نزند، چا
 . دیپاش  انیدا یبه رو  یباد کرده لبخند  ییو با لپ ها

 هیتک   یاز نان تست را به کره و مربا آغشته کرد و در دهان گذاشت، به صندل یکوچک یهم تکه ا انیدا
 لبش پاسخ داد. یرا با کج کردن گوشه   یآسک یزد و لبخند مسخره 

 نصف عمرت بر فناست.  ینخور  ان،یشده دا یمرغ خوشمزه ا چه تخم -

 : خت یر وانشیشکر در ل  یمقدار 

 در واقع اگه بخورم نصف عمرم بر فناست.  -

کرده   دایرا عقب داد؛ حالت تهوع پ تابهیرا با اکراه خورد و ماه گرید یرفت، چند لقمه  یغره ا چشم
 برخاست!   زیو از پشت م دیرا سرکش  شیچا وانیبود.ل

 چرا؟ خوشمزه بود که! ینخورد -
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 گذاشت:  نکیرا در س تابهیو ماه استکان

 شدم. ری نوش جون، س -

 کرد:  نی و شبکه ها را باال پائ ستاد یا ونیتلوز یآشپزخانه خارج شد، جلو از

 ظرفا صبحونه با خودته. -

را به   گرشیزد و دست د واریدستش را به د کیفورًا در چهارچوب آشپزخانه ظاهر شد، آرنج  انیدا
 : د یطلب کارانه غر یکمر گرفت، با لحن

 به من؟ یمگه من گفتم صبحونه حاضر کن که حاال ظرفاش و پاس داد -

 دست به کمر زد:  یو به طبع  دیچرخ انیدا سمت

 . یو بخواب یبخور  شهیخوشبحالت م  یلیآخه خ  -

 جلو برد:   یکرد و سرش را کم زیر چشم

 خرجت کردم.  شبیکه د ییاون پوال فیح -

 بنداز حساب کنه. ادمی می جا اما برگشت نیا یبود چون خودت من و آورد فتی هرچند وظ  -

 آشپزخانه بازگشت:  به

 . دمیم ادیصدقه ز رم، ی من دست به خ ،یالزم نکرده حساب کن -

 : د یشپزخانه شد و پرحرص خروشبلند داخل آ  ییتنش گر گرفت، با گام ها تمام

 خواستم بندازم صندوق صدقه.   یخواستم به تو بدم، م  یمنم نم -

اش را مزه   ی چا گرشیآن گذاشته بود، با دست د یداده و کف دستش را رو هیکه به کانتر تک  یحال  در
 کرد: 

 بازان در جهان صنعت َگَرند!   یا سک -

 کنه. یشام و ناهار خودش و درست م یهرک هیجور نیحاال که ا -
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 گردم.  یحداقل سالم برم  یجور  نیا ه،یفکر خوب -

 . دیرا سرکش  شیچا هیهم ما بق انیزد و آشپزخانه خارج شد. دا  یپرحرص لبخند

 ـــــــ

بود که اگر  نیکرد، تمام فکرش حول ا یم نیحوصله شبکه هارا باال پائ   یزده بود و ب هیکاناپه تک به
کرد پسش بزند باز لجوجانه   یم یهولناک که هر چه سع  یآمد، استرس  یه بر سرش مگشت چ یبرم
با ذوق   ون،ی مورد عالقه اش از تلوز الیکرد. با پخش سر یافکار روزانه اش جا خوش م انیم  ییجا
 ، با شوق او را مخاطب قرار داد: ش  یپ قهیاز کاناپه گرفت و بدون توجه به بحث چند دق هیتک

 کنه. یداره پخش م  یتوپ لمیچه ف نی بب انیدا یوا -

آورد   نیپائ یرا کم یکرد، گوش  یم  یباز   لشیبود و با موبا دهیدراز کش یگر ید ی کاناپه  یکه رو انیدا
 ...".یبرا لیدل  زدهی انداخت "س ونیبر تلوز یکوتاه یو نگاه

 خالصه؟  -

 : ست ینگررا  ونیتلوز یفتگی ش با

که باعث   ینوار کاست، علت ها و افراد هی یداره تو  یکنه، برم  یخواد خودکش یدختره که م هی -
 گهیقابل اعتمادش و بهش م یاز دوستا  یکیدست  دهی. نوار کاستارو مگهیکنه رو م یشدن خودکش 
 مرگش گفته شده. لیاون نوار دال  یبده. تو  ایاون و به ک

 تر آورد:  نی را پائ  لیموبا کنجکاو

 خب؟  -

 نفر باعث شدن خودشو بکشه.  زدهیس گه،یخب نداره د -

 چانه اش گذاشت:  یرا رو  لیموبا

 خودش و بکشه؟  نینفر باعث شدن ا زدهی س یعنیهوم... -

 ارزه!  یم نش،یآره حتمًا بب -
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 شد:  یکوسن جابه جا کرد و مشغول باز  یرا رو  سرش

 . هیچرت لمهیبه نظرم ف -

 در افکارش:  دیپر کش انیتوجه به حرف دا یب

 عاشقش شدم. دمیو شن لرشیآهنگ تر یمن وقت -

 آهنگش؟  هیچ -

 در ذهنش زده شد:  یا جرقه

 هست بده تا بشونت بدم. میتو گوش ه،یخارج  -

 کند لب زد:  جادیدر حالتش ا یر ییکه تغ نیا بدون

 خواد پس ولش کن.  ینم -

 !دیای الف بچه بر ن کینبود اگر از پس افکار  انیدا

 سر ش شد:  ر ینشست و مشغول ور رفتن با کوسن ز نیزم  یرو ان،یدا یبه کاناپه  دهیوچسب   برخاست

 ؟ یدیو نم میدونم پس چرا گوش یرو م هیقض گهیمن که د گمیم -

 کنه.  تتیهاشون اذ امیحرف ها و پ خوام یچون نم -

 لرزد:  یم شیچرا صدا دیزد اما نفهم حرف

 ... شبی...دگمیم -

 : ست یرا نگر یاش گذاشت و آسک  نهی س یرا رو  لیموبا

 ؟ یچ شبید -

و االن دست پاچه شده  دیرا بگو  شیشده در گلو بیمناسب بود تا حرف س یت یدنبال موقع شبید از
 بود: 
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 بهم؟  یگفت یچ ادتهی... یعنی...یچ یه -

 واژه به واژشو. -

 مشغول شد:  انیدا شرتیت یبار با لبه  نیا

 .گمیحرفت و م   یکیاون   ست،یبابام و اون مرده ن هیمنظورم قض -

 کند:  طنتی ش یآمد کم یلبخندش را قورت دهد؛ بدش نم  یکرد و سع  زیرا ر  چشمانش

 کدوم حرفم و؟  -

 شد:  رهی خ شیخندان روبه رو  یها یو کالفه به ذغال میمستق

 .یهمون که آخرش گفت  -

 فکر کرد:  ینشاند و تصنع یشان یکم رنگ بر پ یاخم

 !؟یگی" رو م الی"پاشو برو تو -

 نه قبلش.  -

 "؟ ی"بلند شو آسک-

 را در دستش فشرد:  شرتیت ی گوشه

 . انیقبل تر دا -

 را باال انداخت:  شی ابرو کیوار   طنتیش

 . میر یدوباره م  یقبل ترش که حرف نبود حرکت بود، بخوا -

کرد   یپسر. چشم بست، سع یی  ا ی ح یملتهب شد و زبانش در دهان غش کرد از فرط ب  شیها گونه
 ادامه دهد: 

 کم قبل تر. هی -
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 زد:  یکج  لبخند

 قشنگ و جذابم.  انیدوست دارم دا  یگفت -

 پسره نادان. ست؛ینگر نیو به زم دیکش شیخرمن موها یالبه ال یا پنجه

 ؟ یگفت  یخوب تو بعدش چ  -

 . ستین ادمی اون جاش و  گهید -

 آن جمله نداشت.  انیب یبرا ی. فعالً عالقه اختی از مهلکه گر یکاناپه برخاست و به نوع  یاز رو سپس

 ؟ یدرست کن دیکه ناهارت و خودت با یان یدر جر -

 جدًا به فکر  ناهار بود؟   د؛یدو انیدا دنبال

 .ادمهیخوب اون جاش و  یل یاما من خ -

 داشت؟  یدست برنم آشپزخانه شد؛ چرا وارد

 .دمیو م  زتی بعدًا جا  نیآفر -

 کرد:  ستادنشیقرار گرفت و وادار به ا انیدا یرو روبه

 د؟ یتو دلت لرز یز یبهت دست داد؟ چ یمن اون حرف و زدم اصالً حس یوقت -

 را پس زد و وارد آشپزخانه شد:   یدر دلش جا به جا شد. با پشت دست آسک یز ی نه، چ لرزش؟

 شده. یواسم عاد  دنشیبهم گفتن شن  ای لینه، چون خ -

گونه خود  نی شد و ا یخود اعتراف کرده بود؟ کاش آن لحظه دهانش گل گرفته م  یب  یعنیکرد؛  بغض
 ست:   یشوخ انیکرد خود را قانع کند که قصد دا یکرد. بغضش را فرو داد و سع یرا مضحکه نم

 من بهت گفتم چشمات برق زد.  یاما وقت -

 در آورد:  زری خرد شده را از فر یها مرغ
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 دروغ گو؟ یدید یبود چه جور   نیتو که سرت پائ -

 رفتنش را از هر جهت بست:   ریقرار گرفت و مس انیدا یجلو

 .هیقو یل یدارن که خ یحس ششم  هیزنا -

از طرف چپ برود که باز   قدم برداشت تا چد،یی به آن سمت پ یاز سمت راست برود، که آسک  خواست
 هم مانعش شد: 

 . ی دختر   ،یست یاما تو که زن ن -

 جابه جا کرده بود. لومترها یک  ییرا به تنها ییایح  یب یخودش هم؛ مرزها ستاد،یاز از حرکت ا دهانش

 واقعًا که. -

ها را   ازی کرده بود. پ دایدختر را پ ی  خاموش  یخند زد؛ دکمه  شی و ن ختیها را داخل قابلمه ر مرغ
مرغ ها   یرو  موی آب ل یرا به همراه ماست و کم  دهیبرداشت و درشت خردشان کرد، زعفران دم کش

  نآورد و پس از شست رونی ب خچالیدو گوجه از داخل   یگذاشت. آسک  خچالی و قابلمه را در  ختیر
  ادشیرا  یآن مهم  به ینبود؟ چه طورجمله   ادشیآن ها مشغول به رنده کردن شان شد؛ چه طور 

شد فراموش کرد؟ چرا خودش گول خورد و اول اعتراف کرد؟   یجمله را مگر م  نی زتریانگ جانی نبود؟ ه
 یم لال شبیها بود؟ کاش د یلیآن خ  یاو هم قاط یعنی ها به او گفته اند،  یل یجمله را خ  نیگفت ا

 شد و...            ـ آخ. 

 رفت:   یکانتر گذاشت و با عجله به سمت آسک یآب را رو پارچ

 با خودت؟  یکار کرد یچ نمیبب  -

دستش که مهم نبود، قلبش تکه تکه شده  دنیبود؛ سوزش و بر  یدلش باران یداشت و هوا بغض
 بود!

 ولم کن. ،یچ ی...هیه -

 دستت وحواست کجاست آخه؟  ی دیبر  ؟یچی و ه یچ -

 پشت پنجره:  یایجنس در هم  ییدهایُپر شد از مروار چشمانش
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 شد.  یجور   نیکردم ا یداشتم دستم...گوجه رو رنده م -

 دختر را نوازش کرد:  یانگشت زخم شده   آرام

 اومد.  ادمی -

 اشکش را با انگشت شصت و سبابه اش گرفت:  نم

 و؟  یچ-

 و لب زد:  دیرا در آغوش کش   یآسک

 گفتم "دوست دارم".  -

 دوستت دارم  ی"گفت

 رفتم..  ابانی من به خ و

 نبود!" یپرواز کاف یاتاق برا یفضا

چشمش برق   یفروکش کرد، نفسش بهتر باال آمد، سوزش انگشتش رنگ باخت، مردمک ها بغض
 یداد تا گونه ها نی سرکش را پشت گوشش فرستاد، سر پائ یتازه گرفت. چند تار مو  یزدند، اصالً جان

 سرخ شده اش را از نظر پنهان کند. 

 وا کرد: مخلوط با لبخند نج یاخم  با

 .شهیکشه دل رباتر م یخجالت م یوقت  بیخوام عج  یکه خاطرش و م یدختر  نیا -

 جدا شد، رفت به قعر کهکشان.   نیدر آورد و از زم بال

 کشم خب.  یخجالت م  یجور  نینگو ا -

 انگشت او چسباند:  یکانتر در آورد و رو ی زخم را از کشو چسب

 چشم آهو!  میقبول دار دتمیخجالت کش -
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شد که قابل لمس نبود اما تمام    یمملو از احواالت یافتاد، قلب آسک یحساس داشت اتفاق م ا انیطغ
بودند. دست او   یدار یمردانه اش در شرف ب یتمام عواطف و حس ها ان،یکرد و دا  یتنش حسش م

 شدن آشپزخانه چشم دوخت:   سیدر حال خ  یرا رها کرد و به پنجره ها

 ساده بپز.  زهیچ هی هیکنم، اآلن هوا بارون یجوجه ها رو شب درست م -

 گفت:  شیپ ی هیچند ثان تی قفل کرد و هول زده از وضع گرید کیدستش را در  انگشتان

 ...شب...درست کن. ختیب...باشه...آره...هوا بهم ر -

 متوقفش کرد:  انیدا یپا تند کرد تا از خود را از بهشت براند که صدا  

 کجا؟  -

 : د یچرخ شیپا یپاشنه  یرو

 بارون. ر ی...زرونی ...برمیم -

خارج شد. دستانش را باز و سرش را بلند   الیبدهد، از و یگر یحرف د یاجازه  انیکه به دا نیبدون ا و
موج  یپلکش. رقص قطره ها رو  ری ز یاش، قطره ا یان شیپ یرو ی. قطره اای کرد؛ وصال باران به در

. کفش  اغرفت، هوا سرد بود و تنش د ایرا ساخته بود. به سمت در یعجب منظره ا  ا،یسرکش در یها
  یرا نوازش م  شیآمد و پاها یم  ایجفت کرد؛ در گرید  کیرا کنار   شیرا از پا در آورد و پاها شیها

بدون    یو براق بود. برق سیخم شد و برش داشت، خ  چ؛ی در پ  چیبود، بلند و پ ش ی کنار پا یکرد. صدف 
دل  یصدا  یو برا ت. صدف را کنار گوشش گرف دیبار نترس نیآسمان را روشن کرد، اما ا یرعد لحظه ا

  ال،یشلوار گرم کنش کرده بود و از تراس و  بیدر ج چشم بست و جان داد. هر دو دستش را  رشیپذ
  نیآب و باران متنفر بود و اما در آن لحظه هرچه دنبال ا  ا،یظر داشت. از موج ها، از درن ری را ز  یآسک

  ییدخترک چشم آهو ،لذت نیعلت ا   دی. شاافتیها ن  نیحس در خودش گشت، جز حس لذت درا
  یمنظره   نیگشت، باز ا یبازم  ال یاگر عروسکش داخل و دیشده بود، شا یبود که با موج ها هم باز 

کرد آن دختر دوساله   یفکرش را م  یکنج لب نشاند؛ چه کس یشد. لبخند یم ز ینفرت انگ  شیروبه رو
قفل   نهی را در س  انشدست د،یوز یرا، اآلن خانم خانه اش متصور شود؟ باد سرد شیچن دسال پ ی

 یکرد،آدم کم طاقت یبا پدرش صحبت م  دیشد؟ با یجد  مشی حد تصم نیتا ا یکرد؛ خانم خانه؟ ک  
کرد،   رفعالی خارج و حالت پرواز را غ بیرا از ج   لشیمناسبش نبود. موبا ادیز ی کی همه نزد نید و ابو
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پدرش   امی حوصله داخل باکس پ   یو تماس ها مواجه شد. ب  امی از پ یمیکه با حجم عظ دینکش یطول
 شد

 واسمون." شهیشر م   اری دختره رو ب نیبردار ا انی"دا-

 "م؟ی کن ینم داتیکه پ یرفت  الیتو کدوم و ،یدیو جواب نم تی "چرا گوش-

را   لشیداد. موبا ینم  یدر دلش تکان خورد؛ مازندران آمده بودند؟ نه، عروسش را به کس یز یچ
رفت،   یآمد او عقب م  یقرار گرفت؛ موج جلو م یرفت. آرام پشت آسک الیاز و رونی خاموش کرد و ب

کرد.                                      یم یج ساله برابر پن یبا کودک شیای رفت؛ دن یگشت او جلو م ی موج بازم
گرم فرو رفت و   یکه خواست سر بچرخاند در آغوش نی اما هم ستادهیپشت سرش ا یحس کرد کس

 مردانه دور کمرش حلقه شد:  یدست

 تو آب نرو، نه؟ ادیز گمیم ستمیبا تو ن  ـ

 او گذاشت:  یدست ها یستبر چسباند و دست رو  ی نهیرا به س  سرش

 خورم.  یسرما نم زای چ نیمن با ا -

 ؟ یخور   ینم -

 را باال داد: شی بست و ابروها چشم

 نچ. -

شن ها کنده شد و  یشکفته، اما ناگهان از رو یبود که به تازگ یخواستن و لذت بردن عشق یدرهوا
 بکشد. ادیفرصت نکرد فر ی در آب پرتاب شد، حت

 ؟ یخور  یسرما نم یوزم معتقدهن -

بر تنش    یتر شد. لرز  ختهیباران افسارگس  ست؛یرا نگر انیدست آب صورتش را گرفت و شوکه دا با
درآمد.   شی وظرافت استخوان تر قوه اش به نما یدیراستش افتاد و سف نیآست ینشست، سرشانه 

بود   رهی و ت  یگذاشت. هوا ابر  شی دخترانه اش را به نما  یها یلباسش سخاوتمندانه برجستگ  یسیخ
آب دهانش را   انیشدت گرفت؛ تا چند وجب باالتر از زانوانش فرو رفته در آب بود. دا  دنشیوز دو با
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شد    رهیدور خ یو سرشانه ها. به نقطه ا یا ال آن برجستگ  ندیبنش  ییکرد نگاه اش هر جا ی و سع دیبلع
 و در قالب سختش فرو رفت: 

 . شهی م  دیبارون داره شد گهیبسه د ال،یتو و میبر-

 را با لبخند باال داد:  شی ابرو کی عقب رفت و  یقدم

 . امینم -

 : دیکش سشی خ یموها یال یدست

 . یکن  یپهلو م نهی س میبر  ایب گمیم -

 کرد:  لیچپش متما یرا پشت کمر قفل کرد و سرش را به سمت شانه  دستانش

 . امی گفتم نم -

و ابروانش را پوشانده بود. سرشانه اش برهنه بود و   یشانیپ  یخرد شده اش، رو  سیخ یموها
در آب بود و چشمانش به خاطر سرما   شینشستند، پاها  یتنش م یرو دیقطرات باران مانند مروار

 ساخته بود.  شی و طاقت فرسا برا کیفتوژن یچهره ا نانیا یشده بود، همه    کیبار

 را کرد:  شیتالش ها نی، آخرمتنفر بود  ای تربه در  شیشدن ب کیبه آب انداخت؛ از نزد ینگاه

 . یخور   ینکن، سرما م یلجباز  میبر  ایب -

 :ستادیراست ا عاً یخم شد اما سر یلحظه ا یآسک یبود؛ زانوها نیکه آمد سفت و سنگ یموج

 خورم تو نگران نباش.   یسرما نم -

از   یغیبا خود کنار آمد و وارد آب شد، که ورودش مصادف با ج  ش،ی دلچسب روبرو یاز صحنه  کالفه
 شد.  دنشیو دو یآسک یسو

 . شهیم یداره طوفان ای ندو ابله، در -
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  ایکند در در یکه فرصت نیشد و قبل از ا یخال  شی رپایکرد که ناگهان ز  یرا باال گرفت و خنده ا  سرش
آب داشت   یسطح آب برود اما نتوانست، شور  یپا زد که رو  شد، دست و  زآرامی فرو رفت؛ انگار همه چ

 : د یدراز شد و او را باال کش یکرد که دست یغلبه م شیها ژنیبر اکس 

 . ییه -

توانست تعادلش را حفظ کند.   یرا در چنگ گرفت، حاال بهتر م  انیدا ینفس زد و سرشانه ها نفس
شد   رهی خ ییها یسرش را باال برد و به ذغال  یکم تر از چند سانت بود، کم  انیبا دا شی مایس یفاصله 
تر از گردنش    نیپائ یفقط تا وجب   یاز باد و طوفان بود. آسک  یب یشان مانند همان لحظه ترک یکه هوا

 آب و در چنگ دختر بود. یتنه اش رو  میاز ن یمیاما ن انیآب بود، دا یرو

 نکن؟ یطونیگم ش  ینم -

 که هست.  نهیهم -

زد.                                                 یحلقه کرد، هنوز نفس نفس م  انیرا دور گردن دا دستانش
 را!     ایرا، عشق را، رو یزندگ د،یفرو برد و بو کش  شیرا به خود فشرد؛ سرش را در موها  یآسک

 . زی شما، کم تر ناز بر یمن دارم خطرناک م  -

 گفت:  طنتی از شمملو  یو با لحن  دیبه دندان کش لب

 .حضرتیعل م یخطرناکتم قبول دار -

 آمد:  رونیلبش را به رسم عادت کج کرد و از آب ب ی گوشه

 فعالً سردمه.  شمیبعدًا خطرناک م -

پهن کرد،   دیکوچک و لذ یاو دام یگام برداشت؛ خب برا انیو سرخوش دوش در دوش دا خجسته
کرد،    یدست از پا خطا م یذره ا انیاگر دا ست،یهوس ن انیمطمئن شود احساس دا خواستیفقط م

 زد.  یرا م  زیهمه چ دیاحساس و ق نیبر رگ ا دیکش  یم غیت

 ـــــــ
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 انی. دادیرس یجان آسک  یب ینوبت به سرفه ها ،انیبلند و خش دار دا یاز قطع شدن سرفه ها پس
  نیاو نبود اآلن در ا یها یاگر به خاطر بچه باز  ؛ست یدرهم او را نگر یمنقبض و چهره ا یبا فک 
 نبودند.  زیرقت انگ  تیوضع

 داد:  هیکاناپه تک  نیحال به پائ  یو ب  دیاش را باال کش ینیب

 .انیکنه دا  یگلو و گوشم درد م -

بکوبد تا به  نی زم یها ک یرا آن قدر به سرام  یآرامش سر آسک یاندک یروحش طلب کرد برا یا لحظه
 : دیکاناپه دراز کش  یبرود اما چشمانش را بست و رو نی کل از ب

 قبله؟  روبه میشد یاگه اآلن جفتمون افق  هیک رهی تقص -

هم   یآن ها گذاشت و چشم رو  یکننده بود، دستش را رو یعصب  شیوحشتناک گوش ها درد
 انداخت: 

 نه؟  ای می، قرص دارمن من من  -

بدنش، سرفه    یو خارج ینداشت؛ درد تمام جوارح داخل یز آسک ا  یخودش هم دست کم  تیوضع
بود نشست. همه  یاز عرق. به هر جان کندن  سیو خارش دار، تمام تنش داغ بود و خ  ری نفس گ یها
زد. با دستمال به  یدامن م شی ها یو حس حالت تهوع به تمام ناخوش دیچرخ یدور سرش م زیچ
 جان و دورگه بود:  یب  شی. صداستیبا چشمان خمارتر شده اش آشپزخانه را نگر و  دیاش کش ینیب

پاشو برو تو   باشه.  دهیخر یز یچ  داریمصرف گذشته س، فکر نکنم سرا خیهم باشه تار یاگه داروئ -
 اتاقت دراز بکش تا برم چک کن.

 . ختی ر ی و راه رفتن هم معده اش را بهم م ستادنی فکر به ا یکاناپه گذاشت. حت  یرا لبه   سرش

 جا بخوابم.  نیتونم بلند شم، بذار هم یاصالً نم  -

 کمکت.   امیصبر کن تا ب  -
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هولناکش باعث شد تعادلش را از دست بدهد و  ی  جهی برود که سرگ یتا به سمت آسک  برخاست
سر  یباال تی در نها بهتر شود. ی پوشاند، تا کم شیصورتش را با دست ها یلحظه ا  ند،یدوباره بنش

 : ستاد یا یآسک

 دستت و بده تا کمکت کنم.  -

 آمد انگار:  یم  قیعم یچاه  یاز انتها شیصدا

 ...تونمینم... - 

 انداخت و بلندش کرد، با حرص زمزمه کرد:  شیگردن و پاها  ریز دست

خورم، رنگش و نگاه    یسرما نم گهیم یه  رون،ی ب ایب گمی م یه ،یش  یناراحت م بگم  میزیاآلن اگه چ-
 .یوسط جون بد  نیشده، حقشه بذارم هم تی م هیشب

گردنش   ری تخت گذاشتش و پتو را تا ز یکه بود پله ها را باال رفت و وارد اتاق شد، رو یهر بدبخت به
 : دیکش

 . رونای ب یاین ستمی ن یدید یشد داریب رم،یناهار بگ رمی دارم م -

 را باز کرد:  شیبسته لب ها چشم

 .برق هارو روشن بذار -

 ظهره.  -

 .ادیبدم م یابر  که،ی هوا تار-

 تا از اتاق خارج شود.  دی تکان داد و چرخ  یسر 

 ان؟یدا -

 طاقتش را طاق کرده بود.  جهیاما برنگشت، سرگ ستادیا

 ...رهی اگه دردسر برات درست کنم، تقص دیببخش -
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 چرخاند:  یرخش را سمت آسک سه

 بخواب. ریبگ ،یبهش فکر کن  خوادی ، اما نماون که عادته -

 شد:  زی خ میتخت ن  یرو

 کار؟  یچ رونیب  یر یم -

 طرف در رفت و برق را روشن کرد:  به

 . رمیغذا بگ-

 حالت؟   نیبا ا -

 سرد به اتاق قطع شود:  یتا نفوذ هوا د،یها را از کش پرده

  نیتا هم یراه بر  یتون  یم خورده بخواب تا غروب ببرمت دکتر، اگه هیتوهم  ست، ین  میچی خوبم ه -
 اآلن ببرمت!؟ 

 

 :  د یدر تصورش هم قابل لمس بود، تند دراز کش یسوزن حت درد

 . شمیخورم خوب م  یهمون قرص بخر م ام،ینه نه، دکتر نم -

تر   شی کابوسش آمپول بود. شوفاژ اتاق را ب یدانست، از کودک یرا م شیزد، درد چشم آهو یشخندین
 کرد: 

 دکتر.  میر  یخرم بعدازظهرم م یسوپ م  رمی تونم دارو بخرم، اآلن م یسرخود که نم -

 .امیبگو، من دکتر نم یخوا  یهرچقد م-

ُرم م  یطور م چه  رد؟ ینکند و دست نگ شیآتو انیترسد؟ چه طور که فردا دا یگفت از آمپول و س 

 . ایخودت بود ن  باشه، هروقت دست-

 از اتاق خارج شد.  و
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 لب زد: یمازندران  ظیو غل  نیریش  یبا لهجه  مرد

 آقا؟  نیبر یم -

 حال لب زد:   یآمد، کالفه و ب یکنارش که مدام عشوه م حی و وق یتوجه به دختر مو صورت  یب

 .گهیبرم د یم -

 خوشگله؟ ییبچه کجا -

  جهیلرز تن و سرگ نیتر شده بود و ا دیرا بست؛ باران شد شیداد و با اخم چشم ها نیرا پائ   سرش
 گرفته بود. ی به باز  زی اعصابش را ن

 م؟ی آشنا ش شتریجذبه، حرف بزن ب  نیجون به ا -

 آقا، نوش جانتون. دیبفرمائ -

 شه؟یچه قدر م -

 نداره. چهل و سه تومن، قابلتونم -

که پر از   یچهل متر  یگذاشت. از آن آشپزخانه  زیم ید و پول را روسر تکان دا  ظشی همان اخم غل با
 . ختیگر یغذا بود، به نوع  یو بخار و بو گید

ن هیبابا  -  ؟ یچه قدر بداخالق  ،یاوهون  هی یا ه 

کنار راننده  یصندل  یرا باز کرد و غذاها را رو  نیدخترک، قفل ماش یها یحوصله از سمج باز  یب
 گذاشت. 

 کرد و اغواگرانه گفت:   یو نازک فیظر یخنده  انیدا یها  یاعتنا به کم محل یب

 یپز  هیو بده دستمون   نتیماش نیدو روز ا ،یهم که هست هیبچه ما رپاته،ی ز یجون چه عروسک  -
 .میبد
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 : ستیرا نگر  انیجا خورده دا د، یو سمت دختر چرخ د یرا بهم کوب نی ماش در

 ؟یتصادف کرد یبا آئود یکنم که پز بد رتیباهاش ز یخوا یم -

اش   یسرخاب یلب ها یخودش کرده بود، گوشه  یاز خود ب انیجذاب دا یمای آمد، س رونی شوک ب از
 : دیرا به دندان کش

 تره.  شیپزشم ب  اد، یخودت بدم نم  ریکه نه. اما ز نتی ماش ریز -

  نی دهانش گرفت و ماش یدستش را جلو ،یمعده اش را در دهان حس کرد لحظه ا اتیمحتو هجوم
 زد.  هیتک

 گذاشت:  انیدا یپالتو یلبه  یدستش را رو نگران

 شده؟ حالت بده؟ یچ -

  یشده بود، چه طور رانندگ  دتری اش شد جهی دختر را پس زد و به سمت در راننده رفت. سر گ دست
 خواست در را ببندد دختر مانع شد:  که نینشست و هم  نی کرد؟ در ماش یم

 نم؟ی من بش یخوا یاگه حالت بده م نیبب  -

 به دختر انداخت:  یزد و گوشه چشم هی تک یرا به صندل  سرش

 حواله کنه.  گهید ییو جا تی گمشو خدا روز -

 کرد.  یدر ذهنش هم تصور نم  یبود که حت دهید یاما دست بردار نبود، چهره ا دختر

 کنم.  یحواله م  نیماش نیو تو هم  تی تو لب تر کن من روز -

 گرفت. یافتد و بازهم عبرت نم یبه خودش ثابت شده که کارش با زبان خوش راه نم  بارها

 آره؟   ؟یکتک بخور  ؟یفحش بخور  دی گمشو؟حتمًا با گمیم شه یزبون آدم سرت نم-

 را سفت تر گرفت:   چترش

 تونم. یبخوام گم بشمم نم  نت، ی هم ماش یالمصب هم خودت دلم و برد-
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  جهیکه سرگ  فیکرد، ح  یصورت دخترک م یحواله  یدعا کرد کاش توانش را داشت تا مشت یا لحظه
راند،    الیرا به سمت و  نیو ماش دیامان کرده بود. در را محکم بهم کوب  یو حالت تهوع امانش را ب

سرعتش را به   د،ید یها را چندتا م نیبه نفع نبود، تمام ماش  ادیبود و تنها گذاشتنش ز ماریب  یآسک
خود را   ن یچن نیآمده بود که ا  تی حد ممکن رساند و چشمانش را ماساژ داد. چه بر سر زن نیکمتر

  زی حد رقت انگ نیشان تا ا  تیوضع  یکردند؟ عروسک چندشب شان بودند؟ وقت  یآلت دست مردان م
  یبرا یخودشان ارزش  یرا براندازند؟ مسخره نبود؟ وقت  یاالر خواستند مردس  یشده بود، چه طور م

 از مردان؟  یاحترام نیخودشان قائل نبودند، انتظار چن  فی و لط  فیظر تی شخص

 ــــــــ

نداشت با آن حال و روز افتضاحش   نانی اطم د،یکش یاز سر آسودگ  ینفس ال،یشدن ظاهر و  انینما با
آن گذاشت، مرگ را با تار تار   یدستش فشرد و سرش را روسالم به خانه برسد. فرمان را در هر دو 

 یشکل. صدا نیو تب، اما نه به ا یسرماخوردگ شیآمده بود برا  شی کرد، پ  یوجودش احساس م
که حس   نیا یبه جا ا،یدر یموج ها یبا صدا قشیو تلف نیماش ی شهیش یقطرات باران رو  رخوردب

فرمان گذاشت و   یرخ رو می. سرش را ن ختیر یآرامش به او القا کند، برعکس اعصابش را بهم م
از آب شده   سیکرد؟ تنش خ  یم  یرا ط  ریمس نیچگونه ا ست،ینگر الیتا و نی ماش  ری درمانده به مس

خارج   نیغذا را برداشت و از ماش ک یگرفت، پالست یکرد. نفس یحس م   یو لرزش را به خوب تببود، 
حد کش    نیکوتاه تر بود، چطور تا ا ریشد. قبالً مس  یدورتر م الیداشت و یهر قدم که برم ییشد.گو

لمس   رابهشت  ی رهیانگار که دستگ د،یکه رس الیدر و ی رهیآمد؟                    دستش به دستگ یم
  زی م یو غذاهارا رو  چیداد. از در جدا شد و سوئ هیشد و در را بست و سرش را به در تک   الیکرد. وارد و

کرد اما   یاش را حس م  یهولناک بدن  تی پله ها بود. وضع یچشمش به باال ی گذاشت ول یا شهیش
  ی. حتوداحوال درون اتاق ب  ضیداخل مر یچشم آهو  یبلکه برا  شیتب باال یتپش قلبش نه برا

آورد. آرام و شمرده به از پله ها باال   یپله هارا باال برود هم قلبش را به درد م  نیا دیاکه ب نیتصور ا
 رفت و وارد اتاق شد. 

بود. سرش را به    سیاطراف سرش کامالً خ ستاد،یسرش ا یگفت. باال یم انیاز شدت تب هز دختر
اش   یشانیپ یکرد. پشت دستش را رو ینامفهوم را زمزمه م یداد و اصوات ی چپ و راست تکان م
 آتش روشن بود. یسرش کوره  ریگذاشت؛ انگار که ز

 که دختر!  یسوز  یم یدار  -
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  دش،یرا کنار زد، کاپشن و شالش را از کمد در آورد و تنش کرد سپس دست برد و در آغوش کش پتو
ب بود و فکر تشنج خودش هم ناباور بود، دل آشو یرفتن از پله ها داشت برا  نیکه در پائ  یسرعت

نشست و کمربند   نیداد. تمام حال بد خودش فراموش شده بود. در ماش  یمدام در ذهنش جوالن م
  هیکه گرفته بود شب یانرژ  نیپدال گاز گذاشت و با تمام قوا فشرد، ا یرا رو  شی را بست، پا  یسکآ

  یدستش را رومسکوت و خواب،  یگاه ست،یگر یگفت، گاه م  یم انیهز  یمعجزه بود.      آسک
مردانه درآمد.                                   ینگذشت که دستانش در حصار انگشتان یز ی ها گذاشت و چ یصندل   نیکنسول ب
  نیاز ماش  یمشخص دیکرد تا د زی را ر شیتار شد، چشم ها دشیتر کرد، باز هم د شیرا ب  شی فشار پا

 ها داشته باشد اما ناتوان بود.

 ...آروم...تر. انیدا... -

 .یشه رو مرز تشنج   ینم -

 سپر کرد و ادامه داد: یشکم آسک یرا رو دستش

 .شهیتو نگران نباش، حرفم نزن حالت بدتر م  -

به   قاً یدق ون یکام د؛یچی پ شیدر گوش ها ونیبوق ممتد کام یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز
گشت. هم زمان  ها گم  نیدر بوق ماش انیدا نیحس ا یو  یآسک  غی ج یآمد. صدا  یمسمت آن ها 

چپ   نیهر دو ماش تی باره در نها  کی ست  یو ا ادی ترمز فشردند، که به خاطر سرعت ز یرا رو شانیپا
 . ندکرد

 *** 

چپ شده بود. تمام   یها نیکه منشا آن ماش یظیله شده، دود غل یپر بود از گوجه ها ابانیخ کف
 کرده بودند.  جادیا ین یسنگ کی زدند و تراف  یها بوق م نیماش

... یبه پالک ها ونیآر هشت، و کام  یهشتاد پنج، آئود دیدستگاه پرا کی نی مرکز، مرکز، تصادف ب  -
 کامالً له شده.  دیپرا  نیاتفاق افتاده. سرنش 

 مردم و تجمع آن ها... ادیفر

 در پراکنده کردن مردم کردند.   یسع س یپل ماموران
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 ؟ یر یگ یم لمیف یدار  یبرو عقب، از چ  ر ی نگ لمیآقا ف  د،یکنم تجمع نکن یخواهش م -

 ... یآمبوالنس و آتش نشان ریآژ یصدا

 و بسته شدن آن ها. انیباز دا مهی چشمان ن تیدر نها و

 ـــــ

 د؟ یکن یازشون خبر ندارم جناب، چرا باور نم دیباور کن  -

  یکجان؟ خب وقت دیدون  ینم دیگ  یشمال رفتن، بعدش م  دیگ یم دیای باوره، م  رقابلیآخه حرفتون غ-
 شه مگه؟ یمحل استقرارشون و نگفتن؟ م یعنیشمال و گفتن 

و کله زدن با   آن دو سرخود رفته بودند، کارش شده بود سر یاز وقت  د،یکش شیموها یپنجه ال اکوید
 سمجش. لیو وک   یشکوه

  دارشیکه سرا  م،یدار یخونوادگ الیو هیرفتم دنبالشون، ما کالً  یدونستم که خودم م یخب اگه م -
  یبرخورد م یجور  هیفهمم،  یمکرر شمارو نم یتماس ها نیا لیکس نرفته، من دل چیخبر داده ه

  هاگه اومدن من خودم ب دیرینگ ی تماس گهید دی. لطف کنادیخوشم م  تیوضع نیانگار من از ا دیکن
 دم، وسالم. یشما اطالع م 

 را قطع کرد و کنارش گذاشت.   لیموبا

بزرگ کنن   ه یانگار من بودم بچم و دادم بق ارنیادا آدما نگران و در م یجور  هی ن، یسمج  یعجب آدما-
 کردم. چقد رو دارن! یم یخودمم اون ور کشور زندگ

 : دیدر هوا تکان داد و چهره درهم کشدستش را  طال

  نیاز ا میداره حداقل بگه سالم یکه برنم  انمیخوره، دا یکارشون بهم م  نیآره به قرآن، حالم داره از ا -
 .میای در ب ینگران

 : دیدو نی به دست از پله ها پائ   یگوش هیو گر غیشهرزاد با ج  نیح  نیهم در

 . میشد چارهی مامان ب م،یمااااماااان مامان بدبخت شد -
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 : دیمبل برخاست و به صورتش کوب یهول از رو طال

 شده؟  یچ -

 : ستینگران شهرزاد را نگر یمبل نشست و با چهره ا یراست رو طلعت

 شده خاله جان؟  یچ -

 نشست.  نی زم یرا به دست مادرش داد و رو  لیموبا

گفت".     یدر مازندران م یکه از تصادف هولناک نستاگرامیدر ا یپیشد" کل یاز صورت طال فرار  رنگ
 : دی در آغوشش کش عی. طلعت سردیکش غی و ج  دیسفت بر سرش کوب

 ؟ینشونش داد  یشده؟ چ یچ-

و   ونیو کام دیپرا  کی نیب انیدا  یآئود دنیرا از طال گرفت و صفحه را نگاه کرد. با د لیموبا اکوید
 یاز جا برخاست و شانه  ز یت ایاز دستش افتاد. ثر  لیموبا دنش،یکش یم رونی ب  نیکه از ماش یآسک
 را گرفت:  اکوید

 شده شهرزاد؟ یچ ؟یشد  دیشده؟ چرا سف یچ -

 وارد شد:  مهیاز نگهبان ها سراس یکی لحظه در عمارت باز شد و  نیهم در

 آقا، خبر دادن پسرتون و برادرزاده و پسرتون تصادف کردند. -

 نشست.  نیزم  یو رو دیر از حال رفت و طلعت با هر دو دست بر صورتش کوبخب   دنیبا شن ایثر

 ــــــــ

 نگه داشت:  یشکوه یدستش را با فاصله جلو پرستار

ورود    یاجازه  ادیکه به هوش ن ینرمال بشه، تا زمان  ماریب  طیتا شرا دیصبر کن  دیمحترم با یآقا -
 .دیندار

تخت   یجان دخترک رو  یکرده از تن بود، مغزش مخدوش جسم ب ییقرمزش خون  گدا چشمانش
 که بدهکارش بود. یکردن  یو دو سال پدر   ستی بود و ب
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  یخواهش م گم،یم یز یزنم نه چ  یدست م یز ینه به چ ام،ی و ب  نمشی برم بب قهیفقط دو د قه،یدو د -
 کنم.

زبان   ییزدن با انسان هانبود جز سر و کله   یشغل یداد؛ پرستار  یاش را ماساژ  قهیبست و شق چشم
 نفهم. 

محترم، اجازه   یآقا شهی...شه. نمین...م...  گمیم د،یهنوزم متوجه نشد دیدو ساعته وقت من و گرفت-
 . میذار یم شونیمالقات یرو برا یمیتا هیبعدًا   انیبهوش ب  دیبد

 کرد: یم  یتاب یو ب  زدیخود م  ینشسته بود، آرام بر زانوها یصندل  یکه رو یکرد سمت زن رو

 .کنهیما و دخترخانمتون نم طیبه شرا   یکمک چیکردن ه هیبلند بلند گر د،یشما هم آروم تر رفتار کن-

 اش کرد و دور شد.  یپرستار  فرمی ونی بیدست در ج  کی سپس

  یو برات جهنم م یتار مو از سرش کم بشه زندگ هیبه خدا اگه  ،یخوام مرتض   یمن دخترم و از تو م -
تا خرم   شهی خوشبخت تر م رهیجا بهتر م هی رهیم یگوش من خوند ریز ،یکنم. تو بچم و ازم دور کرد

 سرم و دستگاه. ری گوشت افتاده ز  کهی ت هی نیبچم ع ؟یبود خوشبخت  نیا ،یکن

 زن را ماساژ داد: یکنار دستش شانه ها دخترک

 یذره م هینه  یخور  یم یز ینه چ ه،یرم شما آروم باش، دو روزه کارت شده گرمامان قربونت ب -
 . یایکه از پا در م یجور  نیخب ا  ،یخواب

 : د یبه سمتش چرخ زی ت  یشکوه

  یلیکنه من خ یمرده ندارم، فکر م   هیبا  یفهمه خودمم فرق یمن کنه، نم گرهیخون به ج دیباآلخره با-
 هوشه.  یخوشحالم که دخترم دو روزه ب

 دوخت به زن و ادامه داد:  چشم

پاشو   یداد کن یجا داد و ب نیا ین ی که بش ییمگه من نعوذباهلل خدام؟ جا ؟یخوا   یبچت و از من م-
 ذکر بگو. هیبرو نمازخونه 

 : دیاش کوب نهیهق هق کرد و آرام با مشت بر س  زن
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انصاف، منه سنگ دل، منه خاک بر   ینکردم برات منه ب   یدر مادر فدات بشه دختر معصومم، ما یاله-
 سر.

 دست مادرش را گرفت:  هیزد. دختر با گر  یاش م نهی با هر جمله محکم تر بر س و

 بگو خب. یز یچ  هیبابا  ،یجور  نینکن مامان تروخدا، نزن ا-

  یتن رو یره بدهکار به پا یها یروزگار، خون بود از تمام مادر  یها یاما خون دلش از نامرد زن
 گونه باشد.  نیمالقاتشان ا ،یو دو سال فراغ و دور  ستیتختش، انصاف نبود که بعد از ب

 *** 

 خوااام، خداااا به دادم برس. یخوام، بچم و از تو م یپسرم و از تو م ایخداااا-

که  یتی در مهارش داشتند اما با وضع یطلعت و طال سع  د،یکوب  یگفت و بر سر و صورتش م  یم
 نداشت.  ایاز ثر یدست کم

قربونت    شی نیب  یم میر یلحظه، فدات بشم اآلن م هی جان، گوش کن به من، گوش کن  ای ثر ا،یثر-
 نشده من دلم روشنه.  یز یکه چ شاهللیبرم، انقدر نزن خودتو ا 

که آراد   یدر حال  شانیزار و پر یا حال اما ب اکویبودند و د ایآرام کردن احواالت ثر ری و طال درگ طلعت
 رفت:   رشیسمت پذ یاز هر سقوط احتمال یر یجلوگ  یبود برا ستادهیپشت سرش ا

 جا؟  نیسالم...سالم خانم...بچه هام و...آوردن ا-

 : دیو پرس  دیرا جلو کش بوردیپرستار رنگ ترحم گرفت، ک  نگاه

 لشون؟ یاسم و فام -

 افشار.  یو آسک  انیدا-

 سرچ کرد و مجدد گفت:  ستمیرا در س  یز یچ

 هستن، اتاقشونم... یجا بستر  نیبله، ا-

 تر شد:  قیدق ستمیس در
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 سمت چپ.  د،یبر میو شونزده هستن، مستق زده یو س  ستیاتاق دو-

راهرو بودند آراد را مخاطب   یبه انتها  رهیکه چشمانش خ  یکرد و راه افتاد. در حال  یتشکر  یسرسر 
 قرار داد: 

 . ارشیبگو بچمون کجاست، برو ب  ای به ثربرو...برو -

دنده و لجباز باشد باز هم پسرش بود، جگر گوشه اش،  کیهر چه قدر هم که سرکش باشد،  انیدا
مردانه در  ی بود. آراد با بغض اکویمصادف با مرگ د شیدر پا  یدانه فرزندش بود و فرو رفتن خار  کی

 اش.  ییرا از دا  یحال نیبود چن دهینفس گرفت؛ ند شیگلو

 زنم. یاآلن زنگش م دیجان، صبر کن ییچشم دا-

مادرش در تلفن   یدو رگه  یکه صدا  دینپائ یز یرا در آورد و با مادرش تماس گرفت، چ  لشیموبا
 : دیچ یپ

 هستن مامان جان؟ -

 مونم.  یم ییدا شی شونزده، من پ ستیو دو  زدهیو س  ستیاتاق دو دیایآره مامان، ب-

 .میای باشه اآلن م-

  عیروبرو شد. سر  شیخال  یبزند اما با جا اکویبه د یگذاشت. سر چرخاند که حرف  بشیرا در ج   لیموبا
 توجهش را جلب کرد.  یمرد و زن  یپا تند کرد و به سمت اتاق رفت که سر و صدا 

 اگه بچه هام اآلن اون گوشه افتادن کثافته آشغال. هیتوئه عوض  رهی تقص-

در   یکردند و سع یم هیگر یشده بودند و زن و دختر  زیگالو  گرید کیکه با  اکویو د یشکوه  دنید با
 .اش روانه شد   ییدا یخورده سو کهیآن ها داشتند،   ییجدا

 ؟ یکن یم یکار دار  یچ یی...داییدا-

نشستن تالش   جهیآن ها، مانع از به نت ی دهیبه مرز رس تی کند، اما عصبان  شانیکرد جدا یسع
 کرد.  شیها
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  زتیهمه چ یاون پسر ب ؟یعوض کهی مرت یشه حرف بزن یمن باعث شدم؟ من باعث شدم؟ روت م-
 ؟ی ر یگ یمن و م قهی یروز انداخته اون وقت اومد  نیدختر من و به ا

 : دیکش یرا عقب م   یکت شکوه غی و ج هیبا گر زن

 . یولش کن توروخدا، مرتض  یمرتض -

 عقب هل داد: یرا کم  یو شکوه  ستادیآن ها ا نیب آراد

 چند لحظه. دیآروم باش-

 آشفته شده بود:  یاش کنده و موها قهی یاش بازگشت که دکمه  ییدا سمت

 آخه؟  ی کن یم یجور  نیبرات چرا ا ستی استرس خوب ن ییدا-

 شرف؟  یب نیا گهیم یچ  ینیب  ید آخه مگه نم -

 ببرد که آراد فورًا مانع شد.  ورشی یخواست به سمت شکوه مجدد

  یبشه، ب یجور  نیدوتا که ا نیدنبال ا یکه مثل سگ افتاد ییتو زی همه چ یپسره من باعث شده؟ ب-
  زیهمه چ  یب  یدیحاال فهم شه،ی اآلن ادعات م یما کرد  میتقد یکه دخترت و دو دست  ییتو زیهمه چ

 ه؟یک

 بود که دخترش مانع شد:   یشکوه یبار نوبت به حمله  نیا

بفهمه زن داداشت اجاقش کوره که ننگ  یاز خداتون باشه، بد کردم نذاشتم کس دیکردم با یهرکار -
 ت؟  مهینشه واسه عروسه نصفه و ن

 خواباند:  یبر دهان شکوه  یو مشت محکم  دیچرخ  آراد

 . اری جست نمن و تو دهن ن ییشرف اسم زندا یخفه شو کثافت ب -

 کردند.  شانیبه سمت آن ها آمدند و جدا  عیسر گریبا چند نفر د مارستانیب  ینگهبان

  مارستانه؟ی شه ب ینم  تونیرو سرتون؟ حال دیجارو گذاشت نیچه خبرتونه ا-
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 پسرم که چشمت زدن.   ریمرگت بشه ش شی مادر پ  یکجاست؟ بچم کجاست؟ آخ اله -

 

. آراد تالش کرد تا  دیبود چرخ   ری که بازوانش در دستان طال و طلعت اس اینگاه ها به سمت ثر همه
 خود را از دست نگهبان خارج کند: 

 کنم.  یدعوا نم گهید گمیو مامانمه ولم کن، ولم کن م مییزندا-

 : دیبه سمت شان دو عیسر  اکویو سر و وضع نامرتب د یشکوه   نیدهان خون دنیبا د طلعت

 شده؟  یجور  ن یشده دورت بگردم، چرا لباست ا ی...داداش چت شده؟ چداداش-

 : دیرفته بود در آغوش کش   یکرد و رنگش به زرد یرا که هق هق م ای ثر عیسر آراد

 . نی جا بش  نیا ای ب ،ییزن دا  ایب-

 : ی رو کرد سمت شکوه طلعت

داداشم بس نبود؟ بابام بس نبود؟ نوبت بچه   ؟یکنَ  یم  مونینحست و از سر زندگ هیتوسا یک -
 ده؟یداداشم رس

 برخاست و دستش را سمت طلعت گرفت:   یصندل یاز رو دختر

 لنگه شما.  یتار مو خواهر من شرف داره به صدتا عوض هیآشغال،  ی نحس خودت-

 : دش یانداخت به شال دختر و سمت خود کش چنگ

 آشغال کثافت.  یگفت  یبود یبا ک -

 : د یکش ادیآن ها را از هم جدا کردند که نگهبان فر عیسر ی و شکوه اکویو د آراد

 . دمیحراست م  لیبهم همتون و تحو  دیمثل سگ و گربه بپر یجور   نیهم دیبه خدا بخوا-

به خود آمد، شال دختر را   عیبه نگهبان شدند. طلعت سر رهی نگهبان همه مسکوت و شوکه خ ادی فر با
  یم یحرکت   ایحرف   نیآماده به حمله بود. کوچک تر یر ی نشست، اما مانند ش ای رها کرد و کنار ثر
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 انیخون کنج لبش را پاک کرد؛ ضرب دست وحشتناک دا یتوانست دوباره جو را متشنج کند. شکوه 
هم پخش کرده بودند. آراد دست  نیب  گرشانیهم مانند صفات گند د نیدانست، اما انگار ا یرا م
 د و لب زد: فرو کر بیرا در ج شیها

 

جا   نی. ادیرفت  یم دیبا یراهرو بعد ییدا دیاشتباه اومد ست، ین زدهی و س ستیکه اتاق دو  نجایاصالً ا-
 . هیاتاقه آسک

 جا؟  نیا دیتو و خان داداش اومد یپس واسه چ-

 اشتباه اومده خاله. ییدا-

 و عقب گرد کرد:  دیبه کتش کش یدست اکوید

 . امیاما بعدًا م نمی و بب یخواستم آسک  یم ـ

  ایدن نی. در ازدی گرفت و کمکش کرد که برخ ختیر یفقط اشک م یبه نقطه ا رهی را که خ  ایثر دست
 خاطرات گذشته بود.   هیحوال  ییداد و برخاست اما فکرش جا اکوینبود، دست به دست د 

 جا؟."  نیشب بخوابم ا کهیدا-"

 گذاشت.  اکوید یشانه  یسرش را رو د؛یچک یاشک قطره

 . زنمیچرخم و در آوردم خودم دارم رکاب م ایکمک  نیبب"ـ 

 "یفت یقربونت برم، مواظب باش ن  نیآفر-

 زنم.  یذارن که منم کتکشون م  ی"ـ تو مدرسه همش سر به سرم م

 "؟ی دیو نزن فهم یکس گهیدفعه د شون،یبزن یکنن حق ندار  میهرکار-

 ده سالم شده. گهید ؟یمگه بچم که تو حمومم کن-"

 سرت و بشوره.   یذار  ینم گهیبابات م -
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 خوام برم حموم."  یبا باباهم نم گهید-

 . یکنترلم کن  ادیانقدر زنگ نزن بدم م رونیب رم ی با دوستام م یوقت-"

 مامان جون.  شمینگرانت م  ه؟یکنترل چ-

 سالمه مگه بچم؟" ستیب گهینشو، د-

 اکو؟ید-

 را پاک کرد:   اشکش

 جانم؟ -

 . رمیم یبشه من م  شیزیچ مانیاگه دا-

 : شیشده در گلو  بیگرفت تا نشکند بغض س ینفس

 بسپرش به خدا. شهینم-

 **** 

 

  یگاه نم چی مرد و ه یکاش م یکرد که ا ی تک پسرش را نظاره م ژهیو یمراقبت ها ی شهیش پشت
 همه دستگاه و سوزن. نیا ریجگر گوشه اش را ز  دید

رنگ به رو   نی شه، بب یبد م مییحال دا یکن  یم هیشه. شما که گر یبهتر م  شاهللی ا ،ییزندا  نیبش  ایب -
 نداره.

  ییطلب و گستاخ بود، اما پسر دا  استیبود ، بداخالق بود، ر بیکرد؛ رق  یسالمت یعمق قلبش آرزو از
که پدرش   یگار یس نی بود، اول رستانشی دب یها طنتیش  هیمدرسه بود، پا یاش در دعواها یبود، حام 

طلعت   ونشست و طال  یصندل یاز حرف آراد رو  یرویبه پ ای گردن گرفت. ثر انیرا دا افتی شف یاز ک
 . ختندیرا ماساژ دادند و آرام اشک ر شی هم کنارش شانه ها

 کنم. یم  یتا گوسفند قربون یاگه...اگه خوب بشه، س-
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 را پاک کرد و رو به آنان کرد:   شیهمان طور که پشتش به آن ها بود با دستمال اشک ها اکوید

 پهلوونه پسرم. اد،یتصادف که از پا در نم  هیحرفاست، با   نیقَدر تر از ا انمیدا شه،یمعلومه که خوب م-

 ــــــــ

مام استخوان انگار هم زمان ت دیکش ری چشمانش را باز کرد، تمام تنش ت یال د،یلغز شیها پلک
 بود؟  یچه کوفت گرید نیهم فشرد؛ ا یرا شکاندند. فورًا چشمانش را رو شیها

و  دیدو رونی به ب  عیبازش سر مهی چشمان ن دنیبه دستگاهش بود با د  یدگیکه مشغول رس یپرستار 
 بعد دکتر و چند پرستار وارد اتاق شدند.  یچند

 : دیکش اد یفر هیبا داد و گر ایثر

 کنن؟ چش شده بچم ؟  یم یجور  نیچرا ا-

 خواست وارد شود که پرستار اجازه نداد:  اکوید

 .د یشه وارد بش یآقا نم -

 تورو...تروخدا...بچم. -

 راند:  رونیرا ب  اکوید آرام

 آقا به هوش اومدن.   دینگران نباش-

 دهانش گذاشت:  یبه سقف هر دو دستش را رو رهی نشست و خ نیزم یرو ایثر

 بهوش اومد.  شکرت، بهوش اومد، بچم ایخدا-

چند وقت تمام عذاب  نیشانه اش گذاشتند و اشک شوق سر دادند؛ ا یو طلعت سرشان را رو طال
 جهنم را با تارو پودشان حس کرده بودند. 

 : دی و سرش را بوس دیرا در آغوش کش ایثر اکوید

 گفتم خدا حواسش هست، حواسش بود. یدید ؟یدید-
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 ــــــ

زد، هم  یپلک محکم  د،ید یرا گشود. تار م  شینور را به چشمانش حس کرد؛ آهسته پلک ها برخورد
داخل سرم بود، سرنگ را در سطل پرتاب   یز ی چ قیپوش در حال تزر دیسف ی. موجوددید یچنان تار م 

 شد.  یکرد و متوجه چشمان باز آسک 

 ؟ یخانوم یباالخره به هوش اومد-

هوش شده بود؟ توان حرف زدن نداشت.   یوش آمده بود؟ مگر بمگر چند وقت بود؟ به ه باالخره؟
کردند و   یفقط خواب طلب م  نشی سنگ یپرستار از اتاق خارج شد. خسته بود تمام تنش، پلک ها

 بس!

 *** 

 دهانش گرفت وهق زد:   یدستش را جلو ناباور

 ... ایبچمو از تو گرفتم، خدا ایشکرت، خدا  ایشکرت، خدا ایخدا-

 : خت ی و اشک ر دیر آغوش کشمادرش را د نیریش

 مامان جون، نگفتم نگران نباش؟  یدید-

 و با دست صورتش را پوشاند:  دیکش یاز سر آسودگ ینفس   یشکوه

 طلبت.  ی کی م،یکنم اوس کر یجبران م-

 با لبخند نگاهشان کرد و ادامه داد:  پرستار

بخش، در صورت بهبود عالئم بدنشون امکان مالقات هم   شنیفردا هم هر دوشون انتقال داده م -
 وجود داره. 

 کرد.  یم یقربان   یحتمًا گوسفند دیمردانه اش شکست و سرش را تکان داد؛ با بغض

 ــــــــ



 آسکی 

303 
 

شدنش همانا و چشم در چشم شدن با   داریچشم گشود. ب ش،ی در گلو یز یت  زی حس فرو رفتن چ با
 : دیاش را بوس نهیخت ست  ایاطرافش همانا. ثر نیغمگ یآدم ها

 من و مادر. یتو که کشت انم،یدردت به گ یبه هوش اومد -

 : د یدستش را بوس  اطی خم شد و با احت اکوید

 کنه؟  یدرد نم  تیی جا ؟یبابا قربونت بره بهتر  -

 اش هم نبود. هیثان کی  فیتوص یشکسته بود، درد حت ییگو شیتمام استخوان ها  درد؟

به دست گچ گرفته اش شد.   رهی شد، مردمک گرداند و خ  یدور گردنش مانع از چرخش سرش م آتل
  شی برا یکجا بود؟ نکند اتفاق  یبود، چه طور زنده مانده هنوز؟ آسک  دهید نشیماش  یرا رو ونیکام

 افتاده؟ 

 نکنه بچه زبونش بند اومده باشه؟  اریداداش برو دکتر ب ؟یخوب انیدا ؟یزن   یچرا حرف نم -

 برد.   یم امتی انسان ها را به ق نیا  داریجان داده بود و د  ونیهمان کام  ری کاش ز ست؛یرا نگر طلعت

 کجاست؟  یآسک  -

 حال و آرام گفت.  یجان و ب  یب

 گرفت:   کیسرش را نزد اکوید

 باباجون؟ دوباره بگو! یگفت  یچ -

 سلول به سلول بدنش. هی سالخ یعن یبرهم فشرد؛ تکرار آن جمله  چشم

 ...یآسک  -

 : ستادیا راست

  میر یخواب بود، م میسرش زد میباباجون؟ خوبه خداروشکر، اونم منتقل کردن بخش، رفت  یآسک  -
 از تو راحت شه.  المونی باز بذار خ ششیپ
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 مداخله کرد:  طال

 . میبد یقربون  دی کدومتون، با چیه دید یند یجد  بیآره عمه جون، خداروشکر آس -

 بود. ن یو نرم چشمانش را بست؛ تمام دغدغه اش هم دیکش  یراحت  نفس

 . نمشیبب  خوام  یم -

 بار طلعت به حرف آمد:  نیا

 . شین یبب میاریرو هم م  یدورت بگردم تو صبور باش آسک یاله -

 کرد بلند شود؛ درد گردنش طاقت را تمام کرده بود. یتخت گذاشت و سع یدستانش را رو آرنج

 اد؟ی ن وقت من منتظر بشم تا بمن تصادف کرده او نهیتو ماش  -

 کرد متقاعدش کند:  یشود سع یرفت تا باران  یکه هر لحظه م  یلرزان و چشمان یبا دست و بدن ایثر

 .شهیحالت که نم   نیبا ا ،یبهتر ش  کمیفقط صبر کن   نش،ی باشه فدات شم تو برو بب -

تالش کرد بلند شود که ناگهان استخوان دستش را در گوشتش حس کرد.  هیتوجه به سخنان بق  یب
 هم فشرد و دست گچ شده را در بر گرفت.   یرا رو شیگفت و افتاد، دندان ها یآخ بلند

 ؟ یمن و سکته بد ی خوا یآروم باش، م  گمیبابا؟ مگه نم  یخوب  -

 : دیکش ق یعم  یهم نفس  پشت

 خوبم...خوبم. -

 چسباند:  انیدا ی نهی اش را به س یشانیپ  سیبا چشمان خ  ایثر

به سر هممون   یچه خاک اتی با لجباز نی بب دم،ید ی نم یجور  نیمردم و تورو ا یمن م  یکاشک -
 ؟یکرد

 آمد. یداشت نفسش باال نم یسرش را برم کاش

 زمزمه کرد:  یو با لحن آمرانه ا  دیرا عقب کش ایثر طال
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 . ومدهین شی براشون پ یخدا روشکر که مشکل جد  زمی بلند شو عز -

 تخت گذاشت:  یمحافظ  انتها یدستش را رو آراد

 د؟ یدیرو ند یبه اون گندگ ونیحواستون کجا بود که کام  د؟یشد که تصادف کرد  یحاال چ -

 ! شیبود برا یکاف ن یخوب است و هم ینداشت، فعالً آسک  یربط ینداد، به کس  پاسخ

سرتون با    د؟یکن ینم  اطیچرا شما جوونا احت ؟یدیو ند  نیچه طور اون ماشعمه، آخه  گهیراست م  -
 ون؟یتو دل کام دیر  یم نی کنه که با ماش ی م یکجاتون باز 

 گذاشتند؟ یهم سکوت کرد؛ چرا راحتش نم باز

 پسرش نگاه انداخت و رو کرد سمت آن ها:  یبه چشمان بسته  ایثر

 که راحت استراحت کنه. رونیب  میفکر کنم خوابش برده، بر -

 و باهوشش.  زی زد؛ مادر عز ینامحسوس  لبخند

 زد!  یاآلن داشت حرف م نیهم ؟یخوابه چ  یینه زن دا -

که راحت   رونی ب میدونم، بر یکردند من م قیآرام بخش هاست که بهش تزر  نینه قربونت، اثر ا -
 باشه. 

 و در گوشش خواند:   دیرا بوس انیدا یشان یخم شد و پ اکوید

 رسم. ی به حسابت م   اتیسرتق باز نیاما بعدًا واسه تک تکه ا ی دست به سر کن یاونا رو تونست  -

  یداد؛ حاال چه طور پرستار را راض رونی سپس از اتاق خارج شدند. چشمانش را باز کرد و نفسش را ب و
 برود؟  یکرد که به مالقات آسک یم

 *** 

 بزند. یرا نداشت حرف شی کرد اما رو  یکرد، تمام تنش درد م یباز   یروتخت با
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  یخجالت نکش هرچ میتو هست یقربونت برم؟ ما خانواده  یگ ینم یز یچرا چ زمی جان عز یآسک  -
 بگو. حرف بزن باهامون. یخواست

 یسال آمده اند م یو اند ستی گفتن نداشت، بعد از ب یبرا یز ی خب؟ چ یزد؟ چه حرف   یم حرف
خانواده اش هستند پس، افراد چند اتاق باالتر   نانیخجالت نکش، اگر ا میتو هست یخانواده  ندیگو

با او داشت؟ خانواده اش آن ها بودند. فقط و    یتخت چه صنم یبا او داشتند؟ آن پسر رو  یچه صنم
 سال در راه؟ ستی مهمانان ب نیداشت از ا یآن ها. چه خواسته ا فقط

 : دیشد تا نوازشش کند که سرش را عقب کش کشی نزد  یشکوه

 چه طوره؟ انیدا  دیخوبم. فقط بهم بگ  -

شده   دایخواهر پ نیبه ا ی. حس خوب تی وضع نیبود در ا بهی که چه قدرغر ستی مادرش را نگر نیریش
تا   دیکش  یطول م دیدستش را، شا دیعقب کش ی. شکوهندیرا بب  انیداشت و چقدر کنجکاو بود دا

 در ناز بزرگ شده! یدردانه  نیا خیآب شود 

 دونم زندست.  یازش ندارم فقط م یخبر  -

  یعنیدانست زنده است؟  یبود؟ فقط م یچه لحن کالم و جمله ا نیا ست؛یرا نگر  یشکوه غضبناک
 به مرگش بود؟  یراض

 سرش سالمت، هزارساله بشه، دشمناش نباشن.-

 به او داشت.  یحس خوب  یتر شد؛ برعکس شکوه کینزد زن

اما  هی مال گردنش بوده و دستش شکسته، سر و صورتشم مثل خودت زخم  بیآس نی دتریشد -
 خداروشکر اونم به هوش اومده.

 به خود داد: یسخت  تکان

 . نمشیخوام بب  یم -

 تر صحبت کرد:  یباز جد  نیرا صاف و ا  شیصدا  یشکوه

 سراغت.  ادی ب دیاون با نهیو بب  یکس ،یپا و دستت شکسته، اگه قرار باشه کس هیتوام  -
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 گذارد! یگفته بود نم انیمرخص شوند و بروند؟ دا نکند

 . نمشیمنه برم بب فهی بهتره، بعدشم اون بخاطر من تصادف کرد، وظ  تمیخوب من وضع  -

رم دستته نم یبخواب لجباز  ر یبگ -  . یشه بلند ش   ینکن، س 

 ش را جمع کرد و پاسخ داد: توان  تمام

 .نمی خوام پسرعموم و بب یگفتم م -

 مادرانه نجوا کرد:  یرا گرفت و با تبسم یدست آسک  زن

 .یدو تا پسرعمو خوش اخالق و مهربون دار  ،ین یب  یپسرعموهاتم م -

 کامالً متضاد!  یاتیپسرعمو داشت با خصوص کیاوفقط  نه،

 .نمشیخوام بب  یپسرعمو دارم که م هیمن فقط  -

 کرد بلند شود:  یزن را پس زد و سع دست

 . نمشیب  یو م نمشیخوام بب  یگفتم م -

 رفت.   نیرا در دست گرفت و از تخت پائ  سرمش

 ـــــــ

  دینبود. شا ی به نگران  ازیتخت نشست؛ گفته بودند خوب است، پس ن یکه بود رو یهر جان کندن به
گونه  نیه حالش بد نشود دروغش گفته بودند، اگر واقعًا خوب باشد چه؟ اک نی ا ای  یمحض دل گرم

.                          ییایخولیمال یشد جز افکار  ی نم بشینص ی ز یها چ یخودخور  نینداشت با ا یا دهیفا
گذاشت،   نیزمی را که رو شیآتل گردنش نهاد، پا  یدستش را رو  کیست سرمش را برداشت و 

  یدرد آخر از پا نیو چشم بست، ا ستادیحس کرد. راست ا  شیگردنش را داخل گلو یاستخوان ها
  یکرد، حس  م  یم یقدرت ینداشت، احساس ضعف و ب تشیبه وضع  یآورد. حس خوب  یدرش م
. سالنه سالنه به سمت در اتاق گام  ستدیبا یپشت آسک دیو شا دیآن طور که با واندت  یکرد نم

را جلو   گرشیکرد، دست د یادآور یآن را  یست برد تا بازش کند که گچ دستش شکستگبرداشت د
  زیرقت انگ ب یعج تشیابروانش نشاند، وضع نیب یبرد که ست سرم در دستش مانع شد، گره کور 
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 هیبرخاست و بق  یصندل یاز رو  عیسر ایکرد. سرم را به دندان گرفت و در را گشود. ثر یجلوه م
 مانع شد:  اکوید یتوجه به آن ها قدم برداشت که صدا یاو شد. ب خینگاهشان م

 و؟  تتیوضع ینی ب ینم یچرا اومد ؟یبهت گفت از سرجات بلند ش یکجا؟ ک -

 . رهیآرام بخشا چه زود اثرشون م -

 آمده بود؟ یچه کس یاحمقانه  شنهادیدق به پ  ی نهیآئ نیا ست؛یگوشه چشم آراد را نگر از

 ؟یفضول آرام بخشا منم هست -

 گرفت:  واریاز د هیبرد و تک  بیرا داخل ج  دستش

 .  گمیبهت نم یز یگردنت شکسته چ -

اآلن   یبگ یز یچ یاون موقع که سالم بودم جراتش و نداشت  نا،یخواد دوتا چشم ب  یم یکور از خدا چ -
 شد بهونه دستت. نیا گهیکه د

جدالش با آراد آرام و ممتد با پشت دست به   نیاز ا دهی پسرش و ترس یها یخسته از خودسر  اکوید
 : د یکوب انیدا یشانه 

 ان؟ یدا تتیوضع نیبا ا رونیب یچرا اومد گمیجواب من و بده م  -

 قدم برداشت:  انیسمت دا سیخ ییلرزان و مژه ها ییبا صدا ایثر

 شه.  یو به خدا شر به پا مترسم تورو تنها بذارم، نر یم گهیمامانم، من د یر یم یکجا دار  -

 آتل گذاشت:  یدستش را رو  یچشم بست و با اخم نرم د؛ یکش ریت  گردنش

 .زه یهمه چ یب  هیمامان اون شکوه یستیبترسه تو ن دیکه با یاون بتم،ی من خوده شرم، مص -

طور به تنت   نیارزش ا یمشت آدم ب هیبرگرد برو تو اتاقت دردت بخوره تو سرم، چرا واسه   ایب-
 ؟ یدیم یسخت

 ست.   یپر شده بود، مدارا کاف گریچوب خطش د د؛ی سمت طلعت چرخ زیت
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  یکه آسک  ینداره. کس یتموم یشما با آسک  یمراعات شمارو کردم اما انگار پدر کشتگ یلیعمه من خ  -
 مهربان تر از مادر شه. هیواسه من دا اهیام صد سال سخو یو نخواد نم 

جمله را از برادرزاده   نیدهانش گرفت، انتظار ا یناباور دستش را جلو ست؛ی را نگر انیخورده دا جا
 نگهش داشت:  اکویو د دیکش غی برد که طال ج ورشی انیسمت دا نیاش نداشت. آراد خشمگ

خاره آره،    ی بعد راجب مادر من زرزر کن، دندت مچشم و رو، دهن نجست و آب بکش   یب  کهی مرت -
خان بهت گفتن   انیپرو شده، دوتا دا یل یخ نیدستشم بشکونم ا یک یولم کن تا اون  ،ییولم کن دا

ه یعل التیبه خ  واسه خودش؟  هیآبادم د 

 باال داد:  ییابرو یگچ گرفته اش را باال گرفت و تا دست

 ؟یشد ختهی کنما، باز آدم حسابت کردن افسار گس یم تیضربه مغز نیزنم با هم یم -

 آراد گذاشت:  یشانه   یدستش را رو اکوید

 نگو. یچ ی قربونت برم، تو ه ای جان تو کوتاه ب  ییدا -

 را مخاطب قرار داد: انیبغض آلود طلعت دا یصدا

  ؟یدیبم و مجوا  یجور   نیاون وقت تو ا رهی نم  نییمن...منه احمق... دو روزه از غم تو آب از گلوم پا -
 ام؟ یدستمزد محبتام؟ دستمزد خوب  نهیا

به دنبال طلعت   عیبرداشت و رفت. آراد و طال سر  یصندل یرا از رو فشی ک زانیو اشک ر  گفت
 آراد مکث کرد:  ان،یهنگام عبور از کنار دا دند،یدو

 حساب باهات بمونه به وقتش.  هیحرفت و تسو  نیا یتالف -

 را باال نگه داشت:  شیابرو یچشم بست و تا خونسرد

 . یباشه هر  -

 : دیرا گرفت و سمت خودش کش انیدا ی قهی اکوید
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  ،یدرد رو دردام بش هیکه  یکن یگنده م کلیدونستم ه ینم  ،یش  یدردم م یدوا یش  یگفتم بزرگ م -
هات صاف  حرفت و با  نیحساب ا  یگذاشتم، ول گریبهت نگفتم و دندون رو ج  یچ یجاش و ه  نیتا ا
 .انیکنم دا یم

 چیو ه ز یچ  چیچرا از حرف پدرش ناراحت نشد؟ چرا ه ست؛یباال رفته پدرش را نگر یهمان ابرو با
رفتن پدر را دنبال کرد و   ری. مسدیرا رها کرد و به طرف طلعت دو  انیدا ی قهیمهم نبود؟  شیکس برا

 . ستیگر یشد که نشسته بود و م یسرانجام مردمکش زوم مادر 

هول و وال حرفا و کارات تو دلم باشه؟ چرا به فکر من    دیچرا همش با  ان؟یدا یکن   یم یطور  نیچرا ا -
 ان؟ یکار کنم دا یبگو باهات چ ؟یست یمادر ن

کند، از دست   یاو کار  یتوانست برا یکس نم چیرفت. ه یو به سمت اتاق آسک   دیپاشنه پا چرخ یرو
صحبت   شی روبرو  یبود و با پرستار  ستادهیدر چهارچوب در ا دش؛یرفته و احساساتش سوخته بود. د

درد   ز رمق ا یزد و ب هیتک واریدر مداخله داشتند. شانه و سرش به د یکنارش سع  یکرد و زن و مرد یم
  یسر و گردن و دستش از دور نگاهش کرد.                                                                      آسک

راهرو، ماتش برد؛ آمده بود؟  یابتدا  دنشیبرساند، که با د انیپرستار را کنار زد تا خود را به اتاق دا
 را زمزمه کرد. امشن از چشم چپش شد. آرام  یبه قطره اشک لیبغضش تبد

 .انیدا -

رفت؛ چه بر سر     یبرداشت و سمت آسک  واریاز د هیشد. تک یتر م شیگردن و دستش رفته رفته ب درد
 آورده بود. شیچشم آهو

 یهم م هیصدا را بق نیرفت؛ ا  یباالتر م  یتپش قلب آسک یشد صدا یتر م  کیکه نزد یقدم هر
رفت.   یبه سرخ   شیمایگردنش برجسته و رنگ س رگ  انیدا دنیبالفاصله پس از د یشکوه   دند؟یشن
 شد.  یرساند که فاصله اش با او چند قدم هم نم  یانیرا کنار زد و خود را به دا  یآسک

چشم و رو و   یمن و، آدم ب  نیآخه؟ بب ادهیچرا انقدر روت ز ؟ین یو بب یکه آب داد یدسته گل یاومد-
کوبمت که   ی م یجور  هی نمتی بب ی دوروبر آسک  گهیبار د ه یخدا  یاما به خداوند ستم،ین ینمک نشناس 

 و خالص.  ینفس بکش هی

 شد.   رهیخ ی مردمک چرخاند و به آسک یفقط کم ،یکم



 آسکی 

311 
 

 زنم من. یبا تو  دارم حرف م  ؟ یکن  یکجا رو نگاه م -

 ؟ یخوب  -

 لب زد.  یآسک  یصدا تنها برا یب

 شد:  کینزد انیت و به داگرف واریبار سرش را تکان داد، دستش را به د  نیآلود چند بغض

 گردنت... ؟یخودت خوب  -

 : دیکش ادیو فر دیچرخ  یشکوه

 برو تو اتاق. گمیم ی آسک-

 . رونی ب دمیتا حنجرت و از تو حلقومت نکش  اریصدات و ب  -

 خواند؟  یم یهم کر  تشیوضع نیدر ا د؛یچرخ انیدا سمت

 کنم؟ ت یوسط افق نیهم ای  یکن  یگورت و گم م -

 کرد؟  یم دیکه را تهد وانهید نینهاد؛ ا  یشکوه یبازو یهول زده دست رو یآسک

 فقط تورو خدا... ره،ی م رهیم -

 دهانش گذاشت. یزد و دستش را جلو هیتک  واریشکست، به د بغض

 : دیبه سمتشان دو ی و شکوه انیدا دنیپسرش بود به محض د  افتنی ی  که در پ اکوید

 ... انی...داانیدا -

 را مخاطب قرار داد:  یپدرش، آسک  یتوجه به صدا یب

 !دیببخش -

بارش بود  نی چون اول  دی...شادیبود، شا  بیداشت، با لغاتش غر یدهانش تازگ  یکلمه برا  نیا بیعج
  شهیکرد هم  یچون فکر م دیبود. شا امدهیبه کارش ن یکلمه ا نیگاه چن چیگفت. در گذشته ه یکه م
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  یهم اشتباه کارش را درک کرده بود و نم دیانجام نداده، شا یحق با خودش است و کار اشتباه
 خواست خودش را بشکند، ها؟ 

 من بود. ایبچه باز رهیهمش تقص د،یتو ببخش -

را عقب بکشد اما زن با سرش اشاره کرد دست نگه دارد. متصل بود به    یدست برد تا آسک یشکوه
و پسر   یآسک  نیب یکه از عالقه و دوست داشتن  یبه نام "حس ششم". حس یا  شرفتهیفوق پ ستمیس
 بود؛ خلقتش چه قدر زمان بر بوده است!؟  رهی اما مات به پسر خ نیری گفت. ش یم

 را از پشت در دست گرفت:  انی و لباس دا دیرس اکوید

 ؟ید ی چرا حرف گوش نم ا؟ینگفتم ن -

که  دید یخواست و م   یاز خواب برم شیکه از فردا دیرس ی م یشب مهیکاش ن  د؛یکش  رونیرا ب   لباسش
 دانست چرا؟  یخانواده و نم  یبود از کلمه   زاری تنهاست، که خودش هست و خودش هست و خدا. ب

 ولم کن بابا.  -

 را برانداز کرد:   اکوید یشکوه

 افشار؟  یبود آقا ینکردنم چ تیشرط شکا -

 که پاسخ داد:  اکویبم د یصدا و

 برمش.  یاآلن م م،یر یم -

 : دیرا گرفت و عقب کش انیدا مچ

 . انیدا میبر-

بود با   یهر زخم مساو د؛یچرخ  یم  گرید کی یزخم ها یکدام، مردمکشان رو  چی نبودند ه ایدن نیا در
 قلب شان.  یرو یخراش 

 تا شر نشده. م یبر  ایبا توام ب انیدا -
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  یاما به خود آمد، از چه شرط انیکرد. دا تشیو به داخل اتاق هدا ستادیا  یآسک یجلو  یشکوه
 ن؟ ینفر نیکرد ا یصحبت م 

 ه؟ یشرط چ -

 چرخاند:  انیسرش را سمت دا ستاد؛یا

  دیبا  ،ییشه آدم ربا یمن، جرمش م یجا، بدون اطالع و اجازه   نیا یآورد یتو دختر من و برداشت  -
 نکنم.   تیشدم شکا  یشرط کوچولو راض  هیکه با  یمچکرم باش 

 ؟ یچه شرط-

 : ستینگر  یحس اما استوار او را م  یکه ب دیچرخ  انیدا یسو کامل

دم َپره  گهیکالً د ،ین یو بب   یآسک یحق ندار  گهید ،یبردار  میو از رو خونه زندگ  تی شرط گذاشتم سا -
 . نمتیخانوادم نب

 که شرط نبود، قرارداد مرگش بود. نیا

 گذاشته بودند؟ شیبا عمو  یهی شرط کر نیچن  یک  ست،یرا نگر یشوکه شکوه  دختر

 زد:  واریرفت، درد گردن و دستش طاقت فرسا شده بود، شانه اش را به د  یاهیس چشمش

 .یو ببر  یآسک  یمگه از رو نئش من رد ش  -

 انداخت و آرام سر تکان داد:  انیدا  یبه سر تا پا ینگاه

 اونم به موقعش.  -

 کرد پسر را عقب بکشد:  یهمچنان تالش کرد و سع اکوید

 . میتا بر ای قانونه، ب اد،ی که از دستمون برنم می کار ست،یحال مادرت خوب ن میبر  ایب انیدا -

 : ابدینجات    یلعنت ی جهیبست تا از شر سرگ چشم

 بره.  یذارم آسک  ینم گمیشه، م یخوب م  ستین  شیچ یه -
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کلمات   یبه زبانش وصل متصل بود که در ادا  ییلویصدک  یشد اما انگار وزنه ا یدر دل دختر آب م  قند
 ناتوان بود. 

  یدردسر م انیدانست که دا یشد، م   یدردسر م د؛یرا کش انیرمق مچ دست دا یو ب  دهیشور اکوید
 شد.

 . یفت یپس م یاتاقت دار تو  میبر ای ب  ستیحالت خوب ن -

 عمو. شتونیپ  امیخوام ب  یخوام بمونم، م  یمن نم -

 بود:  یشد که مخاطبش شکوه دهیکش یها سمت آسک نگاه

 توروخدا ولم کن. ام،ی ب خوامی توروخدا منو نبر، نم -

  نیاز ا یخواست چه ننگ و غم   یفرزندش او را نم  ست؛ینهاد و گر  نیریش یشانه   یسرش را رو زن
 باالتر؟ 

 کنم.  یولم کن، التماس م  امیخوام ب  یبگو، نم  یز یچ  هیتورو قرآن، عمو تو  -

 داد.  یتوجه به داخل اتاق هلش م  یب یول   یگفت و شکوه یم

 . یالتماس نکن آسک -

  صریق یرمق بود اما صالبت خودش را داشت هنوز، نوه   یکرد. ب خیمو بر تنشان س انیدا ی نعره
 نبود. یر ییقابل تغ  یکته ن  نیخان افشار بود و ا

 برو! -

 . نیاز ا شیرا ب  شی نتوانست تحمل کند له شدن غرور خودش و چشم آهو نتوانست،

 نامش را نجوا کرد: ناباور

 ...انیدا -

 کننده:  دواریصدا، آرام، ام  یزد، ب لب
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 آروم باش. -

شد.             را داخل سمت اتاق برد؛ شر مزاحم کم  یبر لب نشاند و آسک  یا تمندانهیلبخند رضا  یشکوه
 مسئله راحت شد. نیاز بابت ا الشیخ دش؛ یرا گرفت و عقب کش  انیدا یبازو اکوید

 صبر کن.  قهیدق  هیصبر کن، توروخدا -

مورد  تیب  میرفت. گردن بندش را که ن  انیسمت دا واری به کمک د ستاد،یاز حرکت ا یشکوه دست
 ردن گشود و در دست او گذاشت. سپس عقب گرد کرد و داخل اتاق رفت. عالقه اش بود از گ

باشد". دستش را مشت کرد،   یسوز بهار  نیآخر  ا ی" کاشک  ست؛ینگر تی ب میرا باال آورد و به ن  گردنبند
 با پدرش همراه شد.  تی عقب عقب رفت و در نها یچند قدم

 ـــــــ

رو به   شان یتند و رفتند. حال و احوال هر دومکث گذش یها، ساعت ها، روزها بدون ذره ا قهیدق
مواجه نشده بودند، قسمت   گرید گر ید کی وجه با  چیچند روز به ه نیگذشت ا  یرفته بود. ط یبهبود

 ار  شیاتاقش نشسته بود و لباس ها ی شهیماجرا بود. پشت ش نیبا ا شانیجالبش کنار آمدن اجبار
  یشدند، نم  یم سی اتاق خ یها  شهیشد. ش  یکرده بود، امروز مرخص م ضیتعو  مارستانیبا لباس ب

در گذشته زنده بود  یدادند؛ و یگونه شرح م  نیاش را ا ی زندگ دیدور با یا نده یدر آ دیدانست، شا
 نکرد!  یاما زندگ 

 بابا وقت رفتنه. یآسک  -

  یاز رو ی کالغ ی بانهیمانند پرواز غر دیرفتن شا ست؛ی را نگر یرا از چانه برداشت و شکوه دستش
سر مرتب    ی. شالش را رونیمتروکه باشد، همان قدر ساده...همان قدر آرام...همان قدر غمگ یباجه ا

 هنوز!  ودعصا دشوار ب نیآرام شده بود اما راه رفتن با ا شی برخاست؛ درد پا شی کرد و به کمک عصا

 کنم.  یخداحافظ  نا یخوام با عموم ا یم -

 کشش نده.  یتموم شدست آسک یمسئله  هی نیا -

 کرد:   قیدق یصورت شکوه  مکیم یرا رو نگاهش
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 .نمیبار عموم و بب  نیاما حق دارم واسه آخر -

 :ستادیو ا  دیچرخ یآسک سمت

 ...استغفرهلل. یاون پسرعمو ای ینی عموت و بب-

 شد.   یخورد، دستش چه راحت رو م جا

 منن. یهر دوشون و، اونا خونواده  -

 کرد:  کیرا نزد  سرش

  نه،یهم قتیدونم کنار اومدن باهاش زمان بر و سخته. اما حق یم م،یتو مائ یجان، خونواده   ی آسک-
 پس لطفًا با آوردن اسم اونا مغز من و متشنج نکن. 

 بار درهفته. کی را تصاحب کرد؛ حداقل   شیگلو بغض

 خونتون کردستانه؟ -

 کرد و صبور پاسخ داد:  یتک خنده ا زن

 اصفهانه. ر،ی اوالً خونتون نه و خونمون، دومًا خ-

به   یگفته زمان حالل مشکالت است؟ دروغ گفته است، با سپردن زندگ یبست؛ چه کس خی  خونش
که به  یشوند و تو مجبور  یم یشوند فقط عاد یگاه حل نم  چیمشکالت ه یچهار حرف  یکلمه  نیا
َمت   کردی م یکش دکیقرار داشت که  ینشست، کنارش دختر  نی . در ماشیمسئله عادت کن  نیا س 

آمدند،   یکش نم شی او اما هرچه کرد لبش ها د،یپاش  یآسک یبه رو یرا. لبخند یخواهر  یناآشنا
 اد؟ ی برده بود از  ادی به تظاهر هم از  یرا حت یچه کرده بود؟ چه کرده بود که شاد یزندگ

 ؟ یدار  یچه حس -

 : ست یزانوانش نگر به

 . یحس پوچ-
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به بحث و گفت   یعالقه ا یعنی  نیزد و چشم بست. ا هیتک شهیفاصله گرفت، سرش را به ش سپس
 با پدرش چشم در چشم شد. نهیوگو ندارد، دختر لبخندش را جمع کرد و از آ

 .شهیدرست م  -

 ــــــ

 شم بست. زد و چ هی تک یکه نشست سرش را به صندل نی ماش در

 ؟یندار  یز یچ یدرد ؟یخوا  ینم یز یبابا چ انیدا -

 را باال انداخت.  ش یبسته ابروها چشم

 ؟ یتو راه دل ضعفه نکن رمیبگ یز یچ هی یخوا یم ؟ی مامان  ستیگشنت ن  -

 زدند!  یاش در هم رفت؛ چه قدر حرف م چهره

 خوام بخوابم.   یخوام، م  ینم -

به راه افتاد.                                   نیو ماش ستندیرا نگر گرید کی ایو ثر اکویسکوت کرد، د اعالم
  یآسک  یبرا گر یکرد، احتماالً د  یابراز عالقه م دیبود؟ نبا امدهیهم ن یخداحافظ  یبرا  یچه طور حت

گفت دوستت   الیدر و طوربه خود داد، چه   یچشم باز کرد و تکان د،یکش ری نداشت. دستش ت یارزش 
 هم نکرد؟ یحافظ خدا یدارم و حت 

 شده بابا؟   یچ -

 عقب لم داد. یصندل یرو  یطرف کیبه حالت  اطیآتل گردنش گذاشت و با احت یرا رو دستش

 . یچ یه-

 نگه دارم؟  یراه نی هتل ب هی یخوا یم -

 شده.  نیشهر نفر نیخواست از ا  یوجه، دلش فقط رفتن م چیبه ه نه،

 نم؟ ینه، ماش -
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 بدن.  لتیکنن مثل قبل تحو سشی راست و ر رگاهیباباجون، سپردم ببرنش تعم   ارنشیم -

 کج کرد و سپس چشم بست.  یا هیلبش را به نشان لبخند ثان ی گوشه

 ــــــــ

رنگش را که به    یمشک یعالم از دوشش بلند شد. پالتو ی ها ین یاتاقش را که گشود انگار تمام سنگ در
  ینداخته بود از تن برداشت. آتل گردنش را گرفت و آرام روا یشانه ها  یعلت دست شکسته اش رو

 در بلند شد. ی رهیدستگ یصدا   د،یتخت دراز کش

 ؟یچرا در و قفل کرد ان،یدا -

 بارانا مثل سوهان روحش بود.  یصدا  د؛یکش  یقیعم آه

 ؟یسر خودت آورد ییچه بال مینیبا توام در و باز کن بب  انیدا -

 چند نفر بودند مگر؟ م؟ینی بب

 شهرزاد بلند شد:  یصدا

 مرده. ای یزنده ا مین یباز کن بب -

 لوس نشو.   گهیباز کن د انیاه دا -

 .دیو قفل را گشود اما در را باز نکرد، سپس باز دراز کش   برخاست

 رخ نمودن.  جنابی چه عجب عال -

 چشمش گذاشت:   یدستش را رو ساعد

 . دیتخاب نکردو ان  یوقت مناسب یواسه مسخره باز  -

 تخت نشست:  یشد و لبه   کشی نزد شهرزاد

 هر چند حواسمون نبود بادمجون بم آفت نداره.  میعنق خان نگرانتون شده بود-

 گرفت.  انیدا  یاز پهلو یز یر شگونی پشت بند حرفش ن  و
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 . دیخوشحالم کن   یخدافظ  هیکه سالمم حاال با  دیدیخب د-

 تختش نشست:  گریسمت د باران

 .یشیمهربون م کمی  یضیحداقل مر میما رو باش گفت -

 چشمش فاصله داد:   یاز رو یرا کم دستش

 خوام استراحت کنم، خستم.  یم دیندار یکه مهربون نشدم، اگه کار  دین یب  یخب م-

 گفتن حرفش مردد بود. یانگار برا  د،یکش انیکمربند دا یرا رو انگشتش

 ... ی...آسکگمیم -

 به چه علت؟  یک یهمه نزد نی ا ست؛یباال به انگشت باران نگر یابرو یتا با

 ؟ یچ یآسک  -

 گذاشت:  شیپا یرا در هم قالب کرد و رو دستانش

 گه؟ ید ادینم -

همه  نیا دن یگرفته بود از به دوش کش یگذاشتند، قلبش افسردگ یمچاله شد، کاش راحتش م  قلبش
 ! ییبار به تنها

 دونم. ینم -

 آها، با داداشم حرفتون شده؟-

 زد:  هیتخت نشست و به تاجش تک  ینبودند. رو ینداشت، رفتن  یا دهیفا

 زده؟  یشده مگه؟ حرف  یآره، چ-

دنبال بحث   انیتر با دا شی ب  یهم صحبت یفقط برا فتاده،ی ن یبود که اتفاق خاص   نیا تیواقع
در برابرش حرف   شهیاو بود. هم اش ارتباط برقرار کردن با یکار زندگ نیسخت تر شهیهم گشت،یم

 جالب نبود.   شیاصالً برا نیآورد و ا یکم م
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  ی بحث د یمامان و خاله و داداش زودتر شما اومدن گفتم شا نکهینگفته، آخه نه ا یز ی چ ینه کس -
 اومده. شی پ یز یچ

 زمزمه کرد.  یرا باال داد و آهان  شیابرو کی  یمیتفه 

 را پشت گوش زد:   شیموها شهرزاد

 رفت؟    یجد یجد یعن یشه؟  یم  یحاال چ-

 ه؟یچ  شی شوخ گهیرفت د -

  چیکرد، به ه یم ی نیسنگ شیدر گلو یز یچ  چاند؛ی را دور انگشت پ شیاز مو یو مغموم تار  دیگز لب
 . ینبود رفتن آسک  ری باورپذ شیوجه برا

 . یمن چند روزه دلم آشوبه خوشبحالت که انقدر خون سرد و آروم -

فراتر از دلش   یز یدانستند از دورنش؟ چ ینشاند؛ خون سرد و آرام بود؟ چه م ی شان یبر پ  یکمرنگ اخم
بود که احساسش در   میوخ  تشیبود و آن قدر وضع   یدر حال از هم گسستگ شیای آشوب بود، دن

 .دیگنج  ینم یکالم

 شه استراحت کنم؟ یدخترا خستم، م -

 اصالً حواسم نبود حالت بده.  دیببخش یوا -

 هم برخاست:  باران

 انجام بدم؟   یخواست یز یبمونم اگه چ شتیپ یخوا یم -

 ابروانش انداخت:  نیب  ینرم یزد و گره  یکج  لبخند

 مثالً؟  یچ -

 نثار باران کرد:  یچشم غره ا شهرزاد

 . یتنها باش  یخوا   یدونه م یگفت، وگرنه م یجور  نیهم -
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 کرد؟ یدورش م انیچرا مدام از دا ست؛ید را نگردرهم شهرزا  یچهره ا با

داشت و   ازی به دوش آب گرم ن  دیچگونه بود؟ شد یآسک تی رفتن آن ها خودش را رها کرد؛ وضع با
 میسرش تنظ  ری داشت. بالشت را ز تی ها ارجع نیچشمانش بر تمام ا ینیلباس راحت، اما سنگ یدست

 هوش شد.  یب  باً ی چند ساعت تقر یکرد و برا

 ---- 

 : دیپدرش به گوش رس  یباز شد و صدا یو طرح دار قهوه ا  یچوب در

 .یبفرما به خونت خوش اومد-

و   یصد و پنجاه متر   باً ی آپارتمان تقر کیشد؛   یعبور کرد و وارد سالن اصل یورود  کی بار یراهرو از
الجثه و   میعظ یون یو تلوز ینی تزئ لی و قرمز سر تا سر از وسا  یبا دو دست مبل مشک کیکف سرام
 ی فاصلهبا   قایو دق  شیبود. رو به رو ونیاز تلوز یکم یبا فاصله  قایدق شی که ورود یآشپزخانه ا

بود اما   کیوجود داشت که احتماالً به اتاق خواب ها راه داشت. ش   ییمجدد راهرو ونیکنار تلوز یادیز
  یبود. خب، اگر م ادی شه ایخانه با اختالف کم برابر اتاق آراد  نیکه ساکن بود ا ی در مقابل عمارت

. اصالً مگر اندازه و آمد یکند قطعًا از پا در م سهیخانه را با محل سکونت قبلش مقا نیخواست ا
  شیبود؟ در آن جا آسا دهیخوش د یرو یمتراژ خانه مهم بود؟ مگر در آن عمارت پرعظمت لحظه ا

 ابدًا!  ،یداشت اما آرامش و خوشبخت 

 لم؟ یوسا -

 کرد:  تشیهدا ییرای دستش را پشت کمر او نهاد و به پذ یشکوه

 . شهیگذشته دفن م یمربوط به گذشته تو  یز ی هر چ دتن،یتو اتاق جد دتیجد یالیوسا -

 ادامه داد:  یدیتاک

 و همه کس! زیهمه چ -

 .خوب آموخته بود انیجسارت را از دا د؛یمرد چرخ  سمت
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. گوشت  یشکوه  یمنن آقا هییخانواده، تنها و تمام دارا د یزن  یکه ازشون حرف م ییزای اون آدما و چ -
وقت ارتباطم و با اونا   چیچه بدتون من ه ادی چه خوشتون ب د،یجدا کن  دیتون ینم  دمیو از ناخن بخوا

انقدر راحت   اگهذارم،  یر مالقات مزنم و قرا یکه بتونم باهاشون حرف م  می کنم و تا جائ یقطع نم 
پنبه رو که شما رو   نیداشتم پس ا ازین  میواسه روح دیجد یفضا هیجا چون به  نیا امیقبول کردم ب

پشت سر خونوادم و پسرعموم   ی . به هر حرف بددیاریبه عنوان خونوادم قبول کردم از گوشتون در ب 
 . باشه؟میباهم خوب برخورد کن  دیایدم پس ب یواکنش نشون م دیشد

 

که در حق فرزندشان کرده بودند قابل جبران نبود   ییها ی کوتاه ستند؛ینگر یرا م نیزم  یظ یاخم غل با
 شد:  کیآنان به گردش درآورد و سپس به دختر نزد نیاز قرار معلوم. زن نگاه اش را ب 

  یافشار قطع ارتباط کن یخانواده   که با ستین نیگذشته رو فراموش کن منظورمون ا میگ یما اگه م -
و فراموش کن. من اون خونواده رو دوست دارم و   یکه داشت یها و مشکالت   یسخت  میگ یم زم،یعز

  اقلحد ست،ین  ریدونم امکان پذ  یچون م یخوام ما رو ببخش  یبراشون قائلم، ازت نم یاحترام خاص 
 ها؟ ،یبه ماهم داشته باش یکه به اونا داشت یسوم عالقه ا کی یبتون  دیاما شا ا،یزود نیبه ا

 . دیایتوانست کنا ب  ی زن م نیبا ابهتر بود،  نیرا تکان داد؛ ا  سرش

 .یکنم، مرس  یم مویسع -

 جان اتاق خواهرت و بهش نشون بده. نیری ش -

 را خطاب کرد:   یتر آسک  ظیغل یلبخند با

  لیفام یفکر کنم با بچه ها  ننت،یبب  جا که نیا انیخوان ب  یپدرت م یشب خانواده  زم یعز یراست -
 خورده بهتر شه. هیحالت 

 واسه شب؟  یخوا ی نم یز یچ  ا،یدنبال آر رمیمن م -

 : دیچرخ  یشکوه سمت

 فقط...  زمی نه عز -



 آسکی 

323 
 

 .انیب گهیشب د هی شهیاگه م -

 فروغ بود. یمردمکش ب  ستند؛یرا نگر  یآسک

 ها! یتا شب وقت هست استراحت کن   زم؟یچرا عز -

 خستم.  یل یلطفًا، خ -

 شد:  یلبخندشان تصنع آشکارا

 . یلیهرجور خودت ما زمیباشه عز -

 

 به سمت اتاقش رفت.   نیریکرد و همراه ش  یتشکر 

 ــــــــ

 پاشو عشقت اومده. انیدا -

  یبرداشت و رو یشود. بالشت دهیکش رونی خواب ب یای وادارش کرد از دن  یگوش خراش کس یصدا
 . دیکش  ریگردنش ت  یع یکه به طرز فج ابدی صورتش گذاشت بلکه از شدت صدا کاهش 

 بزمجه!؟ ستمی مگه با تو ن -

 شد:  دهیسرش کوب یصورتش برداشته شد و رو یبالشت از رو هیاز ثان یکسر  در

 .کهی مرت یسر خودت آورد  ییچه بال نمیپاشو ب -

 تخت نشست:  یآتلش را گرفت و رو جهی شد در نت یشوخ طبع پسر مانع از هر گونه گارد گرفتن لحن

 بود. دهی به آدم؟ تازه دردش خواب  یکن یحمله م  ایکه مثل آپاچ هیگردنم آتل بند ینی ب ینم  یکور  -

 تخت پرتاب کرد:  یخود را رو  انیدا کنار

 بسوزد پدر عشق که در آمد پدرم.  یا -
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 داد:  هیجابه جا کرد و تک  را پشتش  بالشت

 و آقاجونم اومدن؟  یهاد  ییچرند نگو، دا -

 میگردنش شکسته روبه قبله شده اومد انیکه زنگ زدن گفتن دا نیهمچ ان،یدرصد فکر کن ن هی -
 . تی واسه طلب حالل

 را جمع کرد:   شیپا کی

 کنه. یم  ادی ز ویداغ همه چ ازی پ ه،یجور نیهم شهیمامان زنگتون زد؟ هم -

  یباز کن اخمات و حالم گرفته شد؟ دستتم که شکسته، اون تصادف  یبرج زهرمار  نیخب حاال چرا ع  -
 !؟ یهنگم چطو زنده ا ،یکرد  میتسل نیگفتم جان به جان آفر دمیکه من د

 ؟ یزن  یچه قدر حرف م ریاه نفس بگ -

 : دیکوب انیدا  یبه بازو  یسفت مشت

 نشده!  تمیزی حاال خوبه چ یدرست حرف بزن، چته سگ بست تی با دائ -

 و ندارم.  یچ یحالم گرفتس اصالً حوصله ه -

وقت حوصله  چیکنه تو ه  یم یار ی من  زیتا اون جا که ذهن عز ست،ین  یدیجد زیکه چ نیا -
 . ینداشت

 ترشد:  کینزد انیبه در اتاق انداخت و به دا ینگاه

 ؟یدختره رفته دپرس شد -

 : ست یاش را نگر ییگوشه چشم دا از

 داره گردنم درد...  یخانم، دومًا چه ربط  یاوالً دختره نه و آسک  -

 نشانه رفت و مجدد فاصله گرفت:  انیباال داد، انگشتش را سمت دا  ابرو
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  نیاما اصالً نگران نباش ا ،یتابلوعه شکست خورد افتیکه ق این لمیف گهید  یک یواسه من  ن،یبب  -
 . یر ی جا اصالً جون بگ  هیبرمت  یگردن و دستت که روبه راه بشه م

 را باال داد:  شی ابرو کی

 داره؟ ی کجا؟ به گردن و دستم چه ربط -

 و دستش را گرفت:  دیچرخ انیدا سمت

چسبه   ینم دیکه با یاون جور  یعنی فته،ی کارت راه نم لیخوام ببرمت عل یکه م  ییجا نیا زمی عز -
 .ییا یب  رونی که سربلند ب یسالم باش  دیکنه، با یم  رت ی بهت دست و پا گ

اش را پردازش کرد، کوسن تخت را برداشت و در صورتش   ییدا یشده حرف ها زی ر یچشمان  با
 : دیکوب

کنه   یآقاجون که فکر م  چارهی کن، ب دایبعد پاتوق پ یبذار حداقل برس ،یش  یخاک توسرت که آدم نم -
 .یآدم شد یخوند  یپزشک

 و کوسن را در آغوش گرفت:   دیخند بلند

 تر!   یاتی ح یک ی از  یکی به هم ندارن،  یدوتا مسئله ربط  نیکه نشدم، ا وبیدکتر شدم مع -

 به در  باز  اتاقش مانع شد. یتقه ا  یبزند که صدا یتکان داد، دهان گشود تا حرف  یبار سر  تاسف

 بابا؟  یجان، خوب انیدا -

 برخاست:  یبه احترام پدربزرگش از جاگردنش گذاشت و  یرا رو دستش

 آقاجون. دیسالم، بفرمائ -

 به پسرش انداخت:  یوارد شد و نگاه  رمردیپ

 نکرده؟   دارتیکه ب یرعل یام -

 داد. یشد که با ترس ابرو باال م  رهیاش خ ییبه دا بدجنس
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 د؟ یسادیرا واآقاجون چ دین یشدم، بش ی م  داریب دیبا گهیبودم د دهیخواب  یل ینه، خ -

  یهم به رسم احترام روبه رو  انیرنگ نشست، دا یمشک  یاز کاناپه ها یک ی یرو انیدعوت دا به
 هم از فرصت استفاده و اتاق را ترک کرد. یرعل یپدربزرگش قرار گرفت. ام

 باباجون؟   یکه ندار  نایدرد و ا -

 زد:  یلبخند مچهیآتلش نهاد و ن یرو دست

  زیچ د؟یداد یهمه راه و به خودتون سخت  نیاستراحت کردم بهتر شدم، شما چرا ا یعنینه...خوبم... -
 نشده بود که.  یخاص 

 انداخت و جمعش کرد:  گرشیرا از دستش به دست د حی تسب

 نیتر ندارم. بعدشم تو به ا شیکه ب ینوه دختر  هیدختر و  هیست باباجون،  فهی نبود که وظ  یسخت -
و   ستیب  گهید ؟یکن اطی تا احت ی شد یحتمًا زبونم الل فلج م دینشده؟ با یز ی چ ی گیم حال و روزت

  ،یخونواده داده باش  لیخوب بود اآلن تشک یو لجباز  ییسربه هوا نیهفت هشت سالته به جا ا
عزب بمونه، ازدواج کن سر و   ادی ز ستیاز دست رفته، پسر جوون خوب ن  نیو نگاه نکن ا تیدائ

 . یبه آرامش برس  یر یسامون بگ

 یبود. چه م زاریب  یلیفام یمسخره   حینصا نیباز شود. از ا یرا گاز گرفت که مبادا به تلخ  زبانش
از او  یرا بردند و کار   شیدانست امروز دخترعمو ینبوده، چه م  یگوشیدانست تصادفش از سر باز

را بلد    حتیدانستند که فقط زبان نص یچه م لیفام نیکه دارد؟ ا یتدانست از مشکال  یچه م امد،یبرن 
شدند و او فقط با   یآمدند و پس زده م ی باال م شی بود که تا گلو  ییها همه حرف ها نیبودند؟ ا

 فشرد. یکاناپه را م یدسته  یلبخند کج مسخره ا

ت با منه  -  ؟ یتو عالمه هپروت   ایگوش 

 به خودش داد و راست نشست:  یتکان 

 .دیفرمود  یها؟ بله...بله گوشم با شماست آقاجون، م-

 را رد کرد:  حشیتسب یگرفت و دانه ها ینفس  رمردیپ
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و  ت ی مسئول ایدن هیبچه بغلشون و  هیزن کنارشونه و  هیتو اآلن  یگفتم، هم سن و ساال یم -
 . میباال بزن  نیواسه توام آست گهیرو دوششون. وقتشه د  یمردونگ

 کرد، محتاط و زمزمه وار اضافه کرد:  یمکث

 چه طوره؟ دایآ -

 قلمداد کند. یکرد حرف پدربزرگ را شوخ یسع

 دونم چه طوره؟ یخودتونه من چه م  شی اون که همش پ -

 .پشت بندش بر لب نشاند  یلبخند مضحک و

  تهیکه دختر دائ نی. هم اهیمن که دختر معقول و مقبولاز نظر   ه؟یچ دایگم نظرت رو آ یال اال اهلل ...م-
خواد. دختره   یآورد( خاطرت و م نی را پائ شیکه )ولوم صدا میدون یو شناسه، همم م  لیو فام

 . گهینشون بده د یخود هیزنه، توام  یچندساله داره خواستگاراش و به خاطر تو پس م

 گوش گذاشت و چشم بست:  یجا برخاست، دست سالمش را رو از

  شایمن همون چندسال پ د،یراجبش با من حرف نزن گهی وجه د چیآقاجون، به ه دیاصالً فکرشم نکن  -
 نداره. یکاراش اصالً به من ربط دا،یرو دست آ ختمی و ر یآب پاک

 پشت سرش قرار گرفت:  رمردیپ

که   ستیکه هست، درس خونده ن  ستیخوش برو رو ن  کم داره؟ ی. دختره چانیعاقل باش دا-
  هیپسر از   هیتو؟  یخوا یم یچ گهیکه هست. د ستیهست، قد و باال نداره که داره، خوش اخالق ن 

رسه پس واسه پولتم  یخواد مگه؟ خانوم مهندسم شده دستش به دهنش م  یم یچ  نایدختر جز ا
شده سن ازدواجش داره    ایو. دختره بخاطر تو تارک دن  اتیلجباز نیا گهیکن د س. بستیعاشقت ن

زن   دیبا یتا جوون  یدار  یتا انرژ  ؟ ی بش رپسری پ یخوا یسالته، م یس گهیگذره، خودت دو سال د یم
 . یخطا نکن  ،یکه خالف نر  یر یبگ

 و سخت لب زد:  دی پدربزرگش چرخ سمت
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هم دختر   دایوام نه نظر. آخ یکس نه کمک م  چیبد، از ه یبرام خوبه چ  یدونم چ ی من خودم م -
 خوره.  یاما به درد من نم هیخوب

  نیا ؟ازیزن  یکم داره که ساز مخالف م  یچ ن،ی پائ ایب طون ی خوره؟ از خر ش یچرا؟ چرا به دردت نم  -
 عاقل باش.  انیدا ادی م شیموردا کم پ

 . دیارز یم  نیدختران زم یاش به همه  دهیگند یتار مو ک یخودش   ی  آمد، آسک ینم  شیکم پ نه،

  ینم یی دختر دا هیتر از  شی خوامش، ب یکم نداره آقاجون اما من دوسش ندارم. نم  یچ یه -
 خوامش. به خودشم گفتم.

بود.  دهیجمله ها را در صورت دختر کوب  نیهم نی تمام ع یرحم   یبود، نخواسته بود و با ب  گفته
 رد.ک  نشیصدا شش ماه خانه نش نیکالم ا یکه سرد یدختر 

سقف،  هی  ری ز دیبهونست. بر نیا  ستیحرف ن نیخوامش؟ ا  یشد حرف؟ دوسش ندارم، نم نمیا -
مگه   م؟ی و مجنون بود یل ی. مگه من و مامان بزرگت لادیدستتون که بهم بخوره عشق و عالقه هم م

 باهم خوشبختن.  میل یو فرهاد بودن؟ ها؟ نه. اما اآلن خ نیری بابا و مامانت ش

 .دهیخسته و به ته خط رس د؛ی پدربزرگش چرخ سمت

و   نیتر یدم واسه خصوص یاما من اجازه نم دیخوا یمن و م یکنم که شما خوشبخت یمن درک م -
 . رنی بگ میتصم هیبق می بخش زندگ   نیمهم تر

 . ستیرا نگر انی شده دا زی چشمان ر با

 آره؟ دم،یکوب گفتم آب تو هاون  یهرچ یعنیمن خفه شم؟  یعنی نیا -

 پدربزرگش.  یمایجز س  یینگاه دوخت؛ هرجا یگر ید ینقطه  به

کنن منم بگم چشم و تا ابد ادا   یدختر معرف هیمثل قرون وسطا  ادینبود. فقط خوشم نم  نیمنظورم ا -
خوام   یباباجون. من نم شهیده تاش به عشق ختم م ی. از هر صدتا ازدواج سنت ارمیخوشبختا رو در ب

 قمار کنم.  میرو زندگ
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اگه بفهمم   شمیدوست دارم، خوشحال م یلیرو خ  دایو نشکون، من تو و آ رمردیو دل منه پ  ایب -
جا   نیا میا ی شد. تا ب ینگم چه حال یتصادف کرد دیفهم  یوقت نه،یامنه. اومده، طبقه پائ  شتیجاش پ

  ؟یخبر دار   تیدائ  تیوضع چشمش خون، من به درک از  هیچشمش اشک بود  هیگفت  یم تییدا
تونه بکنه، به    ینم یکار  چیشه ه یشده؟ جگر گوشش داره جلو چشمش پرپر م  یچه جور  شیدید

  ی چه قدر سخته؟ چه قدر سخته دخترت و به دندون بکش  یدون یکنم. م  تیکنه راض یمن التماس م
 چیه شه؟ی پسر داره پژمرده م هیبه خاطر  ین یبعد بب یخرجش کن  ش،ی دانشگاه بفرست ،یبزرگش کن

 و؟  تیدائ  روزهحال و  یفهم  یم

 . دیزنم نگران اونش نباش  یحرف م ییمن خودم با دا -

 تره.  نیبهش که نگفتنش سنگ یبگ  یخوا  یو م یکه به گفت ییحرفا نیاگه هم  ؟یبگ  یچ یخوا یم -

 : دیکوب  نیرا به کمر زد و با نوک کفشش آرام به زم دستش

 من... -

 اش نهاد و چشم بست:  ینیب یاشاره اش را رو  انگشت

  نیدختر بزن بب  نیخنده به رو ا هیجاست تو  نیا دایکه آ یچند شب  نیحرف نباشه، ا گهید س،یه -
 چیه گهی بد شد من د بار به حرف بزرگ ترت گوش کن اگه هی. زهیر  یرو برات بهم م ایدن یچه طور 
 کنم.  ینم یدخالت

 دوخت:  رمردیقرارش را در چشمان پ یب یبلند کرد و مردمک ها سر

 . دینکن دواریکنم اما جواب آخرم حرف اولمه، فقط بگم که خودتون و ام یو م  دیکه گفت ییکارا نیا-

 ـــــــ

قرار بذار حساب   هیشه. با طلب کارا  یچکا م نیهم  یجون حساب کردم کل مبلغ بده ییدا ایب -
چکارو   نیبرگرده سراغ زن و بچه هاش. فقط ا   یکن، بعدشم به بابات بسپر که زودتر  هیبابات و تسو
 . یز یوقت کم و کسر نباشه چ هیحساب کن 

 بود.  نیشدت شرم سرش پائ  از
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همه پول  نیونم ات یم یدونم ک ی شرمندتونم، نم  یکل شمیجور نیهم ،ییدا دی نکن  یچوب کار  گهید -
 و پستون بدم، شرمندم به خدا.

 : دیآراد کوب یشانه  یرو مردانه

بذار واسه  ناروی. ادهیخونه کش  نیزحمت تو ا یپول حق مادرته، کل نیسرتم بلند کن. ا ری بگ نارویا -
  ،یکه تحمل کرده، بهشم نگو من بهت دادم، بگو خودت جور کرد ییها یو سخت اشیدستمزد صبور

 ؟ یدیفهم

که هست  یهمه محبتاتون و بکنم...فقط...مسئله ا نی بتونم جبران ا  دوارمیام  ،ییممنونم دا یل یخ-
 بگم... یکه...چه جور  نهیا

 . ییراحت باش دا -

کفش که اال و بال  هیپاشو کرده تو اومد  شی پ انیبا دا مارستانی که تو ب  یمسئله مامانه، بعد از بحث -
 . میجا بر نیاز ا

 یز یدونه، زبونش تلخه اما چ یو م انیاخالق دا گهیبحث بود، مامانت که د هیچرا؟ اون فقط   د؟یبر -
 . ستیتو دلش ن

تا اآلن ساکت مونده بسه،  یهرچ  گهیم ره،ی بار نم  ریزنم اما ز  یحرف هارو بهش م ن یمنم هم ن،یهم -
 خودش روش نشد بهتون بگه من و فرستاده جلو. 

بعدش ترکش داشت،   یتا هفته ها و ماه ها انیمنفجر شدن خشم  دا ست؛ی رفته آراد را نگر وا
 او را داده اند. یدر لحظه  یها تی تاوان  عصبان شهیهم

گفت، مامانت   یچ هیکرد  ید نفهم بد بود، اما خب اونم حالش خوب نبو انیمن قبول دارم حرف دا -
 زنم. یکنه، من خودم باهاش حرف م  یبزرگ دیبا

  یجلو همه ازش عذرخواه دی...باانیدا ای...گهیحرف هارو بهش گفتم، اما م نیهمه ا  ییدونم دا یم -
 مونه. یجا نم  نیا ایکنه...

 کند؟ یعذرخواه انیخشک شده بود؛ دا دهانش
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 انیکنم، بگو دا یم یزن بگو الزم باشه خودم جلو همه ازش عذرخواهتو با طلعت حرف ب ،ییآراد دا -
  هی تی از حرفش ناراحت بشه تو عصبان دیتونم بکنم، اما نبا ینم شمیپرواست کار یب  تشیشخص

 گفت از ته قلبش نبوده که! یز یچ

وحشتناک قرار   یطلعت را مخاطب آن جمله ها انیدا ی نداشت. اتفاقًا وقت  مانیآخرش ا یجمله  به
متوجه  راً یبود که اخ  نیکرد.ماجرا ا یم ییدر چشمانش خودنما شهیتر از هم شی داد، صداقت ب

که وجود   یگر ید یدانست. مسله  یشده بود اما علتش را نم  ی آسک یپسرش رو دیشد تی حساس
  رباریگاه ز چ یدانست ه یشت مپسرش دا یکه رو یبود. طبق شناخت انیکردن دا یواهداشت عذرخ

 کیرا حدس بزند که  انیتوانست عکس العمل دا یرود خصوصًا در جمع. نگفته م  ینم یحرف نیچن
 شهیکند و چشمان خمار و هم  یم  لیبه سمت باال متما یدهد سرش را کم   یرا باال م شیابرو یتا

  ی  حت  ایکند  یپدرش م  یحرف ها یحواله  یبه درک تی کند و در نها یخونسردش را مخمور تر م
 کند.  یکمک م شیوحشتناک تر، به طلعت در جمع کردن چمدان ها

 کنم آرومش کنم.  یم  یزنم، سع  یمن خودم با طلعت حرف م -

 برداشت و از اتاق خارج شد. ز ی م یتکان داد، چک ها را از رو یسر  لیم یب

 ــــــــ

دادند طاقتش را طاق کرده   یو الکل م مارستانیگند ب یکه بو  یگشاد یخودش در آن لباس ها  تحمل
بود اما  دهید  بیدر تصادف آس لشینرفته. موبا رونیب یا  هیکه داخل اتاقش شده بود ثان یبود. از وقت

  دیفگرفت. برخاست و به سمت کمد س یم یحتمًا خبر   دیتماس را جان داشت. با کی هنوز در حد 
داخل اتاق و کمد  یکدام از لوازم و لباس ها چیه  یرنگ کوچک اتاق رفت و درش را گشود. رو

داخل کمد اکثرًا مانتو و شلوار   یهم نداشت. لباس ها یکرد اما چاره ا  ینم  تی و مالک  یاحساس راحت
  دیپوش یکه اغلب آن ها را به عنوان لباس خواب م  یراحت   یبودند. کشوها را گشود، لباس ها نیج

را انتخاب کرد    یرنگ یو شلوار سورمه ا راهنیلپش را باد کرد، پ  کیکرد.  یدر خانه به تن م دیاآلن با
  دیمستر نبود، پس حمام با یکوچک نیاش در دست گرفت. قاعدتًا اتاق به ا یخصوص  یو با لباس ها

در   یبا آلبوم یکوه به آن وارد شد و ش یخانه باشد. به سمت در اتاقش رفت که ضربه ا  ییرایدر پذ
 دستش وارد شد. 

 بهت نشون بدم.  ییزای چ هیخوام  یاجازه هست؟ م ،یآسک  -
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 گذاشت.  وتریکامپ زی م یهارا رو لباس 

 . دیبله، بفرمائ -

 تخت نشست و با دست به کنارش اشاره زد:  یشد، رو وارد

 نکن.   یبی غر ایب  ،یتر باهامون آشنا بش شیبهت نشون بدم که ب ییزایچ هیخوام  یم  ایب -

 نشست.   یمناسب یدر فاصله  ینرفتن، کنار شکوه  ایبه رفتن  مردد

 ؟ی کن  یمن از اون پسره نامحرم ترم که انقدر معذب برخورد م یعنی -

 . دیکش یم  دکی محرم تر از مرد کنارش که لقب پدر را  ی محرم تر بود، حت  یپسر اآلن از هر محرم آن

 گمیم یکنارم بود، وقت میتو تمام مشکالت و لحظات سخت زندگ دیزن  یکه ازش حرف م  یاون پسر -
 .یتو غم تو همه چ مییسخت باهام بود، تو تنها  طیواقعًا تو شرا  دمیسخت شعار نم

 شد:  رهی خ  یشکوه به

 د؟ یشما کجا بود -

 غم بر نگاهش نشست:  گرد

واسه من و مادرت راحت   یکن  یکه بهت سخت نگذره اون کار و کردم. فکر م  نیمن...من واسه ا -
. نه میخواست  یبچه نم امونیبره؟ نه، نبود، اما واسه سخت میبود؟ راحت بود که جگر گوشمون و بد

 . ییای شد ب یم  ینه راض میشد که سقط کن  یم یدلمون راض

 بودند.  رهیهر دو بهم خ  حاال

  نیها شده بودم تنها تسک وونهیگفت. من خودم مثل د یم  ونیکرد، هذ یمادرت تا چند هفته تب م-
لوس بزرگ   ، یش یخان زاده ها بزرگ م   نیب یدار  ،یستی ن ییبود که جات امنه، که بدجا نیواسمون ا

 شه یخشک و غذاها برات فراهم م  ریش  نیبهتر یکن هیکه تا گر  نیمثل همه دختر بچه ها. ا یش یم
تا مبادا تموم بشه.  میکرد یمصرف م خشک و انقدر کم کم   ریش  یقوط کیخودمون که  شینه پ

   ؟یفهم  یدکتر. م  متیپول نبود ببر یداشت یزرد ،یپوست استخون شده بود
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 بعدش که وضعتون بهتر شد! ؟یبعدش چ -

 : دیبه صورتش کش  یدست

کنم، تا ده   یم سینشگاه تدرتو دا رپامه،یز  یقسط نیماش دم،یخونه رو خر نیهنوز سه ماه نشده ا-
 نه؟ ای تونم خوشبختتون کنم  یدونم م یهنوزم نم   ام،یبر ب  یشب کالس برداشتم که از پس زندگ

مانده  یبحث بود نه دگر حوصله ا  یبرا  یچشم بست؛ قانع نشده بود اما نه وقت مناسب هیثان چند
 بود.

 د؟ ینشونم بد یز یچ  هی دیخوا  یم دیگفت -

 را گشود و مشتاق به عکس ها اشاره کرد:   آلبوم

چون مامانت تک فرزنده خانواده بود اما از   یو خاله ندار   ییدا ،یآشنا بش شتری خوام با خانواده ب یم-
 هست.  لیدختر و پسر هم سن خودت تو فام یعمه و عمو کل 

  یو شلوار کت   یمرد ریتصو ی. شکوهستیآلبوم را نگر  یذوق  چیه یچانه گذاشت و ب ریرا ز دستش
 محجبه نشان داد:   یپسر و زن کیرا کنار 

زن عموت فاطمه   نمیو چهار پنج سالشه و ا ستیب باً یکه تقر نهی پسرش حس نمیا ته،ی عمو مجتب نیا-
 زهراست. 

دختر و پسر و زن بود، برخالف عکس قبل لباس   کیبا   دیکنار تخت جمش یمرد  ری دوم، تصو عکس
 . دهیبه روز بود اما نسبتًا پوش شانیها

برادرش عباس   نمیسالشه و ا ستیدختر عاطفست ب نی بچه هاشن، ا نمیا مت،ی عمته، عمه فه نمیا-
 شوهرش خسروعه. نمیو دو سالشه، ا  ستیکه ب

  یگذشت آسک ی تر م شید و هرچه بدا حی داخل آلبوم را توض یعکس ها و نسبت ها یتمام  صبورانه
که قبالً  یی شد. متوجه شده بود لباس ها یافشار با آن ها م یخانواده  یاساس یمتوجه تفاوت ها

کدام عکس ها   چیباز اصالً در ه  یجلو یمانتو ست،یها ن نیا دیوجه مورد تائ چیبه ه  دهیپوش یم
آن   یراحت  زانیدوم م یکردند. نکته  یاستفاده م دهیاما پوش کیش  ییدخترهاهم مانتوها ی . حتنبود

  نیب یساده   یدست یشوخ  یحت  ای  یمثل دست روبوس یکی زی وجه برخورد ف چیها باهم بود، به ه
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و   یسر کردن روسر  ا یکردند  یپدرش فکر بد م حاتینبود. طبق توض زیجا لیفام  یدخترها با پسرها
  یات یمرسوم و ح یو روضه امر   ی. گرفتن مولودبود یها الزام  یلباس مناسب هنگام مهمان دنیوشپ

بگذرد.  ی عزادار   ایبدون جشن   نیاز معصوم یشهادت کس ای الدیممکن بود م ری شد و غ  یشمرده م
 هدر خانواد دیفهم یشکوه یحرف ها دنیبا افشارها بود. با شن یها متفاوت از قواعد زندگ  نیتمام ا

 آمده است.  ایو بسته به دن  ینسبتًا سنت یا

 سخته. یل یخ -

 لبخند نگاهش کرد:  با

 ؟ ییسخته بابا یچ-

 . ردیبگ  دهی" را نشنیی" بابا  یکرد کلمه  یسع

 کردم.  یسر نم  یوقت تو خونه روسر  چیرفتن ه رونی من جز واسه ب-

 بود.   یمعن یب  یصورتش افتاد که از نظر آسک   یاز خشم رو یا هیسا

 د؟یجلو پسرا بدون حجاب بود   یعنی ؟یچ یعنی-

 آمد.  یبه نظر م دیاستاد دانشگاه بع کیافکار از  نیا خب

 یکس وقت نکردم  چیجلو هم حجاب کنن. منم ه  یلیفام دمیآره، خب نه فقط ما کالً تو کردستان ند-
 در کار نبود.  می حرف زننده ا ایگفت. نگاه بد  ینم یز یهم چ

 تند سرش را تکان داد: تند

 ادی دیمسائل و با  یسر  هینداره اما  یرادیو بگو بخند ا یجا اصفهان. شوخ   نیکردستانه ااون جا -
 ما با اونا.  میفرق دار یر یبگ

هم در اتاق ماند   گریچندساعت د  یباال انداخت و بااکراه چشم به آلبوم دوخت. شکوه  ییابرو یآسک
برخاست و از   تی بودند، و در نها مزه و مزخرف  یب  یگفت که از نظر آسک یاز خاطرات و اتفاقات جالب

  مثبت یزهایداد به چ حی ترج د،یتخت دراز کش  یاتاق خارج شد. حس حمام رفتن از تنش رفت، رو
سرخش.    یلب ها یرو انیدا یلب ها  یمزه  ای  ایکنار در ن  یری ش یمثل آن جمله  ییزهایفکر کند، چ
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را از کنار تخت برداشت، وارد  لشیادامه دهد. موبا یبرا یا زهیو انگ یکه به او انرژ  یز یهر چ
گفت؟ اتصال را   یگرفت؟ چه م یتماس م  دیلبش آورد، با یشد. اسم پادشاه قلبم لبخند رو نیمخاطب 

 درونش به راه افتاد.  یشتر یصد ر یبرقرار کرد و زلزله ا

 ـــــ

از ادکلن   یو کم  ستادیا هنیآ یجلو  د،یرا پوش  شیرا برس کرد. به کمک محافظ ها لباس ها شیموها
را   یی مزخرف تر از تصوراتش بود. نگاه نها یز یکردن چ  یزندگ یدست کیمورد عالقه اش به خود زد. 

  یرو  یاسم آسک دنیزنگ خورد. با د لشیکه خواست از اتاق خارج شود موبا نی به خود انداخت و هم
 زد و پاسخ داد.  یلبخند  لشیصفحه موبا

 الو. -

 ان؟یدا-

 بغض داشت، لعنت به همه! دخترکش

 شده؟  یز ی جانم؟ چ-

 !شی آن بم صدا یبست و جان داد برا چشم

 ؟ یخوب  -

 کنه؟  یپات درد م  ؟یمن خوبم، تو بهتر -

 کرد:  یباز  ش یمانتو یدکمه ها با

 کنه. دلم...دلم تنگ شده برات. یخوبه درد نم یعنیبهتره...-

 اتاقش نشست:  یکاناپه  یرو

 . نمتیبب امیم تمیذارم، بهتر بشه وضع  یدل تنگت نم ادیز-

  شیهم به رو یندارد، نگفت و آسک یاز آسک  یاو دست کم یقرار  یمن هم دل تنگم، نگفت ب نگفت
 .اوردین
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 چند شنبه؟  ؟یک   یعنی-

 خوام بگم.  ینم ناهمیکنم به بابام ا یتونم رانندگ  یکه نم یدست هیدونم،  ینم-

 جا باشم.  نیخوام ا یبا خودت؟ نم  یبر  یمنو م یاگه اومد-

 نداشت، دل "نه" گفتن هم نداشت.  یسکوت کرد، جواب  انیدا

 برگردم. شتونیتونم پ  یوقت نم چیه گهیدونم د یشه مگه نه؟ م  ینم-

 اش را ماساژ داد.  یشانیبا انگشت سبابه و شصت پ انیسر داد. دا هیگر یپشت بند حرفش آوا  و

خوش   یلی جا خ نیحاال مثالً ا ه؟ی کارا چ نیا گه،ید نمتی ب  یم امی گفتم بهتر شم م ؟یکن یم هیچرا گر-
 گذشت بهت؟  یخوش م یل یگذره، خ یم

 و ادامه داد: دیکش  شی ران پا یرو یدست

 ن؟ یچه جور  التونیکنن؟ فام ینم تت یاذ ؟یتو بگو، راحت-

 را پاک کرد:  شیها اشک

 .ستمیکنن اما اصالً راحت ن  یکه نم  تینه اذ-

 آورد:  نیرا پائ   شیصدا تن

 ! نیجور هی -

 کرد! یاز او عادت نم ری غ  یگاه به کس چیه یزد، آسک  یمحو لبخند

 ن؟ یچه جور-

 شد؟   یپس چ انیدا-

 را از گوشش فاصله داد:   لشیموبا
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 ! ییدا امیاآلن م-

 کنجکاو شد:  شیصدا

 ته؟یدائ -

 ن؟ی ول کن، چه جور  نارویجا...ا نیآره...اومدن ا -

 چه آمده بودند؟  یدل ربا داشت؟ برا یاش همان بود که از قضا دختر  ییدا

 دونن.  یرو بد م  نا یکردن با پسرعمو و ا ی شوخ ،یبگرد  یحجاب  دیمعتقدن، با یل یخ -

 را باال داد:  شی ابرو ک یاش برداشت و  یشانیپ  یرا از رو دستش

 نا؟ یپسرخاله ا-

 . لیپسرا فام نیهم گهیآره د-

 ابروانش حاکم شد:  نیب  ظیغل یوندیپ

 لتون؟ یمگه پسر بزرگ هست تو فام-

 . دیکش ریت  شیپا

 هم سنمن. ایاز خودم بزرگ ترن  ایآره -

 شاهلل؟ یزن دارن که ا-

 نه بابا همه از دم عزب زنشون کجا بود. -

 : د یشده اش را غر دیکل یدندان ها ی  فشرد و از ال گرید  کیرا محکم به   فکش

.  یدون یخودت م  یچرت کرد یشوخ  ای یدونن. بفهمم بهشون محل داد یکنن بد م یپس خوب م-
 . یکن یمثل آدم جلوشون حجاب م

 .دنیکش  رتی غ نیکرد ا یآب م  یقند در دل آسک لویک لو یتند بود اما ک  لحنش
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 چشم.-

 .دیکوب  ی اش مدام به در م ییجا برخاست، دا از

 نداره، قسم بخور.  دهیفا یچشم خال-

 بست؛ به چشمانش قسم... چشم

 ندارم. شونیبه خدا کار-

 هم گفتن تو محل نده.  یهر چ ن،یآفر-

 بازم چشم.-

 بال.   یب-

 : د یمجدد به گوش رس یپسر  یصدا

 اه. گهید ایب انیدا-

 اومدم اومدم. -

 شد:  یاز مغزش دور نم  یا هی آن دختر ثان یچهره  د؛یرا به دندان کش  لبش

 احمت نباشم، انگار دو رو برت شلوغه.برو مز-

 شد و رنگ محبت گرفت:  یبوم  شیصدا

 زنم، باشه؟ یشب زنگت م  ،یستیکه ن یدون  یم -

داد تا صد   یزمخت جان م یکلمه ها  نیهم  یبرا یکرد، اما آسک  یخشن ابراز محبت م  یکم خب
 حروفش هزاران دروغ بود و شهوت.  نیکه در واپس  یعاشقانه ا

 باشه پس، فعالً. -

 مواظب خودت باش. -
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 . دیصدا خند یب

 طور.  نیتوام هم-

 روزخوش. -

را برداشت و به    شیشد. لباس ها نی امروزش تام یرا قطع کرد و کنار خودش گذاشت، انرژ   لیموبا
 طرف حمام رفت. 

 *** 

 : د یبست خروش ی اتاقش خارج شد و همان طور که در را م از

 همه سروصدا کردن نداره.  نیا ام،ی دارم م یعن یگفتم اومدم  یوقت-

 : دیکوب انیدا ی به بازو  یمشت یعصب

  یفرما بشن بعد تو نشست فیتا خان زاده از حموم تشر  سادمیزر نزن بابا دوساعته پشت در اتاق وا-
 !؟یزن  یحرف م   یسر حوصله با گوش

 آمد.  یحرکت بدش م  نیمشت انداخت؛ چه قدر از ا یبه جا ینگاه

 سا؟ یجا وا نیمگه من بهت گفتم ا-

 پله ها اشاره کرد:   نیسرش به پائ با

 برداشتن، منم حوصلم نگرفت اومدم باال.   حتینص پیری بابابزرگ محترمتون رفتن رو منبر و ت-

 شد و ادامه داد:   رهیخ انیدا به

و به من  یدوست دختر دار  ؟یکرد یجانم جانم م یه ،یزد  یحرف م جانیانقدر با ه یداشت یبا ک -
 شدم؟  بهیمن غر گهیحاال د  ؟یگ ینم

 خورد اما خودش را نباخت:  کهی

 ؟یبود سادهی فال گوش وا ای یپشت در اتاقم منتظر بود-



 آسکی 

340 
 

 فرو برد:  بی را در ج   شیباال انداخت و دست ها یا شانه

 .دم یصدات بلند بود منم شن   ه؟یفال گوش چ-

 حواله اش کرد:  یغره ا چشم

 . یگیاست م تو که ر-

 رفتند.  نیاز پله ها پائ و

 سالم.-

شد. لبخند   دهینگاه ها سمت او کش  یمبل برخاست. همه  یبا ذوق از رو انیدا دنیبود که با د دایآ
 زد و سر تکان داد:   یکج

 . دیسالم، خوش اومد-

 سالمش را پاسخ گو شدند.  ییگشاده رو با

 بزرگش به طرفش رفت:  ییدا یهاد

 . نمیجا بب نیا ایماهت، ب  یسالم به رو-

 . دشیدر آغوش کش اطی احت با

 ؟یسر خودت آورد ییکار کرده با خودش. پسر تو حواست کجاست؟ چه بال یچ  نینگاه کن بب-

 محو بسنده کرد. ی فقط به لبخند یهمه دل نگران نیجواب ا در

 خودم.  شیپ  نی جا بابا، بش  نیا ایب-

 ت پدرش رفت و نشست. سم  عیمط

 اش به حرف آمد:  ییزندا

 هیتو راه صد بار مرد و زنده شد.  ت یدائ نیا م،یاومد یچه جور  میدیاصالً نفهم ا یتا گفتن تصادف کرد-
 .میداشت که گفتم نکنه خودمونم تصادف کن یحال
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 مسخره.  یها یدورهم  نیتکان داد، کالفه از ا  یلبخند سر  با

همه راه خودتون  نیبود، الزم نبود ا یهم کاف  دیگرفت یتماس م هیبه من لطف داشته،  شهیهم ییدا-
 . دیبنداز  یو تو سخت

 کرد: یتک خنده ا یهاد

 . دمیافتاده، مرگ و به چشام د یاتفاق نیاصالً تا گفتن همچ  ؟یمرد حساب  یچه سخت-

 نهاد:  انیدست دا یدست رو ایثر

  ینم اکوید چارهی از هوش رفتم، ب مارستانیه صدبار تو بمن ک م،یو داشت  تیوضع   نیخودمونم هم-
 دونست به کدوممون برسه.

 کردند.  یبحث را تمام م نیکاش ا د،یدهانش را بلع  آب

 : ست یرا نگر انیمداخله کرد و مشتاق دا دایآ

 گذشت.  ریفعالً خداروشکر که به خ-

 حرف دخترش لبخند زد:   دیدر تائ یهاد

   ؟یطال خانم ساکت-

 قاچش را با چاقو سمت شهرزاد گرفت:  کی کرد و  را در بشقابش چهار قاچ  بیس

 . دیرو شما گفت ای گفتن یبگم همه  یچ-

 ؟ یعنیشد؟ رفت  ی چ  یآسک هیقض دیبگ-

 اما... میمنصرفشون کن میکرد یسع یل یخ م،یاصرار کرد یلیبله رفت متاسفانه، ما خ-

 تکان داد.   نیبه طرفرا کج کرد و سرش را  لبانش

 به حرف آمد:  یرعل یام

 شد؟  یدختره چه طور راض-
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 . یآسک-

 : ستیرا نگر انیدا

 ها؟-

 کرد:  دیرا باال داد و تاک شی ابروها

 .هیاسمش آسک -

 شد بره؟  یخب حاال همون، چه طور راض -

 لب زد:  گور یبا همان و ف مجدد

 نشد، به زور بردنش.  یراض-

 چشم چرخاند و شانه باال داد:  دایآ

 تونست نره.   یخواست م یاگه م -

 شدنش را داشت. یروان  تی قابل یباز شده بود که به راحت  یبحث ست؛یرا نگر دایآ خصمانه

 مگه من تونستم نذارم ببرنش؟ -

کرد آرامش کند. سپس رو کرد   یگذاشت و با نگاه سع انیدا یپا یهول شده دستش را رو اکوید
 و لب زد:  یرعلی سمت ام

 یخوام. هرچ یکفش اال و بال دخترم و م  هینداشت، مردک پاشو کرده بود تو  یا گهید یچاره -
کالم  هی نداشت. حرفش  یا ده یاصالً فا میزد  یباهاش حرف م یهرچ م،یداد  یبهش م  شنهادیپ

 خوام".  یبود"دخترمو م

 را رد کرد:  حشی تسب یدانه ها رمردیپ

 ارثش.  ایاآلن اومده جلو واس خاطر دخترشه  نیدونه ا یشده، آدم نم  یدوره زمونه بد-

 کرد.   یو رد نم شنهادمونیکنم واسه ارث باشه، اگه بحثش پول بود که پ  یفکر نم-
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 نجوا کرد:   زیتاسف برانگ یبا لحن  یهاد

 چه طوره؟ خوبه؟  تشیبابا، حاال وضع یا-

 گذاشت:  ی رعل یدسته مبل ام یرو ،یا وهیظرف م اکوید

 .دهید بیچپش شکسته و مچ دستش آس یاونم خوبه خداروشکر، پا-

کرد   ر یافتاده، خدا به خ ینکرده اتفاق بد ییخدا میبه ما نشون داد، گفت دایکه آ  یلمیواال اون ف-
 نشد.  یز یچ

 کرد:  لیبه سمت چپ متما  یبر لب نشاند و سرش را کم  یلبخند جذاب دایآ

.  نیبب   یبیآس  ناشیکه بذاره سرنش ستین  ینیماش میآئود یکه خدا لطف کرده که صد در صده ول نیا-
درجا تموم    نشیاما سرنش دیپشت سرشونم فقط ضربه د دیپرا ون،ی کام ری رفت ز  انیدا نیو اال ماش

 کرد.

 حرف دخترش لب زد:  دیدرتائ مادرش

 کنن؟  رشی تعم دیود، دادب ینی آره به خدا خوب ماش -

 اشاره کرد:  وهیزد و به بشقاب م   یرعلیبه آرنج ام اکوید

دست  انیواسه دا نیماش هیکشه. تا اون موقع  یخورده طول م هیشه  یم دایبله، قطعاتش سخت پ -
 . میکن یو پا م

 و دستش را تکان داد: دیچ یچهره اش درهم پ یهاد

 .دهیسر به فلک کش متشیاصالً نگو که ق نی از ماش-

رفت،   ییرای کسل وار برخاست و به سمت تراس پذ انیشد دا دهیکش نیکه به سمت ماش  بحث
  یدل نگران دخترک د؟یرس یبه کجا م   یسرنوشتش با آسک  ست؛یدستش را به نرده گرفت و ماه را نگر

بود   یلیفام یطور به قلبش نفوذ کرده، دل نگران پسرها نیو چگونه ا یک دیوقت نفهم  چیبود که ه
را   یدانست اخالقشان چه طور است، نکند چشمشان ناپاک باشد، نکند چشمشان آسک یکه نم
 شیرپا ی ز نی از چهره و ماش  ری به غ دیوقت نفهم  چی نکند که خوش زبان تر از او باشند؟ ه ،رد یبگ
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ندارد، اگر   یدانست اخالق خوب  یشوند؟ با خودش که تعارف نداشت م یم زشیدخترها عاشق چه چ
خوش اخالق و خوش صحبت تر باشند چه؟ چقدر مدت باهم بودنشان کوتاه بود.    ییکذا یآن پسرها

  یوحش  یموج ها ریدرگ شهیشانسش هم یچند روز هم از ابراز عالقه شان نگذشته بود. کشت یحت
افکار ضد و   ری رو به غرق شدن. درگ ،یمخوف شده بود. رو به نابود یطوفان  ریاش درگ یبود. کشت ایدر
را   دایرخش را برگرداند و آ میانداخته شد. ن شیشانه ها یگرم رو یز یکرد چ  سبود که ح  ضشینق
 قفل کرده بود.  نهیکه به علت سرما دستانش را در س  دید

 . ینخور  پتو بندازم رو شونه هات که حداقل سرما هیهوا سرده گفتم  دمید-

 شد.  رهی انبوه باغ خ یدرخت ها انیم ش،ی روبرو یبار به نقطه ا  نیگرفت و ا رو

 سردم نبود. ،یمرس-

 :ستادیا  انیکرد و کنار دا جرات

 با آدما دور و برت سرد بود. شهیاما نگاهت، رفتارت، حرف زدنت، هم-

 : ستینگر دایرخ آ مین به

 ...دایآ-

 کرد!؟ یجلوه م بایحد ز  نیبم بود که نامش تا ا یصدا نی چه در ا د؛یرا گز  لبش

 یگاهیکه جا  ستم،یتر ن  شیکه ب م،ییبرات دختر دا شهیکه من هم ،ی تون یدونم نم  یدونم، م یم-
خودم و از    نیتر از ا شینگو، ب گهیدونم اما د یم  نارویخلوتت ندارم. همه ا  یشبانت، تو  یفکرا یتو

 چشم خودم ننداز. 

  دا،ی. آیتحملم کن یهم نتون قهیدق  هی دیشا ن،ی که تو ذهنته نباشم، ظاهرم و نب یمن اون کس  دیشا-
جز   ستمی ن یچ یه ی و بشکون یکه ازم ساخت  ی. اون بتستمیباال سرت ن  تمومه  یهمچ یمن اون خدا

 .ین یب  ینم یا گهید زیچ یسنگ خرد شده که تو بهش بها داد یسر  هی

 گونه اش لم داد: یرو  یاشک
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با   یاگه بخوا انی... داانی. داینمیزم یرو ی. تو، خدایست یتمومه باال سرم ن  یهمه چ یتو اون خدا-
 حاضرم جونمم برات بدم تو فقط...  انیکنم، من عاشقتم دا یبرات م یهمه کار  یاشیمن 

 شانه اش برداشت و به او داد:  یرا از رو پتو

و   دایکه جز ع  ییدختر دا ،یستین یی دختر دا هیاز  شتریتو واسه من ب گم،یبازم م یبار گفتم ول  هیقبالً -
 خوامت.  ینم دا،یخوام آ ینم  نمش،یخوامم که بب  یو نم   نمشی ب یوقت نم  چیخاص ه یمراسما

 شد:  دختر قفل فیتا برود که مچش در حصاره انگشتان ظر  دیچرخ

 چرا؟ -

 کش داد، سرش را تکان داد:  دایآ یما یشده اش تا س ریرا از مچ دست اس نگاهش

 چرا؟ چرا دوست ندارم؟  یچ-

 اش را!  یزد سنگ قلب  یبست؛ کاش انقدر جار نم  چشم

 ت؟ یهست... تو زندگ  ی...کسیکس-

 جمله... نیا انیقدر سخت بود ب چه

 : ست یدختر را نگر یحس چیه یو ب دیدهانش را بلع  آب

 واسم. زهی خاطرش عز میل یآره هست، خ-

 و ادامه داد:  د یکش رونی را ب دستش

 اگه باشه؟  یحرف -

 دفاعش وارد شد. یب  کریزمان هزاران چاقو بر پ  هم

 شناسمش؟   یشناس...م یم-

 دختر به شماره افتاده بود. نفس

 آره. -
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 پشت سرش قرار داد:  یا شهیحفاظ ش   یلرزانش را رو دست

 شگله؟ خوشگل تر از من؟ خو-

 بود! یقرار داد؛ طاقت دختر از نظرش ستودن بشیسالمش را درون ج دست

 . یگیبه خودت خوشگل نم  گهید شینی . اون قدر که اگه ببیل یخ-

 کرد و رفت. ادهیوسط هدف پ قایآخر را دق ری تمام. ت و

. چه قدر دلش خواست  ستینگر  انیدا یخال  یدهانش گرفت و شوکه به جا یدستش را جلو کی
شود. اما نتوانست،    الشی خیجمالت را گفت تا ب نیکند، مثالً تصور کند ا یرا پوچ تلق  شیحرف ها
بر دهان   ن یآهن یکه مانند مشت  دیدرخش  یدر چشمانش م یتک تک کلمات چنان برق انی هنگام ب

 شد.  یم دهیکوب دایآ

 --- 

بود که وان داشتند  یشکرش باق ینگاه کرد؛ جاسر آن  یزد و به وان و دوش باال هیدر حمام تک به
 .دی کش شی گچ پا یرا رو لون یداد. نا یپا و دست مرگ را نشانش م نی وگرنه حمام کردن با ا

 کمکت؟  امی ب ی آسک-

 تحمل بود.  رقابلیغ  ندیکه زن بخواهد تنش را بب نیتصور ا یحت

 تونم خودم.  یم ینه. مرس-

 به دست و پات بخوره.   دیآب نبا زم،یعز یتون یکه نم  ییآخه تنها-

 سازگار نبود!  یران ی ا یبا شامپوها شی موها ست؛یها نگر لیوسا  یشامپو و مابق  به

 . دیحواسم هست، نگران نباش -

فرزند   یبرا  ی شود هم دل خوش باشد که کم کیاما اصرار به کمک داشت تا هم به دخترش نزد زن
 کرده. یمادر  بشیغر

 . زهی کف حموم ل یبخور  نیترسم زم  یراحت باشه، م المی خ امیتو در و باز کن تا خودم ب-
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 گفت تا دست از سرش بردارد؟  یرا مشت کرد؛ چه م دستش

 . دیخواد زحمت بکش  یگفتم که، خودم حواسم هست شما نم-

 کلماتش را صبورانه و با احترام ادا کرد.  تمام

 ؟ یکش  ینکنه خجالت م ه؟یزحمت چ ه؟یحرف   نیجان ا ی آسک-

 . امدی ن ییصدا

   ؟یکش یآره؟ خجالت م -

 را پشت گوش داد:  شیمو کالفه

 خوام!  یواقعًا کمک نم د؟یبر شهیم-

 عقب رفت:  یرا از در جدا کرد و قدم  سرش

 نکن.   یبیبگو، غر ی به هرحال کمک خواست زم،ی آها، باشه عز-

باس  داد. شروع به در آوردن ل رون ی آسوده نفسش را ب د،یزن را که شن یدور شدن قدم ها یصدا
که آب به   نیهم خوب بود.شستن تنش بدون ا نیبود اما هم کوچک  ست،یکرد. به وان نگر  شیها

و نرم   یرانی ا یبود که تا به حال انجام داده است. به شامپو یکار  نیبرخورد کند سخت تر شیگچ پا
با شامپو را زد و فقط به نرم کننده اکتفا کرد.   شیشستن مو  دیق ست،یکنارش نگر ی فهی لط ی ندهکن

سوزش سرش شروع شد و خودش را هزاران بار لعنت کرد که چرا   دیسرش را آب کش نکهیبه محض ا
  یگفت "کمک نم یو م  دیکوب ی حمام کردن زن مدام به در م نینرم کننده استفاده کرد. در ح  یحت
هم با حوصله تک تک آن ها را   یه". و آسک نش سی" "مواظب باش گچت خ ؟یخوب   ی" "مطمئن؟یاخو

 یدر حمام را زد و حوله  شتریماندن ب  دیداد. درد دستش چنان طاقت فرسا شد که ق یپاسخ م
 رنگش را تن کرد و کمربندش را بست. یکالباس

 جان!  ی آسک-

 را خشک کرد.  شی کاله حوله موها با

 بله؟ -
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 که! یبپوش  یتون ی تنگه نم  یکه انتخاب کرد یشلوار  نیا گمیم-

 برد که زن با ذوق گفت:  رونی در ب یو سرش را از ال  دیکوب یشانیبه پ آرام

 باشه قربونت برم.  تی عاف-

 زد:  یلبخند یتصنع

کار   یبا دقت نگشتم، حاال چ دمی و برداشتم، شا نیهم گهید دمیمن شلوار گشاد تو کشو ند ،یمرس-
 کنم؟

 گفت:  جی کرد و گ یکم رنگ اخم

 . نمیرفته؟ صبر کن برم تو کشوت و بب   ادشی یعنیگفتم بخره،  ینبود؟ من به مرتض  یچ یعنیوا...-

 . یمرس-

  یپشت در را گرفت؛ صورتش فوق العاده الغر و ب  ی نهی حوله بخار آئ نیحمام را بست و با آست در
کرد. رنگ پوستش به  یم  یبه او دهن کج رچشمانشی وحشتناک ز یگود  د،یرس  یجان به نظر م

  یاد،حتیپدر و مادرش، شهرزاد و شه یشده بود. دلش برا ز یو ترحم برانگ نیزد. چقدر غمگ یم یزرد
قبل   شهیبعد از حمامش، کتاب محبوبش که هم  یاتاقش، قهوه ها یکتاب خانه  یعمه طلعتش، برا
بود، تنگ شده بود. دلش  زیانگ جان ی و ه با یز یها لمیکرد، لپ تابش که پر از ف  یاز خواب مطالعه م

  ،خواست  یو دور افتاده از خانواده را دوست نداشت، نم   نیخود  غمگ نیخودش تنگ شده بود. ا یابر
توانست   یم دیکرد، شا یم یفکر  دیبود. با یناجور   یجور نبود، وصله  یزندگ  نیبا ا زش یچ چیه

 بود و به نظرش حق انتخاب داشت.   یکند تا برش گردانند، به هر حال سنش قانون یرا راض   یشکوه

 ؟ ی آسک-

 برد:   رونیاز سرش را ب  ی می را باز کرد و باز ن در

 بله.-

 را نشانش داد: یرنگ دیسف  یلبخند شلوار دامن با

 لباسات.  شیذارمش پ  ی. میشلوار، حواست نبوده قشنگ بگرد نمیا-
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 . یباشه مرس-

و شلوار   راهنی اش شد، سپس با حوصله پ یخصوص یلباس ها  دنیمشغول پوش عیرا بست و سر در
را   شیچوب برداشت و همان طور که موها یمخصوص خشک کردن مو را از رو یبه پا کرد. حوله 

آمد. آرام از راهرو به سمت  آشپزخانه رفت. زن در حال شستن سبد آب کش   رونی کرد ب یخشک م
  زیپشت م  نیری چهار نفر؟ ش یراهمه غذا فقط ب  نیگاز بود؛ ا یمدل قابلمه رو ندبرنج بود و چ
  یافتاد لبخند ینشسته و مشغول خرد کردن کاهوها بود. نگاهش که به آسک  یصندل یآشپزخانه رو

 زد: 

 باشه.  تی عاف-

 بازگشت:  زن

 رون؟یب  یاومد زمی عه عز-

 به نشان لبخند کج کرد: ی لبش را اندک ی گوشه

 بله. -

 تکان داد:  یسر  یآسک یگرفت و برا ونینگاهش را از تلوز  یشکوه

 . زمیباشه عز تی عاف-

مشغول بود وارد اتاق شد و اطراف تخت   شیرا تکان داد و همان طور که به خشک کردن موها  سرش
و حوله اش را گوشه  دی. ابرو در هم کشافتیپرداخت اما هر چه گشت ن لشی موبا یبه جست و جو

انداختش، نبود. بالشتش را برداشت، باز هم نبود.  نیزم یچنگ زد و رو یاتاق پرتاب کرد، به رو تخت
  لشیاز موبا یکنار تختش، همه جا را گشت، اما خبر  ز ی م یکشو ش،یلباس ها یتختش، کشو ریز

با   ستاد،یا  یشکوه یبرافروخته روبرو یدر اتاقش را باز کرد و با صورت  د،یکش  ینینبود. نفس خشمگ 
 : د یکش ادیانگشتش به اتاق اشاره کرد و فر

  لیبه وسا یبا چه اجازه ا ستش،ی و گذاشتم رو تختم اما اآلن ن لمیرفتم حموم موبا یداشتم م یوقت-
 تو اتاق من؟   دیبر  دیهر وقت خواست دی تون  یبهتون گفته م یک  د؟یزن یمن دست م

 نگاه کردند.   یآمدند و وحشت زده به آسک رونی دستش از آشپزخانه ب یو دختر با چاقو  ریبا کفگ زن
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 اما خونسرد بود: یشکوه

 تو اتاقمه برو برشون دار.  دتیو خط جد لیموبا  ه؟یمن برداشتم، حرف-

 کرد: یخنده ا کیستریه

 . یکرد یتو اتاقم فضول یکه رفت دیببخش  ست،ین ینه حرف -

 نداشت.  دختر هر که بود، حق اهانت به پدرش را نیا د؛یاخم در هم کش نیریش

 کرد: رییتغ  یشکوه رنگ

 .یستی با اونا در ارتباط ن گهی و خط و برداشتم تا مطمئن شم د لی موبا ،یدرست حرف بزن آسک -

به خود آمد که با چنگ به سر و   یچه شد فقط وقت دی خشم تمام تنش به رعشه افتاده بود، نفهم  از
 زد:  یم  ادیو با حرص فر دیکش یم  یصورت شکوه

 یدار   یمن و برم لیموبا یکن   یخود م یزنم، ب  یحرف م یخدا لعنتت کنه به توچه که من با ک-
  م،یرو زندگ  ینحست و انداخت ه یسا هویکه  یکجا بود ؟یکجا بود ؟یچند سال کجا بود نیآشغال ا

 خدا لعنتتون کنه.  شاهللیا ،یبدبختم کرد

  ریداشتند. اس یدر جدا کردن آسک یعدستانش را محافظ صورتش کرده بود و زن و دختر س یشکوه
 : د یکش یم  غیزد و ج یدست و پا م نی ریدست مادرش و ش 

 از جونم؟  دیخوا یم  یچ م،یزندگ یبرم پ   دی. ولم کندیییازتون متنفرم، ولم کن دیولم کن-

 آروم باش.  ،یآروم باش آسک-

را رها کرد و با   یدست و پا زدن، دستش محکم به صورت مادرش برخورد کرد که او آسک  نیح در
  ریاس یببرد موها  ورشی یکه آمد سمت شکوه نیدست صورتش را گرفت و باالخره رها شد، هم

را در   ن یریش یو او هم موها  دیرا گرفت، چرخ شیو با دستش موها  دیکش  غیشد، ج یچنگ کس
که   یکرد، هر دو سرخ از خشم ین قدر حرص داشت که درد را احساس نماما آ نیری دست گرفت، ش

 تمام تنشان را در بر گرفته بود.

 . یکثافت عوض  ؟یزن  یآشغال مامانم و م-
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  نیرا به دندان گرفت، ا شی دختر را رها کرد و گوشت بازو ینداشت تا جوابش را بدهد،موها نفس
که نزده، تمام   ییدستش را رها نکرد، به جبران تمام حرف ها یدختر بلند شد، اما آسک  غی ج یبار صدا
 دانکرده بود فشار دن سیکه بالشش را خ ییکه از خانواده اش دور است، تمام اشک ها ییروزها
را گرفته   یو زن سر آسک   یکرد، شکوه یکرد، چنان که طعم خون را در دهانش حس م ادی را ز شیها

 .دیکش یدختر از درد عربده م د،یکش یبه عقب م بودند و 

 . شیولش کن کشت یولش کن آسک -

 . دیرا گرفت و با تمام قدرت عقب کش یبا دو دست سر آسک   یشکوه

 . یولش کن روان -

  یجدا کرد، دختر از شدت درد به سکسکه و هق هق افتاده بود و آسک   نیریرا از ش یآسک   تیدر نها و
  نیدر کم  یر یمانند ش  ست؛ینگر یزد و او را م  یبود، نفس نفس م ری اس یکه در دست شکوه یدر حال 

و   ترا گرف  ی مچ آسک ینداشت. شکوه یفی حر نهیزم نی کردها بزرگ شده بود و در ا نینشسته بود، ب
 . دیسمت اتاقش کش

 ول کن دستم و، ول کن آشغال. -

 : دی کش ادی داد فر یکه انگشتش را تکان م ی اتاق پرتش کرد و در حال در

 . یر یبگ  ادیتا طرز حرف زدن با خانوادت و  یمون یجا م  نیا-

 کیخود را جمع کرد و گهواره وار تکان داد، به   د،یاتاقش خز یرا محکم بست و قفل کرد. گوشه  در
 باره بغضش شکست و بلند بلند هق هق کرد.

 ـــــ

 برنج دهانش گذاشت و آراد را خطاب کرد:  یقاشق اکوید

 ؟ی ن؟ با بابات حرف زدجو   ییکارا حل شد دا-

 زد و قاشق و چنگالش را در بشقاب گذاشت:  یلبخند
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خوشحال شد، گفت هر چه زودتر    یلیدادن، با بابام حرف زدم خ  تی خداروشکر رفتن رضا ،ییبله دا-
 . ادشیم

را  انیباال رفته دا یابرو کی. آراد با ختی خودش ر یدوغ برا  یوان یزد و ل یپوزخند صدا دار  انیدا
 : ست ینگر

 .می بگو ماهم بخند دنیهست واسه خند یز یچ-

 زد:  یکج  لبخند

 شه.  ینداره، چشم و گوشت باز م تی مثبت هجدست واسه بچه ها خوب-

 یمنقبض و دست یداشت خنده اش را کنترل کند، آراد هم با فک  ی. شهرزاد سعدیدوغش را سر کش و
 . ستینگر یرا م  انیمشت شده دا

 : دیپدرش چرخ  سمت

 !نمشیب  یعمه کجاست؟ نم-

 : دیحواله اش کرد و غر یچشم غره ا اکوید

 . زیسر م ادیکرد نتونست ب  یسرش درد م-

 شد:  ختنیرا برداشت و مشغول ر ساالد

 هو؟ یشده   یوقت سر درد نداشت، چ  چیاون که ه-

 مداخله کرد:  بارانا

 عمه.  یبگ  دیبا گن،یو اون و به درخت م نیا-

 کند.  فیتکل نییتع  شیوجب بچه بخواهد برا کیمانده بود که  نی هم خت؛یساالدش ر  یرا رو سس

 ؟ یکن  یکار م  یاگه نگم چ-

 زد.  ی دو ساله حرف م  یآرام و مهربان بود انگار که با کودک  شیصدا
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 کرد:  یانگر یهول زده با خنده م  طال

 شهیساعته سر درد گرفته، خوب مدو سه  هیعمه جون انگار   یچی ه ه،یبابا مگه حاال وقته شوخ یا-
 .شاالیا

 سر تکان داد: انیدا

 .شاالیآها، ا-

 به حرف آمد:  یهاد

 تهران؟  ییایچند روز نم هیجان  انیدا-

 کار؟  یتهران چ امیب-

 دستانش را به هم چسباند:  کف

 . یعوض کن ییآب و هوا هی  ،یباش شمونیپ  یچند روز  هی ،یجور  نیهم-

 کرد:  یخنده ا تک

 ! دیقوا کن دیتجد دیتهران؟ من فکر کردم شما اومد ایاون وقت آب و هوا کردستان بهتره -

 کرد:  ییصدا  یب یخنده  یهاد

عوض شه دوران   تیکم روح  هی ایجلب؟ حاال آب و هوا هم نه، ب  یکن یتهران مارو مسخره م  -
 خودمون باش.   شینقاحتت و پ 

 پر کاهو دهانش گذاشت:  چند

 نرم.  ییتا بهتر نشدم جا دمیم حی اما ترج ییدا یمرس-

 . میمنتظرت یپس هر وقت خوب شد-

 به خود داد: یتکان 

 برم اصفهان.  د یتونم، با یبعدشم نم -
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 انداخت و سپس لب زد:  اکویبه د یشیلبش را پاک کرد، ابتدا نگاه  پر تشو یگوشه  ایثر

 ؟یکار دار   یاصفهان چ-

 کرد.  یخودش خال یدوغ برا  یوان یهم ل باز

 .گهید ارمیو ب یخوام برم آسک  یم-

  ینکند منظورش از آن معشوق ب د؛یچرخ انیهم با شوک سمت دا دایکرد، آ ریگ اکوید یدر گلو لقمه
 بوده است؟  ینام آسک

 ؟ یگرد یشر م  یپ  ان؟یدا یگیم یچ-

 : ست یرا نگر  پدرش

 نگران نباش.   ارمشی م زیمسالمت آم  ؟ یشره چ-

 نهاد:  ز یم یمشت شده اش را رو دستش

 .میدی. به توافق رسانیدا میموضوع حرف زد نیما راجب ا-

 گفت:  یدیرا باال فرستاد و تاک  شیدو ابرو هر

 نه من! د، یدیشما به توافق رس-

 : د یغر غضبناک

 !انیدا-

 برخاست:  زی پشت م از

 ان؟ یگ-

 او هم برخاست.  تی اش را گرفت و در نها یشان یدست پ  با

 بکن.  یخوا یکه م  یهر غلط به درک-
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 ـــــ

آمد. زن با اشک    ینم رونیهم ب شینفس ها یصدا یبود و حت  ریدر اتاق اس یها بود که آسک  ساعت
 دستانش گرفته بود، نگاه دوخت:  انیکه سرش را م  یو استرس به شکوه

طور   نی هم نمیری با ش فته؟یخواد از سرت ب  یم یاخالق گندت ک نیا رون،یب   ارمیبذار برم بچم و ب-
 بسته گرفته. یکه ترس از فضا  یکرد

داخل   شیرفت. صدا   ییرایو فندکش را برداشت و به تراس پذ گاریبه زبان آورد سپس س یمحکم  نه
 آمد:  یم

اون جا تو   ی . گذشت هرچنهی با خانواده و بزرگ ترش رفتار کنه وضع هم ی چه جور  رهی نگ ادیتا -
 کردن.  یادبش کوتاه 

 تکان داد و با هق هق سمت آشپزخانه رفت:  تنفر انگشتش را با

 . یبه خدا بدتر  ،یمرتض یتو از شمرم بدتر -

  ییرایدوانده بود، به پذ شهیپرتابش کرد، خشم در تمام تنش ر ابانی زد و کف خ  گارشیپک به س دو
 بازگشت. 

  یچ یبرم دانشگاه؟ انتظار داشت  یمن از شمر بدترم؟ تمام صورتم و زخم کرده، صبح خبرم چه جور -
کور   ؟یتو صورت مادرت؟ گوشت تنه خواهرت و کند ید یکوب ؟یکه بابات و زد  نی کارش کنم؟ بگم آفر

کار و   نی با اونم هم ارمی رو ب ایترسم برم آر یکار کرده بود؟ م یو چ  نیری دست ش یدیند ،یکه نبود
 کنه؟  یو با دندون م یک ی کنه. آخه آدم سالم گوشت تن 

 زد زمزمه کرد:  ینفس نفس م ه یکه از شدت گر ی سرخ شده اش را گرفت و در حال ینی دستمال ب با

  یزندگ هیفشار روشه، از  یحق داشت، کل م،یکرد یآرومش م دیبا ،یکرد یم یاون جور  دیتو نبا-
  نیهمچ  هی. تو شی به زندگ میکار کنه؟ گند زد  یچ یانتظار دار  رونی ب مشیدیو دوساله کش  ستیب

 مونه واسه آدم؟ یروان سالم م  یزندگ

 گشت:  یرفت و برم  یرا م ی کوتاه  ریمس  یشکوه



 آسکی 

356 
 

به پا   ییچه بلوا مارستانیتو ب یدی دادن، ند ادشیرو  زایچ نیا هیبهونس، اون دوتا پسر وحش ناینه ا-
  یهم که اصالً نم  یکیزنه، اون   یانگار نه انگار من بزرگ ترشم. تو گوش من م یعوض  ؟یک یکرد اون 
  یم یکیبدتر از اون  یسگ هیاسمش و ببرم، خداروشکر گردن و دستش شکسته بود وگرنه اونم خوام 

 یگربه چنگ م نیبزرگ شده که ع نای. دختره با همنیقدر وحش  نیشد. انگار با گرگا بزرگ شدن که ا
 . رهیگ یندازه و گاز م 

به   یشده بود، نگاه شیدعوا یبا کس   ییاتاق آمد، گو  ی نهیو شکسته شدن آئ  یآسک ادیفر یصدا
 .دند یانداختند و سمت اتاق دو گرید کی

 *** 

درونش   ی داد، سونام ی گهواره وار خودش را تکان م نی به زم رهی صدا در اتاقش نشسته بود و خ یب
شد. حرکاتش را تند تر کرد، اآلن    یشد که نم یچشمانش شد. خشک نم لیاش س جهیرخ داد که نت

اآلن وقت شام بود. چشم بست و   ست؛ی؟ دور هم جمع بودند؟ به ساعت نگرکردند ی در عمارت چه م
و آراد   انیکرد. متصور شد که دا  تصور  انیدا یروبه رو قاً یو دق  ادیشهرزاد و شه  نیب  ز،یخود را پشت م

 یکه او و شهرزاد آرام م یدارد بحث را جمع کند، در حال  یسع شیدر حال بحث هستند و عمو
مبدل شد، چقدر قدر   ییصدا یدر دهانش رفت. خنده اش به هق هق ب ی قطره اشک د،یخندند. خند

ماند. چشم  ی وقت در اتاقش نم  چی قرار است از جمع شان کسر شود، ه یروز  دی فهم ی. اگر مدانستن
 باور نداشت.  دید یرا که م یز یصورتش ثابت ماند، چ   یباز کرد تا اشکش را پاک کرد، دستش رو

 

  میداد. نگاهش، مستق یخود را مچاله کرد بود و تکان م ی در کمد دختر  یرو یه  نصب شد ی نهیآ در
  یخورد و او را م یهم چنان تکان م نهیدر آ ریفرو برد، اما تصو بانی بود. سر در گر یدر چشمان آسک 

 . ستینگر

 "؟ین یب یروبرو، چه م ی نهی"درون آ

خورد.  ینان نشسته بود و تکان مکرد، دختر اما هم چ کینزد نهیدست و پا خود را به آ چهار
 : دیکش شهیش یانگشتش را محتاط رو 

 ؟ یمن، برگشت-
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 "؟ین یب یروبرو، چه م ی نهی"درون آ

 شیدهانش گرفت، اشک ها  یبرداشت و جلو نهیآ  یتنش ارتعاش داشت، دستش را از رو تمام
 نداشت.  یتمام

 "؟ین یب یبگو چه م ،ی"تو ترجمان جهان 

روح، مدام   یب یگود افتاده و پوست یبود، با چشمان  سی صاف نشست، او هم صورتش خ دختر
 کرد.  یگفت. داشت مسخره م یم  یچارگی از ب ،یکرد. از ضعف، از بدبخت یلب تکرار م ری را ز  ییزهایچ

 برابر تو، َچشم در برابر َچشم..." یی"تو

 : دی کش نهیآ یچنگ رو با

 از جونم، برو گمشو.  یخوا  یم یچ-

 .دیخند  یخودش م شانیصدا اما زجر آور، به بخت پر  یب د،یخند ریصوت

 زد:  غیج  د،یچنگ کش نهیهر دو دست محکم به آ با

 برو گمشو، گمشو خدا لعنتت کنه. -

 "؟ی نیب  ی"در آن دو چشم پر از گفت و گو، چه م

 زد:  ادیو فر دیکف هر دو دستش کوب با

 از جونم، برو گمشو.  یخوا  یم یچ-

 و زن با دختر وحشت زده وارد شدند.  یباز شد و شکوه  در

هنوز   د، یخند یبود، هم چنان م دایشد اما دختر هنوز پ  لیترک خورد، دختر به هزار ترک تبد نهیآ
  یز یشد اما چ  یرا شکاند، دستش زخم شهیو اشک ش   غیکرد. دستش را مشت کرد و با ج یمسخره م

 نشست.  نیزم یبرد و زن با هق هق رو  ورشی یبه سمت آسک یحس نکرد. شکوه 

 ؟ یکن یم یکار دار  یچ یآسک  ،ی آسک-
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  یباق ی شد. به تکه ها یبود و داشت بسته م نیسرشار از خون شده بود، چشمانش سنگ دستش
 از دختر نبود... یشد؛ خبر  رهی کمد خ یرو یمانده 

 "؟ین یب یروبرو چه م ی نهی"درون آ

 ــــــ

زد   یپوست کنده شده اش را گاز م بیاز س یبود و تکه ا  ونیهمان طور که چشمش به تلوز یرعل یام
 زد: یسقلمه ا انیبه دا

 شه حواست باشه. یجاش صحنه دار م نیا-

 اش زل زد:  ییرخ دا میگرفت و به ن ونیاز تلوز چشم

 خاک بر سرت. -

 شده نگاهش کرد:   زی و با چشمان ر  دیچرخ انیشد. سمت دا رهی خ  ونیدوباره به تلوز و

آخر   اقتیل  یدادم که تو ب لمیف نیواسه دانلود ا گیچند گ  یدون  یکه نمک نداره، م یبشکنه دست-
 . یشارژ ش  یشب

مزخرف فقط به درد   یلمایسبک ف نیمنت سرم نذار، بعدشم ا یاستفاده کرد یفا یاون و که از وا-
 خوره پا من و وسط نکش.  ی خودت م

را   لشیموبا  یگذاشته بود نگاه انداخت؛ چرا آسک  شی که کنار پا لشیپشت بند حرفش به موبا و
 خاموش کرده بود؟ 

 را بهم فشرد. شیچشم بست و دندان ها ش؛یبه پهلو  گرید یا سقلمه

 .اد ینکن بدم م ییاه دا-

 نگاهش نکرد. یرعل یام

 ارمش؟ یب  زیخوام مسالمت آم یم یبود گفت   یمنظورت چ-

 : دیچرخ  یرعل یخورده سمت ام  جا



 آسکی 

359 
 

 ؟ یچ-

 بود؟  یمنظورت چ ارم،یب  زیو مسالمت آم   یخوام آسک یم یگفت  ز،ی سر م-

دهد در   یجوالن م  ستیکه چند  یبازگو کردن فکر  یزود بود برا یل یرا جمع کرد، هنوز خ  شیزانو کی
 از انجامش.  ستیفکرش و هنوز مطمئن ن

 گفتم.  یجور  نیهم-

 د. کر یرا گاز زد، هنوز هم نگاه نم بشیاز س یگر ید ی تکه

مونه  یم  لدیاسکاف کلیما نیشناسمت، مخت ع  یم  ،یزن  یحرف نم  یجور   نیوقت هم چیتو ه-
 توش هست.  یز یچ هی شهیهم

 کرد محتاط  دراز بکشد. یو سع دیاش کش نهی س یرا رو پتو

 .ونیپا تلوز نی کم تر بش ،ین یب یکه م هییلمایف راتی تاث نایا-

 بود؟  یچ زی بحث و عوض نکن، گفتم منظورت از مسالمت آم-

 پاسخ گو باشد؟ دیاش با یدر چشم چرخاند؛ به چند نفر در زندگ  مردمک

 گفتم. یخواستم م ی که بود اگه م یهرچ-

 : دیکش انینگاه نگرانش را سمت دا 

 .انیدا شهیشر م -

 را بست.  چشمانش

 .ز ی گفتم که مسالمت آم-

 . دیطرفش دراز کش به

 شناسم، اما فکر نکنم از دخترش دست بکشه.  یرو نم ارویمن اون -

 کشه، نگران نباش.  یبازم م  دی و دو سال کش ستیب-
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 : دیدهانش را بلع  آب

 کنه. یفرق م  طیاون موقع مجبور بود، اما اآلن شرا-

 کرد:  یکالفه اش م نیتوانست سرش را بچرخاند و ا ینم

 . زی مسالمت آم-

 ش؟یبدزد  یخوا یدوباره م-

 .دمشیوقت ندزد چیمن ه-

 را تکان داد:  دستش

 شمال؟ شی ببر یخوا یدوباره م  یعنیهمون، -

جماعت او را خر   نیپدرش دهد. چرا ا لیزبانش و تحو ر ی خواست حرف بکشد از ز  یرا تر کرد؛ م  لبش
 ؟ی کردند گاه  ی فرض م

 بردمش. یت یاونم خودش گفت، من تو بد موقع-

 : دیاخم در هم کش کالفه

 شمال؟  شی اون ببر شنهادیبه پ یخوا   یتو سرته؟ باز م ی چ گمیم ،یحاال هرچ -

 برد.   یآمد و خوابش نم یرا بست، خوابش م  چشمانش

 نه.-

 ؟ یپس چ-

خواهد زنگش بزند، پس چرا خاموش    یرا خاموش کرده بود؟ گفت که شب م لشیموبا یآسک  چرا
 کرد؟ 

  یم تمیخاموش کن نورش اذ ونمیدونم، پاشو برو تو اتاق خودت بخواب، تلوز  ینم  یچ یدونم، ه ینم-
 بخوابم.  ذارهیکنه نم
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کند عمرًا اگر   یکرد که حرف کش   یاصرارش نم اکوی. اگر ددیشد حرف کش ینم د؛یلبش را گز پوست
را خاموش کرد و از اتاق خارج شد. به محض خروج   ونیرفت، تلوز  رونی کرد، از تخت ب یم  یدخالت

عذاب  یرا گرفت، باز هم همان جمله   یآسک یرا برداشت و شماره   لشیچشم گشود، موبا یرعل یام
اش لحظه به   یگام برداشت. دز دل تنگ  ی. برخاست و به طرف اتاق آسک دیرا کنارش کوب لی. موبارآو

 ی. در اتاق را گشود، بونیغمگ ایحس خوشحال باشد   ن ینست بابت ادا یرفت و نم  یلحظه باالتر م
 یتخت بود، قفسه  یگرفت و وارد شد. لب تابش رو ینفس  اطیعطرش هنوز هم در اتاق بود. با احت

مبل   یرو  ونشیماه قبل بود. کنترل تلوز کی یکتاب ها یکتابش به روز نشده بود و هنوز هم حاو
  زشیخواست سوپرا  یدست نزنند، نم یافتاده بود. خودش به خدمه دستور داده بود به اتاق آسک 

زد،   یتخت افتاده بود. لبخند تلخ  نیرنگش پائ یجلوتر رفت، لباس خواب صورت   یخراب شود. قدم
از فوت  که بعد  یرنگارنگ یرا باز کرد، مانتوها  شیکرد. در کمد لباس ها تشیلباس اذ  نیبابت ا رچقد

  یرا لمس م یمقدس ی. دست جلو برد و انگار که ش دی ند یگاه در تن آسک  چی ه ش،یعمو و زن عمو
  ینشست؛ قورتش داد. رو شیدر گلو نیسنگ  یز یانگشتانش گرفت. چ نیرا ب یآسک  یکند، پر مانتو

. دست برد و  یاز شال ها و روسر  یرا گشود. انواع مختلف شی لباس ها ینشست و در کشو شینوزا
قاب عکس به  کیتر باز کرد،  شی کف گشو افتاد. کشو را ب یآورد، جسم سفت رونیاز آن ها را ب  یکی

دهانش   یاز او. پشت دستش را جلو یر ینفسش رفت؛ تصو د،یکش رونی پشت افتاده بود. قاب را ب
کالم در   ی ب یک ی است موز شاد یاز او گرفته بود؟ چرا متوجه نشده؟  یعکس نیچن  یک ،گذاشت
از او   یکم  یفاصله  نیدر چن ده یغرق در آهنگ نبود، چه طور نفهم یلیشد، خ یپخش م یهندزفر 

 عکس گرفته شده است؟ 

 و نجوا کرد:  دیقاب کش یدستش را رو آرام

 تو؟  یکار کرد یچ-

کرد؟ مشغول کندن پوست لبش با   ی م دیاش گذاشت؛ چه با یشان یپ یو دستش را رو  برخاست
  یکند، پس راننده برا ینبود خودش رانندگ یاز ی توانست اآلن به اصفهان برود، ن یانگشتش شد؛ م

با پدرش   دی با یکرد؟ از طرف یرا چه م یشد، شکوه  یطور هم نم نیچه استخدام کرده بود؟ نه خب ا
کند.   یتوانست کار  یود، حداقل مزد. پس بهتر بود وضعش که بهتر شد خودش بر  یکله م وهم سر 
آورد،   رونی بغلش ب ری کرد. قاب را از ز یم شهیصبر پ  یآمد و اندک  یکنار م یدلتنگ  نیبا ا دیفقط با

شد. خواست از اتاق خارج   یدردسر م دید یم یاگر کس گر،یاتاق درست نبود د نیگذاشتنش در ا
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  یدر حال   یاز آسک یکنار تخت بود را برداشت، عکس  یعسل   یکه رو یمکث کرد، قاب  یا هیثان اماشود 
  یدیو سگ کوچک سف  دیرقص یمواجش در دست باد م  یسرش بود، موها یاش رو  یدود نکیکه ع

از دو رد شده  ست؛یدر آغوشش حبس شده بود. قاب را برداشت و از اتاق خارج شد. ساعت را نگر
تخت پرتاب کرد و دراز   یرا رو لشی ود. موبارا گرفت، باز هم خاموش ب  یآسک  یبود، به درک. شماره 

 :  دیکش

 کار کنم؟  یچ-

 *** 

 .دی دخترخانمتون و به روانشناس نشون بد دیحرف من همونه آقا، با-

 که دکتر مانع شد:  دیبگو  یز یدهان باز کرد تا چ یشکوه

 داغونه آقا. یدخترتون از لحاظ روح -

 کرد. شیکاغذ جلو یرو ی ز یبه نوشتن چ  شروع

 یهمون دست دهید بیکه آس ی. دستدیتنهاش بذار ادیکنم ز ینم  شنهادیپ یسطح از افسردگ نیو با ا-
 میو مجبور شد قهیعم  یدگ یبد شده، بر یل یداشته و اآلن وضعش خ یجزئ   یهستش که شکستگ

و    یعیطب  ی وهیخون ساز مثل گوشت قرمز و جگر اصالً قطع نشه، آب م یی. مواد غذامیبزن هیبخ
 و مصرف...   هیته دیحتمًا با سمینو  یکه دارم م ینسخه ا

اما اصالً   یزد. شکوه  یبود و تند تند مشغول نوشتن بود حرف م نیهمان طور که سرش پائ دکتر
به خاطر دو روز   یعن یبود؟  نیمنظورش هم د؟یشد یکر شده بود. افسردگ د،یشن   یحواسش نبود، نم

بر سر دخترش در آن عمارت منحوس آورده   ییامکان نداشت. چه بال نیافسرده شده بود؟ ا ییجدا
زنگ خورد، شماره ناشناس    لشیچه به او کرده بودند که تنها گذاشتنش خطرناک شده بود؟ موبا ؟اند
 بود!

 گم؟یم یآقا حواستون هست چ-

 توجه به تشر دکتر از اتاق خارج شد و پاسخ داد: بدون

 بله؟ -
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 الو.-

 حوصله بود.  یب

 د؟ی کار دار یالو، بله، با ک -

 پشت خط انگار مستاصل بود. فرد

 .انمیمن...دا-

 منفجر شد.  یبمب مانند

کردنم نداشته باشن   یآسمون جرات عذادار  یازتون که مرغا ارمیدر م یپدر  نمتونیآخ که اگه بب-
 . براتون

 : دیدر هم کش اخم

 چته؟ آروم تر. -

 حرکت کرد:   مارستانیب  یراهرو در

 شی پ  دشیببر گهیدختره که دکتر راس راس تو چشام زل زده م نیبا ا ن یکار کرد یچ کهی مرت-
  نیموند که وضعش بهتر از ا یخودم م شیکه اگه پ نی خب ا  تون؟یبوده امانت دار نیروانشناس. ا

 شد.  یم

 نشست:  راست

 شما؟  دیمگه؟ کجائ دی؟ دکتر؟ کجائروانشناس-

که معلوم  ییکنم. بچم و دادم دست آدما  یم چارتونیب فتهیفقط دعا کن چشم به چشتون ن ن،یبب -
 . نیحاال بب  ارمیپدرتون و در م د،یبال رو سرش آورد نیکه ا هیبتتون چ  ستین

 کرد. یم یرو  ادهیداشت ز  گرید د؛یخند  تی بست و از فرط عصبان چشم

ن بعدشم نم یو دوسال نکرد  ستیب  ،یبکن  ی تون  ینم  یغلط چیه-  یسگ ک ا ی. نه که نخوایتون  یم 
 ! یباش 
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 : د یتنش آتش گرفت، عربده کش تمام

  زتیهمه چ  یاگه خراب نکردم که از خوده ب  یک یسگ هفت جد و آبادتونه، اون عمارت و رو سره تو -
 . یونندازمت گوشه هلفت یچه طور م  نیکم ترم. فقط صبر کن و بب 

 . دیکش ریت  گردنش

 اون وقت؟  یبه چه جرم -

 .ختیر  یم  نیاش پائ یشانیاش ورم کرده بود و عرق چک چک از پ قهیگردن و شق یگ هار   تمام

  یکارت م  یچ نی صبر کن بب ،یداد لمیدست و پا شکسته تحو یدیدخترم و دزد ،ییبه جرم آدم ربا-
 کنم فقط.

خودش باهام اومده، بگو که خودش گفت ببرمش شمال، همه    لیعه. پس لطف کن بگو دخترت به م-
 کنن واست.   یکه تره هم خورد نم  ن یبگو و بعدم بب   نارویا

 داد: یهنوز داشت ادامه م انیاش را پاک کرد، دا یشانیپ  یها عرق

 بدم بهت.  شنهادیپ هیاستم من زنگ نزدم جر و بحث کنم که اصالً حوصلش و ندارم، فقط خو ن،یبب -

من جنازه دخترمم رو   د،یبگم کور خوند دیبا دیباز اون مال و ماللتون و به رخم بکش یاگه زنگ زد-
 نه؟  ای یدیذارم، فهم  یدوش امثال شما نم 

 شد.  رهی خاموش اتاقش خ ونیتلوز به

 کلفت بودا؟  شنهادمیپ-

 گرفته؟ یدختر اومده که افسردگ نیبه سر ا یبود. فقط بهم بگو چ یهرچ-

  یواسه چ یشه بگ یشه، م یداغون شد. م هویشد،  یجور  نیبعد از فوت بابا و مامانش ا-
 لطفًا؟  مارستانه،یب

 نداشت، داشت؟  ی"بابا" و "مامان" که منظور  یسفت تلفظ کردن کلمه ها از

 اش را پاک کرد:  یشانیهم عرق پ باز
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 روانشناس؟   شیپ  دشیاتاقشو با دست شکونده... برد ...برده بود نهی... آ نهیآ  ده،ید بیدستش آس-

 : ختیر  شیاش را در صدا یشکانده؟ چرا؟ تمام احساس نگران نهیآ ده؟ید بیآس دستش

و   ستیب گم،یما باشه. بدون قصد و قرض م  شیشه که پ یبهتر م  یاون فقط در صورت  نیآره. بب-
و ثابت کن    تیپدر ای. ب ادیکنار ب  انیجر  نیخواد تا با ا یو دوسال وقت م   ستیما بوده ب  شیدوسال پ

 واسه همه بهتره.  یجور  نیو برش گردون. ا

 و سرتق لب زد:  محکم

 . ادیمجبوره کنار ب  اد،یمونه، کنار م یمن م  شیعمرًا. دختر من پ -

 را قطع کرد.   لیموبا و

شد. به  ی شد که نم یوش سرش نممردک زبان خ نی چشم بست؛ ا یعصب  دیبوق را که شن یصدا
 کرد. یم یکار  دیکرد و در فکر فرو رفت؛ با ی شکوه یحواله  یدرک

 ــــــ

 مرتب کرد:   یرا پشت آسک   بالشت

 قربونت برم من!  یبود کرد یچه کار  نیآخه ا  ن،یبش  زمی عز  ایب-

 کرد.  یسوخت و از فرط درد ذوق ذوق م  یدستش وحشتناک بود، م درد

 بمونم؟   دیبا ی تا ک-

 را پاک کرد.   اشکش

 . یش  صیحساب کنه ترخ   رشیبره پذ  گمیم یاآلن به مرتض -

 شد.   یاسمش هم باعث انزجار م یحت

 جا باشم.  نیخوام ا یخوام برگردم کردستان نم یاون. اصالً من م شیخوام برگردم پ  یمن نم-

 گذاشت:  یدست سالم آسک یرا رو دستش
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  یکار و م نی هم نمیری که، با ش ستی. فقط با تو نستیتو دلش ن   یچی نگاه به اخم و تخمش نکن ه-
ازدواجمونم    لیشه. اوا  یدونه که بدتر م یکنه، نم یم تی بچه ترب یجور  نیکنه ا ی کرد عادتشه، فکر م

نه، دست خودش   دمیبعد د یول  دمیترس یازش م  یاخالقش کل  نی بود، به خاطر هم یطور  نیهم
ده. توام ناراحت نشو، من از دلش خبر دارم. اآلن از   یعقلش و از دست م شهی م  یعصب یوقت  ستین

 همه ناراحت تر، خودشه.

 شد.  یدلش نرم نم د،یخواست بگو یهر چه م د،یکش رونی را ب دستش

 باشه. -

  قهیشق یدرشت عرق رو یدانه ها  کرده بود، با ییکه خون از تن گدا یوارد اتاق شد، با صورت   یمرتض
 که لرزشش کامالً آشکار بود.  یاش، با دست

 دعوات شده باز؟ خدا مرگم بده. یبا ک ه؟یا افهیچه شکل و ق  ن یا ،یشده مرتض یچ-

 کشم. ی کشم، به خدا م یپسره رو م  نیروز ا هیمن -

 شد؛ منظورش از پسر که بود؟  زی ت یآسک  یها گوش

 ؟یگی و م  یکدوم پسره؟ ک-

 . ستی نگر یبه آسک   یمرتض

چاقو  هی ،یا گهیهر کوفت و زهرمار د ای ش،ی نیب  یم ،یزن  یبفهمم به اون پسره زنگ م  ،یآسک نیبب -
 .دمیشم م هیزنم، د  یشاهرگش و م رمی دارم م یبرم

 اش را مرتب کرد: ملحفه

 قصاصه.  ست،ی ن هیحکم قتل د-

 گفت.  یم  ایدهنش و باز کرده بود چ یدید یکاش م  ،ی ایوب پشتش در م خ-

 زنه.  یبد حرف نم   یبا کس یاون الک ،یکرد   شیپشتشم چون پسرعمومه. البد عصب-

 تماس گرفته بود؟ انیباره راست نشست؛ دا کی به
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 زنگ زده بود اآلن؟ آره؟-

 شد. کینزد یکرد؟ به تخت آسک یرا حل م ایقضا  نیچه طور ا د،یکش شیموها یال پنجه

  یدخترم، من تورو دوست دارم. من به خاطر آرامش تو سپردمت به اون خونواده. منه لعنت نیبب -
تونم   یمطمئن شدم م   یخواستم، تازه تونستم خودمو جمع و جور کنم، وقت یتورو م  هیخوب

ده، اآلن که وضعم بهتر  رو دلش مون  زایچ  یلیحسرت خ  ن،یو بب  نیری خوشبختت کنم اومدم دنبالت. ش
شش   ای. نداشتم که بخرم. آردمی خر  ینم  دیلباس ع نیر ی کنم. من واسه ش یم  ایبراش مح  رمشده دا

. من...من...تازه دارم خودم و  ادهیز  نشیبفرسمش چون هز  یدبستان شیسالشه. هنوز نتونستم پ
تا تونستم به خودم  ؟یفهم  یو کنترل کنم، م  یزندگ یچه جور  دیفهمم با یکنم. تازه دارم م یم دایپ
 بدن که تورو پس بفرستم؟  شنهادیدرسته که هر روز بهم زنگ بزنن پول پ ن یآوردمت، حاال ا  امیب

 سکوتش! گریزد بس بود د یم  شیحرف ها دیرا تر کرد، با  لبش

  یکه بزرگت م نی ائپدر و مادر اون  ،یبذار  ایدن نیپا تو ا شنیکه باعث م ستنین  ییپدر و مادر اونا-
و بابا رضا لباسام و   یلیرفتم مدرسه مامان ل  یکنن. وقت  یکنن، بهت محبت م  یکنن، تر و خشکت م 

دادن و من و   یبی کردند، بهم پول تو ج تیموفق یبهم پوشوندن و عموم و بابابزرگم واسم آرزو
بردن  یرفت، من و م  یکه حوصلم سر م ییاونا بودن. وقتا امی . اولومدنیرسوندن. جلسه هام و اونا م

 انیشد، دا یباران دعوام م ایبا شهرزاد  ی. وقتمیدیخند یم م،یزد  یگردوندن، حرف م یم رون،یب
از  انیشد آراد و دا یدعوام م یکرد، هوامو داشت. تو کوچه اگه با کس یجدامون م شهیهم

هر   د،یخر  یکه م یکرد، هر چ یم  میو باهام تقس شیخوراک  شهیهم ادی . شهومدن یخجالتشون در م
طوره   نی اآلنشم هم نیبرگرده، هم یبره و واسه من دست خال   یی. محال بود جادیخر یچه قدر که م
من شوق    دیهم بلوغم مامانم کنارم بود، تو انتخاب رشتم بابام کمکم کرد، اون بود که ف یهنوز. دوره 

من و  انیو آراد و شهرزاد و دا ادیداد. روز کنکورم، شه  هیکتاب شعر و بابام بهم هد نی دارم. اول اتیادب
همون  که استرس نداشته باشم، نیمنتظرم نشستن. واسه ا نیلحظه هم تو ماش نیرسوندن و تا آخر

جک و خاطره بود  یهرچدرآورد،  یمسخره باز  یکل  د،یشاهرگش و بزن  دیخوا  یکه شما م  یانیدا
و جشن گرفتن واسم.  مییروز دانشجو نیکردن. اول دارمیکرد، اصالً خودشون از خواب ب یم فیتعر

  داریح ب کردم. به خاطر من تا چهار و پنج صب  یوقت پاس نم   چیو اگه شهرزاد نبود ه امی اضیامتحان ر
  ختنیواسم جشن گرفتن، اشک ر  مشدم، بابا و مامان لی فارغ التحص ی. وقترمی بگ ادی موند تا من  یم

فوت شدند، من تا سومشون از تب و لرز نتونستم تو مراسم باشم.   دیبرام. تصادف کردند، خبر رس
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داده  یکرده بود و جواب منف   یحالم بهتر شد، با عمم دعوام شد، من و واسه آراد خواستگار  یوقت
بهش گفتم. رفت همشو   نارویهمه ا و سادمیبودم، باعث تصادف بابا و مامانم اون بود، تو روش وا

 اون آدم گهیاونم پشت من درومد، دفاع کرد ازم. اما من د ان،یگذاشت کف دست دا

روانشناس برد من و    شیکرد حالم و بهتر کنه، پ یسع  انیشم. دا یوقت نم   چیه شدم، ینم  سابق
شد، من و از خونوادم    دایسروکله شما پ هویکرد، تا اومدم بهتر شم  یکلبشو نشون داد بهم همه کار 

که  گووقت ن چیه گهیتو اتاق. د دیکن  یم میزندان یی جا، تازه در کمال پرو  نیا دیآورد دیدور کرد
 وقت!  چیه  ،ییمن تو ی خونواده

 را پاک کرد و رو از آن ها گرفت.   شیها اشک

 ـــــــ

کدامشان  چیبا ه  یآسک ریخارج شدند. در طول مس  مارستانیرا حساب کردند و از ب  رشیپذ پول
فرصت   گری د کیخواستند به  یبودند، انگار م یوضع راض نیاز ا ییکرد و آن ها هم گو ینم  یصحبت

 که رخ داده بود.  یشوکه کننده ا یا یفکر کردن بدهند. فرصت کنار آمدن با قضا

 . یکن یتازه م مییهوا هیگذره  ی خواجو، آبش بازه خوش م  میر یاومدن باهم م نایفردا که عموت ا-

 . ستینگر یبه لبخند شکوه  نهیآ از

 . امینم-

 خوبه، الزمه!  تی چرا مامان جون؟ واسه روح-

 حرفش را زد.  یاز نگران یناش یبود و با اخم  دهیچرخ یآسک سمت

 . ستی که واسه من الزمه تو اصفهان ن  ییزایاون چ-

 . یآسک میخوب فکر کن یزهایبه چ  یمدت هیتا   ایب-

 : دیشده اش کش  یچ یدست باند پ  یرو

 شه!  یبازم که همون م-
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 صبر چشمانش را باز و بسته کرد:  با

 افته. یتونه ب  یجا م نیکه ا ه یخوب یمنظورم اتفاقا-

 زمزمه کرد:   رلبیز

 افته.  ینم یاتفاق خوب  چیه گهید-

 یدستش شد. خب زمان م  یبا انگشتر باباقور  ینگفت، زن هم مشغول باز  یز یچ گرید یشکوه
 ات!  یندگ نافرجام ز یها یبروز رسان  یسر  کی خواست کنار آمدن با 

 ــــــ

 *** 

صورتش،   ی چندسانت  یگونه اش وحشت زده چشم گشود و در فاصله  یرو یحس انگشت نوازش  با
گفت و   ی. آخ بلنددیکش ری راست نشست؛ گردنش ت عی. سردیرا د دایآ ز یو غم انگ  یچشمان آب

 و او هم نشست.   ستیرا نگر انینگران دا دایآتل نهاد. آ یدستش را رو

 خواستم بترسونمت! یواقعًا نم  دیببخش  د،یببخش ؟یخوب -

 . دیکش یدردناک نفس

 ؟ یکن  یم یتو تخت من چه غلط -

برق زد و از چشمش  ی . قطره اشککیتار انیدا یما یراس نور ماه بود و س  ریدر ت  قایدق صورتش
 سقوط کرد.

 .ادی ئنم توام از من خوشت مفرصت بده مطم ه یتورو خدا بهم  انیمن...من دوست دارم دا-

 شده نجوا کرد:   کیمبهوت و بار یکرد و با چشمان یگنگ اخم

   اد؟یبهت فرصت بدم؟ کجا؟ تو تختم؟ که بلکم ازت خوشم ب-

 سر تکان داد. زیانگ تاسف
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  ادیکنم که ب داریو ب  ییو طرز فکرم راجبت عوض شد، حاال هم تا نرفتم دا دیمتاسفم واست، تمام د-
 .رونیزودتر خودت از اتاقم گمشو ب نهی شاهکارش و بب

 یشد، چه طور گند زد و رو  ینرم م انیکار دا نیبا ا الشیصورتش گرفت و زار زد؛ به خ  یرا رو دستش
 عفتش قمار کرد؟ 

  یک  ستیمعلوم ن  گهیتهران، د می گرد یبر م  می. ما فردا دارستین یگیکه تو م ینه به خدا اون جور -
 هی نیبخوابم. هم شتیباشم، پ شت یجا پ  نیافته، فقط... فقط ا یب  نجایا یخوام اتفاق ی نم نمت،ی بب
 بار. 

  یاز سر بر نم  یهم روسر  شیدوسال پ نیکه تا هم یرا چه شده بود؟ دختر  دا یتنش سر شد؛ آ تمام
 : ستادیتخت. راست ا یداد؟ در اتاق، رو یم یشنهادیپ نی داشت، آمده بود و چن 

 . میزن ی پاشو برو بخواب صبح حرف م  ، یگیم یچ یفهم  یزده به سرت نم -

 یرا از نظر گذراند، کشش انیمتعجب دا یمایقرار گرفت، سر بلند کرد و س انیدا یو روبرو  برخاست
شد   یم کی تر به او نزد شیگونه قابل سرکوب نبود و هرچه ب چیکرد که ه یوحشتناک به او حس م

 یرا به چنگ گرفت؛ بو انیشرت دا  یبلند شد، ت شی پا یپنجه ها یشد. رو یم دتریکشش شد
 بود. زی انگ عجابعطرش ا

 آورد.  نیگرفت و پائ   دایو مچ هر دو دست آ  دیرا عقب کش  سرش

 چه مرگت شده تو؟ -

 باخته، جان داده! ز،یغم انگ س،ی خ  یبا صورت د؛یخند

 عاشق شدم. -

 را عقب فرستاد:  دایآ نرم

 باشه؟ ،یخواب  یمر... م یتو اتاقت و کپه   یر یکنم توام م  یفراموش م  ناروی خب، من ا یل یخ-

 ؟ یکن  یم یجور  نیبه خاطر اون دختره ا-

 فوت کرد:  رونی را ب  نفسش
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 ایدن هی یاآلن بهم فهموند یکردم، ول یم سهیشما دوتا را باهم مقا یوقت هی دیشا  هیقض نیتا قبل از ا-
 نجابته.  نی هم نشیتر یشما هست و اساس نیفرق ب 

جمع کردن خرده  ینبود برا یعقب عقب رفت، غرورش شکسته شد و وقت د،یکش  ری کمرش ت ی غهیت
 و از اتاق خارج شد.  دی. چرخشیها

قبل خارج از  قهیسمت تختش رفت و نشست، درک اتفاقات چند دق د؛یبه صورتش کش  یدست
  گریکس د چیگذاشته بود. ه شی سکه اش را به نما گری د یرو  یروزها زندگ نی تصوراتش بود. انگار ا

 خودش نبود!

 ــــــ

  یتند. مبود فرق داش دهیکه از آن ها د ییکرد، چقدر با عکس ها یدور و برش نگاه م یچهره ها به
بودند. عاطفه بر خالف لبخند   شانیتر از عکس ها افهی و عباس به نسبت خوش ق  نیشد گفت حس 

پسر عمو    الدیزد. م ینبود اما بدجنس هم نم یکه در عکس داشت اصالً دختر خون گرم یگشاده ا
 دیرا د  یآسک یگاه یرچشم یاز صبح که آمده بودند کالهش را از سر برنداشته بود و ز ش،یی ف مصط

برادر   ای. آردهیتازه سر رس  یدخترعمو نیراجب ا  شیهنوز ارضا نشده بود حس کنجکاو دیزد، شا یم
مسئله فکر    نیبود اصالً شوق کودکانه نداشت و ا ریکوچکش شش سال داشت اما کم حرف و گوشه گ

  ی شهیکه ر  یبود به کسان هیشب شتریب  ستی شد گفت کودک آرام یکرده بود، نم ریدرگرا   یکآس
 . امدین  رونیدر آن ها خشک شده. تمام شب را در اتاقش بود و ب  یخوش

 نم؟ یبش شهیم-

آمد و   یکه اصالً به او نم یشیبه همان رنگ، ته ر یبا چشمان رهیت یقهوه ا یعباس نگاه کرد؛ موها به
 داد. یتر نشان م شیفوق العاده مردانه که سنش را ب  ی پیت

 کنم.  یبله خواهش م -

 شده بود. زی ت الدینشست، چشمان م  یدر کنار آسک یمناسب  یفاصله  با

د شبیپر-   دارتید یمشتاق یکل  مت،ینی ب یب می ای ب یدل تو دلمون نبود که زودتر  یکه مامان گفت اوم 
 .میبود
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 پسر بود.  یاصفهان  ظ یغل یخورد لحجه  یوش آسک که به گ یز یچ  نی صحبت اول  نیح در

 . یمرس-

 . به چشمان مردش سوگند خورده بود حد و مرزش را سفت و سخت بچسبد. نیهم

 بود؟   یاسمت آسک-

 بله.-

َقده بداخالق  -  َحالل س!  گا ین هیبابا  میل یفام ؟یآ حاال چ 

 یرا م یدارد عقب مانده ا ییکه گو یبا لبخند  یآسک د،ی مزه اش خند یب  یبعد هم قاه قاه به شوخ و
لبخندش را    دیند یآسک یاز سو ی اق ینگاهش کرد؛ چقدر از مردان سبک متنفر بود. عباس که اشت ندیب

 ثابت بازگشت.  ت یجمع کرد و به وضع 

 جا؟  نی ا ایاون جا بهتر بود -

 به فکر نبود.  یاز ین

 اون جا. -

آب   ختیکه  خده یُخبس  نجاَوم ی. حاال ایتند جواب منا داد نقدهیگذشته که ا یخوش م  یمعلومه کل-
د کل  . ینشد لیفام یی گذره بهت، با بد کسا ی خوش م یب ش 

 رفت.   یرا در چنگ گرفت؛ کاش م شیزانو

 !دوارمیکنم اما ام  یفکر نم-

 کرد.  یسرخوش یخنده   باز

د   التیخ-  خودت.  ین ی ب یکه بگذره م خدهیُ راحت باش 

 باشد.  ایآر یخواست جا   یزد. چقدر دلش م  یکوتاه لبخند

 ُخب س!  یلیآب و هواش خ   گنیکردستان و م-
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 بله بهشته. -

 : دیکش شیشلوار پارچه ا یرو یدست

د میدیفهم  یوقت  ،یای راحت ب نقدیبذارن ا میکرد یم یفکر ن-  . میذوق کرد یل یخ یاوم 

 انگشتش را نوازش کرد.  ی کناره

 بار.  هی دیگفت-

  ست،یرا نگر  الدیشد. م انیکاله نما ر یاز ز الدیم فیرد یبه خنده کش آمدند و دندان ها  شیها لب
مرموز را در   یآدم ها یخواست ادا یرا باال داد؛ مثالً م شی ابرو یتا کیسرش را کج کرد و  یکم
   اورد؟یب

 که...شوما چند سال ده؟ گمیم-

 گرفت.  الدیماز  چشم

 و دو!  ستیب-

 زد:  یانداخت و لبخند نیرا پائ   سرش

 ؟یچه ماه م،یپس هم سن-

 بود!  یقدر پسر خسته کننده ا چه

 . نیفرورد-

 ؟یچندمش نم،یچه جالب منم فرورد-

 اول.-

 . زدهمشیمنم س-

به همراه   شی مهم نبود پس چشم از عباس گرفت و به آشپزخانه دوخت؛ عمه و زن عمو شی برا اصالً 
  یگرم با او برخورد کرد و حت  یلیزدند. در بدو ورود عمه اش خ یدر آشپرخانه حرف م نیری عاطفه و ش
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هم خون گرم   شی. زن عموهاندشیتوانسته بب یکه چقدر دل تنگش بوده و نم ختیاشک هم ر
اش را   یشان یهم پ شیبه او گفتند. عموها یگرفتن و فشردنش و خوش آمددر آغوش  د،بودن
نشست،    گرشیهم برخاست و سمت د نیحواله اش کردند. حس  زی جمالت محبت آم یو کل  دندیبوس
 اسپرت.  یپ ینسبتًا جذاب و ت یا افهی با ق  یچشم و ابرو مشک یپسر 

 چه طوره؟-

 خودش را جمع و جور کرد و متعجب نگاهش کرد:  یکم

 ؟ یچ-

 ! دتیجد هیزندگ -

 .ستیگچ گرفته اش نگر یرا باال انداخت و به زانو شی ابروها

 شبه بدم.  هیسوال و  نیدونم چرا همه انتظار دارن جواب ا ینم-

 جا چه طور بوده؟ نیکنم، تا ا   یخب باشه سوالم و عوض م یل یخ-

 نکون.  تشیاذ نیحس-

 به عباس انداخت که با خنده جمله اش را ادا کرد.  یچشم گوشه

 جاش که افتضاح بوده. ن یشم، تا ا ینم تیاذ-

 آمد:  رونی از آشپزخانه ب عاطفه

 نامردا!؟ دیش  یشده بدون من جمع م یچ-

 نشست.  الدی رفت و کنار م یبه آسک یچشم غره ا نیریش

 بلند گفت:   نیحس

 شه.  یعاطفه خانوم بدون شما که نم  دیدار اریاخت-

 زدند.  یانداختند و لبخند یبه مرتض  ینگاه  یو مصطف  یمجتب
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 داداش.  شنیانگار بچه ها دارن باهم جور م-

 سر تکان داد:  یمرتض

 ان شاهلل. -

 زد: الدیکاله م یلبه  یبا دست رو  نیریش

 خدمتتون؟  ارمی آفتاب ب-

 : د یرا عقب کش  سرش

 .شهی نه زحمتتون م-

 کرد:  یرا باد و سپس خال  لپش

ق  ومدهیهنوز ن یدیفهم- ر  شق   به پا کرده؟ یچه ق 

 سرش را بلند کرد:  کنجکاو

 کار کرده مگه؟  یچ-

که خواست دهان باز کند پدرش نامش را صدا   نیتر برد، هم  کیو سرش را نزد ستیرا نگر  اطراف
 کرد.

 !نیری ش-

 .دیرنگش را جلو کش  ییمویتر کرد و شال ل  شیب الدیفاصله اش را با م  د،ینگاه پدرش را فهم یمعن

 .گهیبگو د-

 بود لب زد:  شی پدر و عموها یطور که نگاهش رو همان

 ! شهی االن نم گمیبعدًا م-

  دواریام  د،یکش یم ازهی و عباس نشسته بود و مدام خم نیحس  نی که ب ستی نگر یبه آسک   یشکوه
 دهد. یوابستگ ی زندگ نیبه ا یاو را کم  لیفام  یبا بچه ها ین یهم نش دیشد که شا
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 .می نیو بچ  زی کمک کن م ا یجان مامان ب  نیری ش-

 چشم.-

 رهی چانه برداشت و خ ری دستش را از ز یشد. آسک یراه  یتولب یانداخت و با لبخند ینگاه الدیم به
گاه به  چیخالص شدن از شر پسرها. ه یبود برا  یخوب ی شد به آشپزخانه، فورًا از جا برخاست، بهانه 

 تنگ شود. ادیو آراد و شه  انیبا دا یهم صحبت یکرد که دلش برا  یفکرش هم خطور نم

 کمک.  امیمنم م-

 از جانب زن ها بدهد مشغول شد. یحرف یکه اجازه   نیبدون ا و

 دست و عصاهم سختته.  نیبا ا شهیم  تیپات اذ نیتو برو بش زمی عز ی آسک-

 آن دو پسر تحملشان طاقت فرساتر بود.  یبود، اصالً وحشتناک بود، اما چرت و پرت ها سختش

 ده.  یبهم دست نم یحس خوب  نمیبش ینه خوبم، اون جور -

 : دیگذاشت، با لبخند پرس شی بازو  یگذاشت. زن عمو فاطمه اش دست رو ز یها را وسط م وانیل و

 بهت بدم! یز ی چ هیخوام  یم  ایو ول کن تو، ب زیم-

  یبار هم خبر   کیچند وقت  یاز آن خنده ها یروزها حت  نیلبش را کج کرد به نشان خنده، ا ی گوشه
 نبود. 

 باشه. -

خورد، اگر توانش را داشت    یم زیسرش ل  یبود و شال هم مدام از رو رونی شال ب ری از ز شی موها تمام
حرف   یداشت اما...                                                                                  ب یشال را از سر بر م

برداشت. بسته    یچوب لباس یرا از رو  فشی راه افتاد، طرف اتاق مهمان رفتند و ک شیدنبال زن عمو
بسته   یکه مدل لبنان  اش یبه کنار روسر  یگرفت. دست یدر آورد و سمت آسک  ف یکادو شده را از ک یا

 شانه گذاشت و با لبخند گفت:  یاش را رو یچادرش رنگ د،یبود کش

تبرک   م،یدیو برات خر نیکه ا می انقدر خوشحال شد م،ی ما کربال بود ییایم یبابات گفت دار  یوقت-
 . ادیخوشت ب   دوارمی. امنی آقا امام حس حیشده هم هست به ضر 
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 را گرفت:  هیلبخند هدرا باال پرتاب کرد و با  ش یابروها جفت

 . یمرس یوا-

 اش شد:  روزهیبا انگشتر ف یباز  مشغول

 اد؟ یخوشت م نیبازش کن بب -

 حتمًا. -

 یا هیصدم ثان یذوقش فروکش شد و برا یلحظه ا دید یز یذوق کاغذ کادو را باز کرد اما با چ  با
 حفظش کرد:  عی لبخندش رفت اما سر

 داره!  ی چه رنگ و طرحا جالب ،یچه چادر قشنگ-

 زدند.  یشده بودند و برق م یپاش لیکه اکل یو آب   یصورت یرنگ با گل ها  دیسف یچادر 

 : د یکش یآسوده ا نفس

 . ادیاز طرحاش بدت ب دیخداروشکر که خوشت اومده، گفتم شا-

 را پشت گوش زد:  شیگردنش افتاده بود، مو یرو  شالش

 نه، خوشم اومده واقعًا، ممنونم.-

 خداروشکر. -

 را تا کرد و در دست گرفت:  چادر

 من برم بذارمش تو اتاقم.  د،یبود ادم یبازم ممنون که به -

 جمع شد:  یکم  لبخندش

 ش؟ ی پوش ینم-

 عادت نداشت.  زهایچ نیبه ا د؟یکه چه بگو ماند
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 .ستمی... بلد نیعنیمن...آخه...-

 داد:  یفی را تکان خف  سرش

 گلم.  ستین یز ی که چ نیا یر یگ یم ادی چادر سر کردن و؟ خب  ؟یست یو بلد ن یچ-

 : چاندیدور صورتش پ یرا با دست عقب داد و شالش را حجاب   یآسک یموها

 کن.  یجور  نیو ا نیا-

 گذاشت:   شیشانه ها یرا از دستش گرفت و رو چادر

چه قدر  ،یبغلت. به به چه قدر ماه شد  ریز یبذار  دیبااضافشم  نیا ،یبذار  یجور  نیا دیبا نمیا-
 . ننتیو صدا کنم اونا هم بب  میصبر کن مامانت و مر  یخوشگل شد

شالش را از دور گردن شل کرد، احساس   یچهارچوب در قرار گرفت و بلند نامشان را صدا کرد. کم  در
 به سراغش آمده بود، حالت تهوع معده اش را دگرگون کرده بود!  یبد خفگ 

 .ایا قهی فاطمه خانوم خوش سل ،یچه قدر خوشگل شد زمیعز ییوا-

 هم به جمع شان ملحق شدند. نیری و ش عاطفه

 با ذوق و بغض لب زد:   مادرش

 وقت.  هیاسفند براش دود کنم چشم نخوره  هیبذار من برم -

 لب زد:  میمر

 چشمه آهوئه. هیفرمشون خوشگله شب  یل یکنه. خ یداره جلوه م یزن عمو، چشات حساب  یشد یعال -

را   شیخون در رگ ها عیگرم شدن تنش و حرکت سر د،ی تپش قلبش به هزاران اسب بخار رس  سرعت 
خواست   یم یتوانست گشاد شدن مردمک چشم را هم احساس کند. تا لحظه ا یم  یحس کرد، حت

آمد و همه دست به دست هم   یکائنات به صدا در م  یدست بکشد، زنگ ها انیاز فکر کردن به دا
  ن یریو شد ش دیکه دستش با رنده بر ییشوند. پرواز کرد در خاطرات شمال، آن جا  نعدادند تا ما یم
 اش. یزخم زندگ نیتر
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 .شهیکشه دل رباتر م یخجالت م  یوقت بی خوام عج یکه م یدختر  نیا-"

 شم خوب. ک یخجالت م  یجور  نینگو ا-

 چشم آهو."  میقبول دار دتمیخجالت کش-

 کرد؛ چشمانش تر شد.  بغض

 چت شد؟  یآسک ییوا-

 آره؟ ؟یآهوئه ناراحت شد هیگفتم چشمات شب ؟یخوب -

 دادم بهت قربونت برم.  یکاش نم  ،یفکر کنم چادر دوست نداشت ییوا-

 یو هق هق کرد؛ گاه دیتختش خواب یو به سمت اتاقش رفت چادر از شانه اش افتاد. رو دیدو
شود، هرچه را   ی نم  یکن  یهرچه تالش م ،یرس  ینم یدو یرود، هر چه م  ینم شی پ  لتیباب م  یزندگ
تر غرق   شی ب  یزن  یتر دست و پا م  شی شود، ممنوعه، هرچه ب یکه خوشت آمده، دور م یخواه یم
  سیخ یو کنار پنجره    یزن یجا م ،یدار یمو دست از تقال بر   ییای که به خودت م نیا ات ،یشو یم

  رونی خود را. از اتاق ب  یانتها ین ینش  یو به نظاره م یزن   یم رچانهی دست بر ز کتیاتاق تار یشده 
نرفت،   رونی کردند، او ب  چشیکردند، هرچه از پشت در سوال پ شینرفت، هر چه در زدند، هر چه صدا

اش را به  ینرفت، اعتصاب غذا نکرده بود، زندگ رونیفقط آن شب تا چند شب بعدش هم ب  نه
افتد اما او انگار قصد از کار   یقلبش هم از کار ب  یاز فرط دل مردگ یبود، بلکه روز  دهیاعتصاب کش

 اش مشت کرد:  نهیس یافتادن نداشت، دستش را رو

منم  ؟یخور   یانقد تند تند تکون م یاون دور از  یوقت ی. چه جور یکار  انتی. خی ل یخ  یسگ جون-
 . یکن یبدنام م 

خورد، ظهرها ناهار و شب هاهم شام، آخر شب هم به  یها گذشت، مثل همه صبح ها صبحانه م  ماه
را باز کردند،   شی . گچ پانیروت یشد و تکرار همان کارها یم داری. و دوباره بدیخواب یرسم عادت م 

و   دیش با عاطفه خوب که نه اما بهتر شده بود. به خط جدطور. رابطه ا نیدستش را هم هم
  نهیزد و به آ ی م هیتختش تک   نیکه به پائ یوقت د،یبار "من" را د نیهم عادت کرده بود، چند لشیبامو
بعدش هم  یکرد و چند یزد فقط نگاه م ی نم یحرف  گری. اما او هم دستینگر  یاتاقش م دیجد ی
 زنگ خورد:  لشی بود که موبا دهیتخت دراز کش یرفت. رو یم
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 بله عاطفه؟ -

 ؟ یخوب یالو، آسک -

 . یمرس-

 بخرم. یدونم چ یبازار؟ آخه نم میباهم بر ییایامشب تولد دوستمه، م-

 الزم بود. شیرفتن برا رونیو سرد است اما ب یهوا باران  ست؛ینگر رونیب به

 . امیآره م-

 کی هوا تار م،ینشه زود برگرد ریبالت، دم در باش که ددن  امیم رمیگ یبابارو م  نیپس من ماش-
 .شهیم

 باشه، فعالً. -

را برداشت و از اتاق خارج    فشی. ک یمشک شهیرا قطع کرد، برخاست و حاضر شد، مثل هم  لشیموبا
 را مرتب کرد.  شیشد، پالتو

 کجا مامان جون؟ -

 . ستادینا

 .امیبا عاطفم زود م-

را   ابانیکرد، دو طرف خ  یهوا داشت در وجودش رخنه م  ی  سرد ستاد،یمنتظر ا  شیرا بست و جلو در
پشت   ین یماش ینگذشته بود که صدا یل یرا سمت باال جمع کرد، هنوز خ شیو شانه ها  ستینگر

 بم!  ییآشنا و صدا یشد؛ عطر   ریاس  یسرش آمد، خواست بازگردد که از پشت در آغوش کس

 احوال چشم آهو؟-

جابه جا    نیآسمان و زم قاً یو دق  ستادیاز حرکت ا نیو تمام زندگان مردند، زم  دیدمدر صور  لیاسراف
شد با دو   چشم در چشم د،یرا باور نداشت. آرام چرخ  دیشن  یکه م یز یشد. چ  امتی شدند، اصالً ق
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  لببه  ش،ی را، گونه ها شیاش،مژه ها ینیابروانش، ب  ش،یبر چشم ها دیخندان. دست کش  یذغال
 . ی. بغض کرد از خوشحالدیچشم بست و کف دستش را بوس ان یدا د،یکه رس شیها

 !انمیدا-

 فر دختر را پشت گوشش گذاشت:  یمو تار

   انم؟یگ-

 یهر کجا که م ند،یخواست بب  یخواست بشود، هر که م   یهر چه م اوردی رفت، طاقت ن  جانش
  یعاطفه سر م دیود شاگفت، مهم نب یو به پدرش م دید یم  یکس دیخواست باشد، مهم نبود شا

 اش! دهیانگار که شش ماه  َنه  شش سال است ند دش،یمحکم در آغوش کش دش،ید یو م  دیرس

 اون همه حرفات؟  جهی بود نت نیکنم؟ ا  کاریچ  دیبا نایا نی من ب ینگفت  ؟ینامرد کجا بود-

 : دیکوب انیدا ی نهیمشت بر س هیو با گر دیکش عقب

 دوست ندارم!  گه،یخوامت د ینم یکه بود  ییبرو، برو همون جا-

 : دیکشدر آغوشش   باز

 م؟ی زندگ  یکجا بود انیدا-

و   دیسرش را بوس د،یرس یاش م نهی حلقه کرد؛ قدش به زور تا تخت س  یرا دور کمر آسک دستانش
 اش را آن جا گذاشت:  یشانیپ

 ؟یتموم شد؟ سبک شد -

 بلند کرد:  سر

خواست   می هرک میر  یم میش یاآلن سوار م نینه تموم نشده، من و ببر، تورو خدا من و ببر، اصالً هم-
 زنم تو دهنش. یحرف بزنه م

 شد:  ریاس انیدر دست دا شیرفت که بازو نی را پاک کرد و به سمت در ماش   شیها اشک

 کارت دارم.  ایب  م؟یکجا بر-
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 بازگشت:  انیبه سمت دا آرام

 ها؟-

 خونست اآلن؟ یشکوه -

 شد در صورتش:  براق

 . شهی م دایاآلن سر و کلش پ اریاسم نحسش و ن-

 صبر چشم بست:  با

 گم؟ یخونست م-

 کار؟ ی چ یخوا ین...نه، م-

 کارت دارم.  میخوبه. سوار شو بر-

 ! یآسک-

. دستش  ستینگری ها را مشد؛ عاطفه بود که با بهت آن  دهیهماهنگ به سمت راست کش نگاهشان
 : دیکش رونیب  انیاز دست دارا 

 ؟یعاطفه، اومد-

به سر تا   یبا اخم نگاه انیآمد. دا رون ی از پشت سر او ب الدیکه خواست به سمت عاطفه برود م نیهم
گام برداشت.   انیرفت، سمت دا  یم یکه به سرخ  ییما یاو انداخت. با دست مشت شده و س یپا

 : ستادیا شی خود را به او رساند و جلو عیسر یآسک

 . ستیمزاحم ن ست،یمزاحم ن-

 نعره زد: ی صورت آسک در

 نره خر؟  نیا هیپس ک-

 رفت:  الدیبرداشت و سمت م نش یاز ماش هیتک انیدا
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  ؟یبا من بود-

 را گرفت:   انیرا رها کرد و محکم دا  الدیم عیسر یآسک

 نه، با من بود محلش نده!-

 : د یحد ممکن رس  نیبه آخر الدیم یصدا

 آبرو؟  یب  یکنیکه بغلشم م هیک کهی مرت نیا-

صورت   یزد و دست مشت شده اش را رو یرا کنار   یآسک کند،ی چه م دیتنش آتش گرفت، نفهم تمام
 . دیکوب الدیم

 آبرو؟  یب ی گیبه دخترعمو من م-

 را گرفت و فشرد:  گردنش

 ها؟  ه؟یآبرو ک  یب  یکنن بفهم زونتیامامتون برعکس آو دونیم نی بدم تو هم یخوای م-

 : د یکوب انیکمر دا یمحکم رو فشی با ک عاطفه

 کثافت.  شیولش کن کشت-

 جدا کند، عاطفه را عقب هل داد: الدیرا از م انیداشت دا یکه سع یآسک

 حرف دهنت و بفهما! یهو-

 : ستی را نگر یزده آسک  بهت

 ؟ یتو...طرف ک-

به   یمحکم   یاز فرصت استفاده کرد و با پا به ضربه  الدی نگه داشت که م یآسک ینگاهش را رو انیدا
. از درد در خودش  دیکوب  الدیشکم م  یبه خود آمد و با پا تو عیگفت اما سر ی. آخ بلنددیاو کوب یزانو

 کنند. شانیکردند جدا ی. چند نفر به سمت آن ها آمدند و سعشدی مچاله م

 . ادیب  سیپل دیزنگ بزن-
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 رفت:  بهی به طرف مرد غر  یآسک

 ! هی دعوا خونوادگ  ؟یکنیبه توچه که دخالت م -

 زد:  ادیداشت بلندش کند فر یکرد و سع  یم هیگر الدی سر م یکه باال عاطفه

 . سیپل دی زنگ بزن گه،یدروغ م -

را به حرکت در    نیپرتابش کرد، خودش هم نشست و ماش نیدر ماش  د،یرا عقب کش  یآسک انیدا
 آورد. 

 ؟یکرد کار یچ انیدا یوا یوا-

 و نگاهش فقط به جلو بود. دادی را فشار م فرمان

 حرف نزن اصالً اآلن. -

 نهاد:  انیدا یپا یرا رو دستش

 پاش بشکنه. شاهللیا کنه؟ی زد تو پات؟ درد م-

 : دیرا گرفت و بوس  دستش

 ؟ کجا میخوبم. بر-

 زد:   هیو به در تک دیچرخ  انیسمت دا کامالً 

 .نایعمه ا شیخونمون، پ  میبر-

 را رها کرد و خنده اش را خورد:  دستش

 . گهید شهی نم مینه اون جا که اگه بتون -

 خورد؛ مگر چه شده است؟ جا

 چرا؟ -
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 گرفت و دستش را تکان داد: ینفس

 نه!  نیبهت بگم، تو ماش خوامی و م  نیهم-

 : دیزده پرس هول

 . استی کینزد نیمن کافه بلدم هم -

 کجاست؟ ه؟یاسمش چ-

 برو. میمستق یجور  نیآفرنگ، تو بزرگمهره، هم-

 ــــــــ

از فرط استرس مدام   یقرار داشت نشستند، آسک باینچندان بزرگ اما ز یاط یکه در ح  یچوب زی م پشت
خواست    انیهرچه از دا ریمس کند، در طول  یشکاند و پوست لبش را م یانگشتش را م یقولنج ها

 . کردیفقط نگاهش م دیحداقل موضوع بحث را بگو

 بگو. م،یدیرس گهیاآلن که د-

 نهاد:   زیم یرا رو شیرا تر کرد و دست ها  لبش

 جهان و گرفتن. -

 دو برابر شد.  رتشیح

 آقا جهان؟ چرا؟ -

 ومد؟ی از عمارت سراغت ن یچند وقت کس  نیتو ا-

 کرد و در فکر فرو رفت.  اخم

 کس.  چینه، ه-

 

 ؟ یمطمئن -
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 ؟یآره به خدا، واسه چ-

 .کردی صحبت م اطی با احت دیبا د؛یکوب  زیم  یچهار انگشتش رو با

 کاره جهانه. ت،یدزد ی هیقض-

تر بود  شیخوردن دردش ب ی. از خوددید یم  یاهیرفت و دهانش خشک شد، چشمانش س  نفسش
 چه قدر!

 ادامه داد: انیدا

با من بوده، من و  تتیکه مسئول ییاز اون جا زه،ی و بهم بر  تیخواسته روح  ی ره، کاره اونه، مثالً مآ-
کرده بود.    نهیکه باش دعوام شد ک ینشون بده و از چشم تو بندازه، احمق سره اون وقت  تی مسئول یب
که   دیکن یروسمخت و بزنه و ع تی آراد و بفرسته جلو که تو حالت افسردگ خواستهی وسطا هم م نیا

 کار کنه، که موفقم نشد. شیگذار هیرو سرما   تی بتونه با ارث

بود اما تمام تنش   ختهینر یکمرش به حرکت افتاد، در کمال تعجب اشک ی  غهیت یرو یسرد عرق
دست او هم لذت بخش نبود، در آن   یگرما گریرعشه افتاده بود. به خاطر پول؟ دستانش را گرفت؛ د

طور که نگاهش به روبرو بود، آب دهانش را قورت داد؛ حس لذت بخش نبود. همان   زیچ چیه لحظه
 به بدنش زده اند.   یولت ستیو ب  ستیدو یبرق یکرد یم

که تورو گروگان گرفته بود اعتراف کرد، اول خودم خواستم برم سروقت جهان اما گفتم اون  یاون کس-
براش،   دنیگفتم، اآلن زندانه، پونزده سال بر سیشه. به پل  یفقط دردسر م فتهیب  یاگه اتفاق یجور 

 شدی دعوا تو عمارت م یطلعت پشتش درومد گفت حق نداشتم بندازمش زندان، چند روز بود هرچ
 کردم.  رونشونیبارانا. منم از عمارت ب   ایطلعت مقصر بود  ای

 شد؛ چه کرده بود؟ رهی خ انیرا باال آورد و در مردمک دا  سرش

که صد در صد آراد  نهیکه هست ا یمسئله ا ،ی. آسکدنیخونه خر  هی ستن،ین ابونی نگران نباش تو خ-
 ؟ یدیفهم  ،یط یشرا  چیتحت ه ،یند تی که رضا خوامی م ره،یبگ  تی که ازت رضا ادیم

 بود. رهی نگاهش خ چنان هم

 به دستش وارد کرد:  یکم  فشار
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 ؟ یدیفهم-

 سرش را تکان داد.  آرام

 خب؟  ا،یآه و ناله راه بندازن خر بش  انین-

 کرد:  زمزمه

 باشه. -

 زد؛ چقدر دل تنگ دخترکش شده بود. یکج  لبخند

 . میبر ایحاال ب   ن،یآفر-

همه  نیا  نیتوان وزنش را نداشتند، سرش به دوران افتاده بود، تمام تنش مرتعش بود. ب  شیپاها
تالش کرد از آن حال و هوا خارجش   انیشدند. دا  نیکرد. سوار ماش یدل گرمش م انیفقط حضور دا

 کند.

 م؟ یکجا بر یحاال دوست دار -

 آرامشش.  مامن

 امام.  دونیم-

 آمد.  یم یانگار از قعر چاه شیصدا

 را؟ چ-

 نگاهش نکرد.  انیدا

 چرا؟  یچ-

گفت پول   یبهش کرده بودم؟ به خدا اگه بهم م  یکنه؟ مگه من چه بد یکار  نی همچ  دیچرا جهان با-
 دادم بهش. یالزم داره م
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  ،یار ی به دست ب  یخواست یهرچ  یتون یکه م نینه واسه ا ه،یخوب   زیپول چ ،یبهش فکر کن  خوادی نم-
 .دهیو بهت نشون م یهرکس هیکه خوده واقع نیواسه ا

 ــــــــ

را    یآن ها، آرامش به خصوص یمتفاوت مردم، همهمه  یها  پی شلوغ، ت یباز شده، بازارچه  ی فواره
 انیاش سراسر مشکل است. دا یبه درک که زندگ د،یدستش را گرفت؛ خند انی. داکردی به او منتقل م
 . ستیکاف نی هست و هم

 جلف. یو ببند دختره    شتین-

 تر کرد.  ظیرا غل ی آسک یاشت اما طنز کالمش خنده ند لبخند

 اگه نبندم؟ -

 . یجلف گه،ید یجلف -

 . دیاو مال یبسته به بازو  یرا گرفت و سرش را با چشمان انیهر دو دست ساق دست دا با

 برو خودت و لوس نکن خانم. -

 بلند سر داد.  ی داد خنده ا یطور که به کارش ادامه م همان

 . انیعاشقتم دا-

 گونه اش کاشت.  یرو یرا در آغوش گرفت، خم شد و بوسه ا یو آسک  دی کش رونی را ب شی بازو

 . ادیمنم ازت بدم نم -

 حواله اش کرد.  ینگاهش کرد و مشت زیت

 واقعًا که!-

 م؟ ینیبازارچشو بب  میبر-

 به گردنش داد:  یقر 
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 . نی تو برو بب دمیمن د-

 را تکان داد:   سرش

 دختراش خوشگلن؟  نم،ی جا باش تا من برم بب  نیباشه پس تو ا-

 نشاند:  یشان یبر پ یکم رنگ اخم

 .انیدا هیمزخرف هیشوخ -

 نبود.  یخبر   نشیری ش یحرص خوردن ها  نیوقت بود از ا  یلیزد؛ خ  یکج  لبخند

 . دمیدارم؟ سوال پرس  یمگه من با تو شوخ-

 شال فرستاد:  ریرا ز  ش یخشونت مو با

 . رهیصلمم سرنمحو  ام،یولش کن خودمم باهات م-

 خونتون؟ یبر  یخوا ینم شهی م  کیهوا داره تار-

 را سفت تر گرفت:  شی بازو

 جام.  نیتا صبح ا شهینه من هم-

 !یصاحاب شد  یدو روز ولت کردم ول و ب گهیآره د-

 که هست.  نهیهم-

 کردند به سمت بازارچه رفتند.  یطور که بحث م نیهم و

 ــــــــــــ

 

 پسرم.  نیکار کرده با صورت نازن  یچ نیبشکنه دستش بب  اد،یباال خونش بند ب  ری سرت و بگ-

 : د یعاطفه چرخ سمت
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 باهاش رفت؟    یآسک یتو مطمئن -

 کرد گفت:  یم یگرفت و طول و عرض خانه را ط   یرا م  یآسک یهمان طور که شماره  یشکوه

واسم نداشت. دختره رو   یچی ه  بتی و مص  یجز بدبخت میافتاد رو زندگ  شی پسره سا نیهروقت ا-
 کف دستش. ذارمیقسر در بره، حقشو م  ذارمی بار نم نیبهش نگفتم، اما ا یز یبرداشت برد شمال چ 

 "مشترک مورد نظر قادر به...-

بوق   ی. صداداد ی از اول انجام م  دیکه با  یرا گرفت؛ کار  انیدا یرا قطع کرد و بالفاصله شماره   لیموبا
 کرد.  یجاشغال در گوشش به او دهن ک

 جواب داد؟  یآقا مرتض  شدی چ-

 : دی کش شی در موها پنجه

 ...یمن با دهیجواب نم-

 در صفحه نقش بست.  یاز آسک یر ی . تصودیرا به آن سمت کش شانینگاه همگ فونیآ زنگ  یصدا

 سمت در رفت:  عیسر آزاده

 دخترمه. -

 شد.   و خودش خارج دیزن را گرفت، عقب کش یبرد بازو  ورشیسمت در  عیسر یمرتض

 دختره رو روشن کنم. نیا فه ی تو بمون تا من تکل-

 دهانش گرفت:  یهر دو دستش را جلو ینگران  با

 . یمرتض ایاریسر بچم ن ییبال-

  دیکرد. نفهم یرا با پله ها ط   ریاستفاده از آسانسور مس  یبه جا  تیو از فرط عصبان   دیرا بهم کوب در
زده بود،  هی تک  نش یکه بر ماش  یدر حال دیرا د انیچطور خودش را به در رساند، فقط در را که باز کرد دا

  نیزم یرو ششبا نوک کف یگذاشته و آسک گرشید یپا  یرا جلو شیرا بغل کرده و پا  شیدست ها
 . دیکشی طرح م
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 از جون دخترم؟  یخوای م ی تو چ که؟ی مرت نیتا حاال با ا یکجا بود-

 لب زد:  یآسک ستاد،یرا آزاد کرد و راست ا دستانش

 .دیطول کش کمیشده بود اومد بهم بگه  یز یچ هی-

 سالم.-

 گرفت:  یاز آسک  نگاه

 نمت؟ یدم پره خونوادم نب گهیسالم و زهرمار. نگفتم د-

 کرد:  زیر چشم

 .دیگفت که کارش داشتم طول کش گم،ینم یچ یدارم ه یاحترام سن و سالت و نگه م-

 افزود:  یدیرا باال داد و تاک  شیابرو یتا کی

 .نمش یتونم بب  یهرچند من هروقت بخوام م-

 را باال آورد و تکان داد:  انگشتش

کنم   یم تی ازت شکا یبارم در بر  ن یذارم ا ی کنم، نم یم چارت ی ب یصورت برادرزادم و داغون کرد یزد-
 .ارم ی پدرت و در م

 یدست ها یرا رو شیدست ها عیسر یشد. آسک یر ی را در آورد و مشغول شماره گ  لشیموبا
 گذاشت.  یشکوه

 بود به خدا، اون اول فش داد. الدیخوده م رهی نه توروخدا تقص یوا-

 : د یکش رونی را ب دستش

 خوابوند تو صورتت تا...   یم میکی دی خوب کرد فش داد با-

 م دور گردنش.نداخت یم شکوندمیتا اون وقت منم دستشو م-

 رفت.  یهم به سمت شکوه انیو دا دیکش  غیج  یور شد آسک که حمله انیسمت دا به
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 .انی تورو خدا بابا، نکن دا-

آمدند و به   رونیب  دندیکش یرا باال م شانیکاپشن ها  پیکه ز یدر حال  نیباز شد و عباس و حس در
 بردند. ورشی انیسمت دا

 *** 

 . دیرا پاک کرد. سرش را عقب کش انیدا  ین یدستمال خون ب با

 خوبم بسه. -

 : ست یگذاشت و گر انیدا یشانه  یاش را رو یشانیپ

 . رمی بم  یاله-

 اش نهاد: گذاشته یچی باند پ یشانی پ  یدست رو نیحس

 . یکردم انقدر پست و آدم فروش باش یفکر نم یمتاسفم برات آسک-

 زد:  یپوزخند انیدا

 . یفروش  وونیح شهیم شه،ی حساب نم  یفروختن شما که آدم فروش -

 اش مانع شد، سرباز تشر زد:حمله کند که دست دستبند شده  انیخواست به سمت دا  نیحس

 .نمی سرجات بب نیبش-

 " تکان داد.هی"چ یشد، سرباز سرش را به معنا ره یبه سرباز کنار دستش و دستبندش خ  انیدا

 دستم خشک شد از بس تو هوا معلق موند. ؟ ینیبش شهیم-

 نشست.  انی دا یرا در کاسه چرخاند و کنار صندل چشمش

 فکره فرار به سرت نزنه که..-

 اخم کرد:  خشن
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 دستبندم به خودت وصله؟  ین یب  ینم  یآخه چه فرار -

 اش برداشت: دندان شکسته یدستمال را از رو  عباس

 .نی شیور ب نیا ای ب ی آسک-

به عباس   رهی خ انیکه دا زدیداشت. خواست برخ  یدر پ ی جنجال  یبحث یهرگونه سرکش د؛یرا گز  لبش
 مچ دستش را گرفت: 

 وره. نیجاش ا-

ر تو در م  نیسرهنگ ا نیبب - د   . ار دی جا آشنامون س پ 

 تر پاسخ داد:  تخس

 ؟ یش  یم میپشت بزرگ ترت قا یار یکم م شهیهم-

 به آن ها انداخت و اشاره کرد وارد شوند.  یآمد، سرهنگ نگاه رونی ب یباز شد و شکوه  در

   یآن ها. خصمانه برا یروبه رو انیو دا گرید کیو عباس کنار   نیهم نشسته بودند، حس یرو روبه
 .دندیکش یهم خط و نشان م

 پرونده را بست:  سرهنگ

 ه؟یچ هیجا زده مزاحمت و ضرب و شتم، قض  نیافشار، ا یخب آقا-

 را تکان داد:  شیها شانه

کفتار   نیع  هوی  نایبعدشم رسوندمش دم دره خونشون، ا نم،ی و بب یکدوم مزاحمت؟ من اومدم آسک -
 . ومدمیگفتم واسه دعوا ن میبه شکوه  یسرم. من حت  ختنیر

 به پرونده انداخت:  ینگاه

 !دیاما گفتن شما دخترشون و به زور برد-

 را باال داد:  شی ابروها
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 جناب سرهنگ. برمی نم ییو به زور جا یمن کس-

 داخل.  انیب  دیو بگ  یسرباز، خانوم شکوه -

 را داخل آورد.   یگذاشت و آسک  ینظام  یاحترام  سرباز

 افتاد. انیدا یرا با هردو دست گرفته بود و نگاه نگرانش رو فشیک

 سالم-

 .دین یسالم لطفًا بش-

عباس دوخت که غضبناک او  و  نی گرفت و به حس  ینگاه از آسک شخندیبا ن انینشست؛ دا انیدا کنار
 .ستندینگر یرا م

 د؟ یآقا دار نیبا ا یچه نسبت یخانم شکوه-

 مداخله کرد:  انیدا

 گشت ارشاده؟-

 : ستیرا نگر انیاخم دا با

 شما ساکت. -

 پاسخ داد:  عیسر یآسک

 ...بودن.ستنی...نیعنیبله، پسرعموم هستن...-

 تکان داد:  یسر  گنگ

 هستن خانم؟   ستنیبودن ن  یچ یعنی-

 . هیداستانش طوالن-

 باره نگفته بود! نیدر ا یز یچ  یگرفت؛ شکوه ینفس
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 د؟یآقا شمارو به زور همراه خودشو کردن، شما قبول دار نیگفته شده که ا-

 در کار نبوده. یزور  م،یخودم گفتم کجا بر ینه. من خودم باهاشون رفتم، حت-

 : د یشده اش غر دیکل یدندان ها یاز ال نیحس

 . ایح  یب-

 متوجه نشد.  یکس  یکه جز آسک یطور 

 ه؟ یک  یاول شروع کرد؟ شاک یراجب ضرب و شتم، ک  ،یچیکه ه نیخب پس ا یل یخ-

 شان هم زمان گفتند:  یهمگ

 من.-

 ادامه داد:  انینگاهشان کرد و دا سرهنگ

 اول به من حمله کردن، گفتم که من اصالً قصد دعوا نداشتم. نایا-

 لب زد:  عباس

ست ی من و ش یو دندون یدعوا نداشت یقصد-  ؟یو داغون کرد نی و سر حس یک 

 بخورم؟  سمی که وا یانتظار نداشت-

 : دیسرهنگ چرخ  سمت

 رم؟ یتماس بگ لمیبا وک  شهیم-

 با جذبه نگاهش کرد:  سرهنگ

   د؟یدار لیوک-

 !گهید رمی تماس بگ خوامی دارم که م-
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  نی پاسخ داد که با اول  عیرا گرفت، سر  یمظفر  یهول داد؛ برخاست و شماره  ان یرا به سمت دا  تلفن
 .رسدی م گریساعت د کیپرواز تا 

 پرونده را بست:  سرهنگ

طول   یپزشک قانون دیبر  دیتونیتموم بشه، م  هیقض نی و ا دیرو جلب کن  گهیهم د تی رضا دیتون  یم-
 . دیمهمون خودمون باش اهمی دی بذار قهیوث ایو تا زمان دادگاه  دیری درمان بگ

 گفت:  زی ت عباس

 . دمیمین  تی من رضا-

 : ست یرا نگر شی سر تا پا انیدا

  یخودتم دادگاه  یجور  نیدم، ا ینم  تیمنم رضا یند  تیاگه رضا ؟یدیکه درست نفهم نیمثل ا-
 .  یشیم

 وجه نداشت. چیرا به ه  یدادگاه باز  ی حوصله

 عباس را خطاب کرد:  یآسک

 . اریدر ن یدردسر بچه باز  نیبده تموم شه ا تی رضا  ایب-

 به آن ها انداخت:  یکل  ینگاه سرهنگ

 تا صداتون کنم. رونیب  دیبفرمائ-

برخاستند و شروع به   ن یعباس و حس دنینشسته بودند. به محض د  یصندل  یو خسرو رو  یمجتب
 کرد:  شی جدا انیرا گرفت و از کنار دا  یدست آسک یصحبت کردند. شکوه 

 ؟ یگفت  یچ نم،یجا بب   نیا ایب-

 یداده و چشم بسته بود، کاش حداقل مظفر  هیتک یسرش را به صندل ست؛ینگر  انیبه دا  یرچشمیز
 که تنها نباشد.  دیرسی زود م

 که الزم بود.  یهرچ گفتم؟ی م  دیبا یچ-
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 : دیدر هم کش گره

 که عباس اول زدش آره؟ یگفت  یعنی-

 باال پرتاب کرد:  شانه

 آره. -

 خشونت دستش را رها کرد:  با

 متاسفم واست. -

 ــــــ

به سمتش    عیو سر  دیو سرباز کنارش، آب دهان خود را بلع انیدا یدست دستبند شده  دنید با
 رفت. 

 تو؟ یکرد  کاریچ انیدا-

 !د یای گفته بود تنها ب ست؛ید نگربو ستادهیرا که پشت او ا  یپدرش، خصمانه مظفر  دنید با

  شیتهران پ یبر  یخوا  یم یاصفهان؟ مگه نگفت یاومد یباز نشده بود، تو ک  یفقط پات به کالنتر -
 نا؟ یا تییدا

 سرش را تکان داد: یحرص

 !یبابا بذار برس ری نفس بگ-

آخرش من از دست کارات سکته   ره،ی نم نیی آب خوش از گلوم پا هیمن  یتا تو هست رم؟ی نفس بگ-
 چرا خون اومده؟  تی نیب جا؟ن یآوردنت ا یو زد ی راحت بشه، باز ک التیخ  یک یکنم که تو  یم

 .کردی ابروانش تنها خمار نگاهش م نینرم ب یبا آن گره  انیدا

 افشار.  یآقا-

 !انیاز دا یوا د؛یرا اخم آلود پشت سرش د   یو شکوه  دیچرخ
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   ؟یشکوه یآقا-

 لب زد:  ستاد؛یا انیکنار دا یرفت و مظفر   یسمت شکوه اکوید

 ؟ی بزن بهادر شد  یتو ک-

 . یبودم خبر نداشت-

 ؟یمورد لطف قرار داد ارویحاال ک -

 اشاره کرد! یصندل  یبه پسران نشسته رو  شیابروها با

به   زجثهی ر دیشا انیکه در کنار دا یمعمول  ییها کلیرا گرفت، دو پسر با ه انیدا یرد اشاره   یمظفر 
  یافتاده بود و دستمال شیدندان جلو یگر یکرده بود و د  یچ ی سرش را باند پ یک یآمدند،  یحساب م

 نهاده بود.   شیبه جا

 ؟یفقط زد ای یخودتم خورد-

 زد:  یخند  شین

 فقط زدم. یر یبگ دهیناد شونو یکی اگه ضربه سر -

 گه؟یخانمه د  یمحض خاطره آسک -

 : ستیرا نگر یلبخند کجش مظفر  با

 ؟ یکن  ی فکر م یخودت چ -

 شهرزاده قصه؟  نیحاال کجا هست ا-

 واسم.  ارهی رفته آب ب-

 به سمتشان آمد. یمصرف  کباریآب  وانیبا ل   یمحض تمام شدن حرفش آسک به

 . دیچه خوب شد اومد یمظفر  یسالم آقا-

 گرفت:  انیرا سمت دا وانیل
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 . ایب-

 را خطاب کرد:  یمظفر  باز

  گه؟ید شهیآزاد م انیدا-

 دخترک زد:  یها ینگران  یبرا یدل گرم کننده ا  لبخند

 تونن نگهش دارن. یمگه م شهیمعلومه که آزاد م-

  ینگاهش به سرباز کنار  یا هیبگذارد که ثان یصندل  یو خواست آن را رو دیآب را سرکش وانیل انیدا
که دست بند داشت را با شدت تکان داد. سرباز   ی. دستستینگر یرا م  یمحو آسک یافتاد. با لبخند

 نگاه دوخت:  انیبه دا انیبه خود آمد و با اخم دا

 چته؟-

 را باال داد:  شیابرو یتا کی  ظشی همان اخم غل با

 که اونجا نشستن. حواست باشه.  یمن و به خاطر دعوا آوردنا، کتک زدن اون دو نفر -

  یرا گرفت و کم  انیه سرباز کرد و سپس لباس داب یاول نگاه یجلب شد. آسک  انیبه دا  توجهشان
 : د یسمت خودش کش

   ؟یدعوا کن یخوا یباز م  ان،یدا-

 تکان داد: یرا جمع کرد و سر   شیلب ها یمظفر 

 .انیکنترلت سخت شده دا -

 اشاره زد وارد شود. یآمد و به مظفر  رونیاز اتاق سرهنگ ب اکویدر کاسه چرخاند، د مردمک

 . ستی را نگر انیدا متعجب

 بهش گفت؟  یاومد؟ ک  یعمو ک   ییوا-

 دارم.  لیدارن منم وک لیملت وک ،یمظفر -
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 عقب بود.  یادیز ست؛ینگر یشال آسک  به

 .شمیپ  نیبش-

زد و نشست.سرش را   یاما پرعشق. لبخند یدستور  یجمله  نیا یآرام شد. آب شد برا قلبش
 شد.  رهی خ  یرخ آسک میچرخاند و به ن 

 شالتم بکش جلوتر. -

 .د یپررنگ تر شد. شالش را جلوتر کش لبخندش

 ؟یموهام و دوست ندار  ه؟یچ-

 کرد.  کیحد ممکن رساند و سرش را به گوش او نزد نیتر  نیرا به پائ  شیصدا

 نه! ا ی ادیخوشم م  گمیبهت م میحاال تنها که شد-

 ی. آرام گوشه ریلبخندش را بگ  ی. اما هرچه کرد نتوانست جلو دیدزد انیتنش داغ شد، نگاه از دا تمام
 بلکه خنده اش را کم تر کند.  دیکش ردندانی لبش را ز

 !یش ی که م دمیسرخ و سف -

 : دی کوب انیدا یبه پا آرام

 .شنوهیم یک ی انیزشته دا-

چاله.  اهیقلب او بود آن دو س یآلت قتاله برا کیرا برد.   یآسک یخنده  شی چال گونه ها د؛یخند
 ادیفر یمحو شد. صدا انیدا یبار خنده  نی. ادیگونه اش کش یدستش را بلند کرد و انگشتش را رو

 که فرو رفته بودند در آورد. یآن ها را از خلسه ا یعباس هردو

 نه؟ی دخترشو بب ادیکجا مونده ب  مییدا ن؟ی کون یم  یچه غلط نیشما دوتا دار-

 بنشاند:  ستینگر یرا م انیدا یبود و با حالت تهاجم  ستادهیکرد عباس را که ا یسع سرباز

 معلوم شه. فتی تا تکل نیی پا اری صداتم ب  نیبش-
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 گرفت:  یاز نگاه کردن به آسک دل

 به توچه؟-

 و نجوا کرد:  دیسرش را عقب کش یکم یآسک

 . انیمحلش نده دا-

 شد. لحنش تند بود: برخاست که سمت آن ها برود اما دست بند مانع   نیحس

 . نیور بش نیا ای پاشو ب ی آسک-

 .کردی م  تی. احساس امن دیکش انیخود را سمت دا یگذاشت و کم نی پا پائ یرا از رو شیپا

 ام؟ یاگه ن-

 بلند تر از حد معمول شد:  شیصدا

 ور بتمرگ.  نیا  ای گفتم پاشو ب ی آسک-

 شد:  دهیباره از جا برخواست، دست سرباز کش کیبه  انیدا

که من   رهیم یی . جاگمیکنه که من بهش م یو م ی. کار نمیش یکه من م نه یش  یم ییجا ی آسک-
 کن.  عی زور نزن خودت و ضا یپس انقدر الک  ؟یدیبخوام، فهم

  نی. حسکردی هرجمله با انگشت دست آزادش به خودش اشاره م یگفت و با ادا یرا م  شیها جمله
بود چشم بست. دست    نیداشتنش مانند گردش زم قتی که حق انیمحکم دا یمنم ها  نیتاب از ا یب

 اشاره کرد:  انیکرد. با خشونت به دا یدستبند شده اش اعصابش را متالش 

کنم   یبهت م یکار  رونی ب میخراب شده که بر نیاز ا می مون یجا نم  نیما که تا آخر عمرمون ا ن،یبب -
 آسمون به حالت زار بزنن.  یکه مرغا

 کرد:  ییپر استهزا یخنده  انیدا

 عسلم. ایب  یو اون سر داغونت بنداز بعد قپ افهی و ق ختینگاه به ر هی-
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 : دیکش ادی که در باز شد و سرهنگ فر دیبگو یز ی چ دیگردن کش عباس

 رو سرتون؟   دیجارو گذاشت نیچه خبرتونه ا-

 سامسونتش را بست:   فیآمد و در ک  نرویاز کنار سرهنگ ب یمظفر 

 . دهیواکنش م  دیخاطر شد نیمقدار تحت فشاره به هم هی  خوامی از شما معذرت م انیمن از طرف دا-

بود سپس سمت    نیکه نگاهش گستاخ در چشمان حس یان یحواله کرد به دا  یچشم غره ا یشکوه
 : دیسرهنگ چرخ 

 از زحماتتون، با اجازه. یممنونم جناب سرهنگ. مرس یل یخ-

 و عباس را گشود. نیحس یاشاره کرد و سرباز هم دست بندها  یآسک به

 . یآسک میبر-

باز   را هم انیرا در دست فشرد؛ نه دل رفتن داشت و نه جرات مخالفت را. دستبند دا  فشی ک بند
 .ستادندیهم ا یروبرو  یو شکوه  اکوید دکه خارج شدن یبود. از کالنتر  یآسک یکردند، نگاهش رو

 وقت تکرار نشه. چیه گهید دوارم یام یشکوه  یآقا  خوامی بازم معذرت م-

  شیزندان ییجا  یبه نظرم تو اتاق دیایاگه از پس کنترل پسرتون برنم  د،یگ یو م نیشما هردفعه ا-
 . دیکن

 پوزخند زد:  انیدا

 رسه.  یبه گرد پاتون نم  یاون که مهارت شماست کس-

 ادامه داد: دواریبود. تاک یمات نگاهش کرد، ضربه اش کار  یشکوه

 ! مونهی ازم پنهان نم  یز ی گفته بودم چ-

 خودش آمد.  به

 من به خودم و خونوادم ربط داره.  یمسائل خونوادگ -
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 انیدابود.  انیدا یسوار شدنش نگاهش رو یاما تا لحظه  یحرکت کردند، آسک   نیبه سمت ماش و
 رفت.  ینم  یرفت. حداقل دست خال  ینم  ست؛ینگر  یکرده بود و او را م بیهم دست در ج

 ـــــ

 کرد:  میتنظ  یصورت آسک   یرا رو نهیآ

  یفتیکه تا ده شب م یصاحاب   یپسره تو شهر؟ها؟ تو مگه ب نیدنبال ا یافتاد یتو با چه اجازه ا-
 به؟ یدنباله پسره غر

 . ستیپسره ن نیا دیا بهیاون قدر که شماها به من غر-

 : دیکوب شیپا یرو  ینگاهش کرد. شکوه زی حرف ت ن یا دنیکه کنارش نشسته بود با شن  نیحس

  یهست یکنم، تو َسَلنَدر  فیتکل  نیی که بخوام واسه تو تع میمن چه خر یگیدستم درد نکنه، راستم م-
مامانت تو اون خونه   ستیه تا ده شب، اصالً مهم ندنبال پسر یفت یغروب راه م شیواسه خودت، ش 

  بصاح  م،یهست یما ک یخب حقم دار   ،یکن یاشغال م ،یکن  یرد م  میزن یزنگ م  ده،یم داره جون
 وسط، ها؟  نیا میگ یم یما چ انهیتو اون دا ارهیاخت

تمام حرف ها،   قتاً ی چشم دوخت، حق رونی و به ب دیاخم در هم کش ش،یشد برا  نیسنگ نیماش  جو
 تر نه کم تر.  شی جمله بود. نه ب کیآن  یحرف دلش بود اما تمام جراتش ادا

 : د یجلو نشسته بود سمت او چرخ یکه صندل  عباس

د یواسش ناز و عشوه م یُخب تو کالنتر - ستهیحداقل از ما که جلودون ن ،یاوم    یم  ایح میبود ش 
 ناموس و.  یب  کهی کارش بوکونم مرت یچ ونستمدیشانس آورد دست و بالم بسته بود وگرنه م ،یکرد

 که فوران کرد... یآمد، بازش کرد و آتش فشان خاموش  شی برا  یامیپ

 : د یدر صورت عباس کوب محکم

شم، بزن کنار   ادهیخوام پ یبزن کنار، بزن کنار م ،یو هفت جد و آبادت عوض  یناموس خودت یب-
 گفتم بزن کنار!  ن،ییکنم پا ی وگرنه خودم و پرت م 
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کرد   یسع نی برد و حس ابانیرا کنار خ نیماش  عی مط یشکوه  کشی ستریو حرکات ه  دیکه کش یغ یج از
شد و   ادهی که دستانش را از دور کمرش برداشت. پ دیکش نیدر صورت حس  یرا مهار کند. چنگ   یآسک

 آمد.  یپشت سرش م  یشکوه ادیفر یکرد. صدا دنیشروع به دو

 گم؟ یدارم بهت م  سایوا یر یم یدار  یکدوم گور  ،یآسک سایوا-

بلند بلند    دند،یدو یپشت سرش م  یکه پشت سرش را نگاه کند، عباس و شکوه نیبدون ا دیدو
نشست   نی در ماش یسوار شد و وقت ستاد،یا شیپا یجلو ین یگفتند. ماش یزدند و ناسزا م  یم ادیفر

کرد و   یمات دور شدن او را نگاه م ی. شکوهستی راحت بازگشت و پشت سرش را نگر الیبا خ 
  رهیبه آراز خ یصدادار  ی. با لبخند بازگشت و با خنده اوردیب  نیبود تا احتماالً ماش  تهکه رف یعباس 
 شد!

 احوال زن داداش؟-

 !شی شد برا یملموس یداداش؟ عجب واژه  زن

 خوبم. استرس دارم. -

 نقاب دارش را از سر برداشت.  کاله

کنه،   داتیتونه پ  ینم میکس چیکه دستور داده شده، ه ییرسونمت اون جا یاسترس نداره که اآلن م-
 تخته تخت!  التیخ

 دنبالشان نبود.  ینه، کس ست؛یدلهره دارش را چرخاند و عقب را نگر نگاه

 باز؟  رنی و بگ انینکنه برن دا شه؟یم  یحاال چ-

 تونن.  یثابت کنن که نم دیخواد، با یمگه به حرفه؟ مدرک م-

 آرام شد. ی کم دیشا

 خوبه پس.  دیگ یطور باشه که م نیاگه ا-

 بر لب نشاند.  یسرخوش لبخند
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 ه؟ یبه ک یآره بابا راحت باش ک -

 کرد:  یخسته ا ی خنده

 . یل یخ  ادیخوابم م-

 بخواب. ریبگ هیطوالن ری اتفاقًا مس-

 شد! یخبر   یب یای هم گذاشت وارد دن یکه پلک رو   نیکرد و هم میاش را تنظ یصندل

 ــــــ

 بلندتر شد:   یشکوه ادیفر

من خودم تورو   ،یو ملق باز  یجلو قاض  ؟یکن میقا یخوا  یو م  یچ یدونم کاره خودته عوض یمن م-
 .فمی درس دادم صدتا مثل تورو حر

 لب زد:  دیرا د انیکه سکوت دا ی. مظفر یسرشار از کالفگ یحرف نگاهش کرد، نگاه یب

هم با ما بود، درسته؟ شما سوار   یدرسته؟ آسک م،یباهم بود یکالنتر  یما و شما تو یشکوه یآقا-
دخترتون و    میتون یم یآخه چه جور  م،یو روشنم نکرده بود نیهنوز ماش  یما حت د،یرفت  دیشد نیماش
 م؟یبدزد

 ار داد: را کنار گوشش قر نگشتش

 دخترم کجاست؟  ست،ی ن  میحرفا حال نیمن ا-

 نعره زد.  باً ی آخر جمله اش را تقر قسمت

 را کنار زد:  یمظفر  انیدا

مطب   ای  نیبود مارستانی ب ایهروقت زنگت زدم  ؟یدختره رو نگه دار  نیسال ا کی یعرضه نداشت -
فقط صدا بلند کردن و  یاز مردونگ دمش،یدزد یگیتو چشمام م  یروانشناس، اآلنم پرو پرو زل زد

طلب کارا رفتار کن، اگه شش ماه    نیع ای بگردن دنبالش، اما ن گمیباشه حله م  ست؟ی ن یگیم ؟یبلد
 ته؟ی حال میستیما ن  یر یبگ قشو ی دیکه با یما بوده، پس اون شیسال پ  ستیتو بوده ب شیپ
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 را عقب فرستاد:  انیدا اکوید

و   یبود، همه چ  یچه شکل نیشده، ماش یچ د یبد حیقشنگ توض یشکوه  یآروم باش باباجون، آقا-
 برادر من.  ستین دادیکه جا داد و ب ابونیوسط خ د،یبد حی از اول توض

 دونه!  یم ویهمه چ نیدونه، من مطمئنم ا یدونه به قرآن م ی و پسرت م  یهمه چ-

 رفت:   نیه طرف ماشانداخت و ب  یشکوه یبه سرتاپا  ینگاه انیدا

 . نیتو ماش  رمی من سردمه بابا، م-

.  ست یداشت مهارش کند نگر یو پدرش که سع  یشکوه  یبه دست و پا زدن ها نیماش  ی شهیاز ش و
 شود!  وانهید یخنده اش را قورت داد؛ حاال حاال مانده بود تا شکوه

 ـــــــ

  کی ،یمعمول  ینش یبا چ یهشتاد متر  دی. شاستیو به خانه نگر دیکسل بود. چشمانش را مال  هنوز
 .دی تمامًا سف  یاتاق خواب و آشپرخانه ا کی ،یدست مبل و دو دست فرش، هر دو به رنگ آب 

 مبل پرتاب کرد:  یکالهش را رو آراز

 !یرانندگ نیا هیچ شی آخ-

 از تمام وجناتش آشکار بود:  یمبل نشست، نگران یرو

 خودش؟   ادینم انیدا-

 را از دهانش فاصله داد:   دیکش یکه داشت سر م  یآب یبطر 

خوش رو و خوش اخالقه مرده شورش و ببرن   میلینه که خ ان،یدا انیدا یه دن؟یبند نافتو با اون بر-
 تمامش دردسره. 

 گرفت.  یآغشته به مزاح بود اما دل آسک لحنش

 "او كه نباشد،  
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 شلوغ است اما پشتم خاليست"  دورم

 من نگرانم آراز آقا. -

 اش داد:  ین یبه ب ینیچ

 اسمم قشنگه گند نزن توش! هی نیهم  ایتو کل دن ه؟یچ گهیآراز آقا د-

 انداخت و با ناخنش مشغول شد:  نیپائ  سر

 . گمینم گهیچشم د-

 حاال شد!   نیآفر-

 اد؟ یم یک انیدا-

 کرد:  یبلند ی خنده

 . ریکم د هی اما ادش،یباباته، م کنمیحس م  یبه خدا ه   یآسک یوا-

 سرکش را پشت گوش داد:  تار

 د؟یینجا یبعد، شما همش ا-

 خوابم توام تو اتاق!   یجا م نیآره، من ا-

 بگذارد! انیبود دا رممکنیخانه؟ غ کیبا آراز تنها در  د؛یپر رنگش

 دونه؟  یم انیدا-

 شانه باال داد:   خونسرد

  تیشه لطفًا مسئول یدارم، منم گفتم بگو، گفت م  یخواهش هیازت  زمیعز قی آره گفت آرازجون رف-
التماس کرد و آه و ناله منم دلم سوخت قبول  یکل گهیمنم گفتم نه، د ؟یرا قبول کن  یآسک تیامن

 کردم!
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آراز به صدا در آمد،   لیلحظه موبا نیبود. در هم  دیبع انیرفتارها از دا نیا ست؛یآراز را نگر متعجب
 راست نشست: 

 الو جانم! -

 ش؟ یوندرس-

 !میساعته اومد میآره، ن-

 !گهیبرگرد د  ؟یکن یم ی پس اون جا چه غلط-

 پا انداخت:  یخورد و پا رو  ینرم تکان

 برم مطب!  د یکار دارم با یتونم بمونم اصرار نکن، کل  ینم-

 کرد؟ یالتماس م  انیکنجکاو شد؛ واقعًا دا یآسک نگاه

 کالفه شد:  شیصدا

 کارت دارم.  ایگمشو ب ؟یگیچرا چرند م -

 مونم. یباشه م   یکن یاصرار م  یلیحاال که خ -

داد که  لشیتحو یا مهیهم لبخند نصف و ن یآسک  د،یپاش  یآسک یبه رو یپشت بند حرفش لبخند و
 را از گوشش فاصله دهد. لیباعث شد آراز موبا یاز پشت گوش  انیدا ادی فر یناگهان صدا

جا   نیگرفته، تا شب ا تی من اعصاب ندارم توام مسخره باز کشمتا،ی م امیم شمیآراز به قرآن بلند م-
 خونت حالله! ینبود

 گذاشت! بشیرا داخل ج لی را قطع کرد. با لبخند موبا  لیموبا و

 نه به اآلنش! شبشیبابا، مردم تحت فشارن، نه به د یا-

 تکان داد:  یبا لبخند سر   یآسک

 البته!-
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 . برخاست

 جا محافظ نامحسوس داره شبا راحت بخواب! نینگران نباش ا رم،یم گهیخب من د-

 

 از زحمتتون. یچشم مرس-

 را در هوا تکان داد: دستش

 بابا. هیچه حرف نیا-

 از خانه خارج شد!  و

 ـــــــ

 : دیکش ادیدر آرام کردنش داشتند فر  یهم سع هیکرد و بق  یم هیکه گر یحال  در

از تشنج و  دیار، چه قدر گفتم بچم حساسه دکترش گفته بااخالق گندت و بزار کن نیچه قدر گفتم ا-
تو سرم؟ کجا بردن دخترم و،    زمیبر  یچه خاک دیبا ،یزد م یبه زندگ یحاال چه گند  نیدعوا دور باشه، بب

 !یاله  رمی بم

 دهانش برد.  کشیهم زد و نزد یآب قند را کم نیری ش  د،یکوب یخود م یپا یگفت و رو یم

تورو   یذارم، مرتض  یلقمه نون دهنم نم هی ادیخورم ببرش اون ور، کوفت بخورم من، تا بچم ن   ینم-
 . میکرد داشیپ دیدنبالش شا میخدا پاشو بر

لباسش باز مانده بود،   یداد، سر و وضعش نامرتب شده بود، چندتا از دکمه ها رونیرا ب  گارشیس دود
 ه. شد رتریآشفته شده و انگار که چندسال پ  شیموها

  دیداشت یو برم  نیپالک ماش  نیشه. کاش حداقل ا یحل نم یز یکه چ دنیکش  گاریبس کن دادا با س-
 جا بند باشه. هیکه القل دستمون به 

 کرد.  یزن روحش را خدشه دار م ونیش یتراس را بست. صدا در
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جلو چشم خودم سوار  نیپائ دیپر نیکار کنم؟ ساعت سه صبح دختره از ماش ینکشم چ گاریس-
 نیراه و اشتباه رفتم که ا یمثل ماست وا رفته بودم، کجا  رتی غ یشد و منه ب گهید یکی  نیماش
 نم؟ یبه چشم بب دیو با بتیمص

 پرت کرد.  ابانیرا در خ  گاریس

 . نهیثبات کنم. تمام حرصمم از هم تونم ا یفقط نم  ه،یسره ک  رهیز  نایدونم همه ا یاما م-

و    یرو گوشش آسک میدوتا چک بزن میخوبه. اسمشو بده تا بر  یلیکه خ  هیطرف ک یدون  یخب اگه م-
 . میاری ب میوردار

   ؟یبه ک  یچک بزن-

 روشن کرد. یگر ید گاریس

مطمئنم کاره خودشه شک   انس،یدا نیکاره ا اد؟یکه بدتر لج کنه؟ عقلت از َپسه سرت م یچک بزن-
 ندارم!

 : ستیبرادرش را نگر مردد

 بود، فکر نکنما دادا. یاما اون که با شما کالنتر -

هم اولش تعجب کرد بعد   یکردن آسک یگفت داشتن باهم پچ پچ م نیمطمئنم کاره خودشه، حس-
واسم آب خوام، گفتم   یدرومد گفت آب م انهیبهم دا دیگ  یم یگفت چ  نیسرش و تکون داد، تا حس

 ! ارهیب

 لب زد:  متفکر

 کرده؟   ریو اج یکی  یگویم یعنی-

 آره. مطمئنم.-

 کارس؟  یچ مینی مدت تحت نظر باشه بب هیبسپرم  یخوا  یخب م-

 . رهی نم یمطمئن باش حاال حاالها سمت آسک  ،یعوض  دهیو درس م  طونیش  ده،یوا نم  ،یتون ینم-
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 ! هیدیام هی نیباز ا-

 را پرتاب کرد.  گاریس

 ؟یدیچه ام-

 جاش امنه.  یدون یکه حداقل م نیا-

 : دی کش  رتی شد و غ سرخ

اگه دست به دختره بزنه که من  ؟یجاش امنه؟ چه امن یگ یاونوقت تو م نهی تمام ترس من از هم-
 زم؟ ی تو سرم بر یچه خاک دیمجبور بشم بدمش بره با

 نداشت:  دیام زدیکه م ینگاه دوخت، به حرف یخورده به مرتض  جا

 که!  ستیانقدرام نامرد ن گهینه د-

 دو به شک ادامه داد: دیرا که د  یمرتض نگاه

 ازش سر بزنه؟  یممکنه خالف  یعنی-

  یشناسم هرچ یرو م  کهی مرت ن یزنه، مرض که نداره دختره رو تنها باخودش ببره من ا یمعلومه م-
 . ادیاز پسش برم یبگ

  گاریهم س ی. مرتض یباز  نیا انینباشد پا ییآبرو یبود که ب دواریفقط ام دیبه صورتش کش  یدست
 شد! یبه نقطه ا رهی آتش زد و اخم آلود خ یگر ید

 ـــــــ

 *** 

  عیصفحه سر یاسم رو دنیکه با د  ضشیانگشتر دستش مشغول بود و غوطه ور در افکار ضد و نق  با
 پاسخ داد: 

 .انیالو دا-
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 سالم!  کیعل-

 . ینقطه مقابل آسک  قایدق مهربان و خون سرد بود، لحنش

 چه خبره اون جا؟  انیرفت، دا   ادمی دیببخش-

 باال انداخت:  ییابرو

 امن و امان.  یسالمت-

 چرا!؟ دونمی استرس گرفتم نم  انیتورو خدا بگو دا-

 ؟ یاز شرشون خالص ش یخواست یاسترس نداره که. مگه نم-

 ترسم. یچرا به خدا اما م -

 را دل گرم کننده کرد:   لحنش

 ؟یچون از اونا دور  ای ام یچون من قراره ب یترس یم-

نسبت   یگر یشمال هم تنها بودند اما حس د یالیکه در و نیدانست چرا؟ با ا ی دلش پاره شد؛ نم بند
 .دی چ یداشت، معده اش در هم پ ییتنها نیبه ا

 ؟ یالو ذوق مرگ شد-

 خودش آمد:  به

 تو؟  یایم یها...ن...نه بابا...ک -

 هفته که نه هفته بعدشم نه هفته بعدش! نیا-

تولدش   گرید یشد، دو هفته   یم  لیسال تحو گرید ی. دو هفته گرید یدو هفته  یعنی نیا خب
 بود.

 ر؟ ی چرا انقدر د-

 مردانه کرد:  یا خنده
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 خورمت بابا!  یلرزه؟ نترس نم ی حاال چرا صدات م گه،ید گهید-

 را در دست گرفت! شیگلو د؟یلرز یم شیصدا

 نگفت؟  یز یچ یترسم، باشه پس...شکوه  ینه نم-

  هیعل یمدرک چیکنه. اما چون ه یم  دیتهد ی زنه کل یکرد، هرشبم زنگ م  دادی خورده داد و ب  هیچرا -
 تخت تخته. المی من نداره خ

 خوبه. -

 : دیپرس یدیاز کاناپه گرفت و با لحن پر از ترد هیتک

 واقعًا؟  یخوب -

 الیبزرگ تر. و یل یجا بود، خ  نیبزرگ تر از ا الیآمد؟ خب و ینم  رونی ب انی با دا ییااز فکر تنه چرا
آمد هم خجالت   یکه در ذهنش م یز ی. مسخره بود اما از چ یکی جا تنها  نیچنداتاق خواب داشت، ا

 شد و هم وحشت داشت.  یهم ذوق زده م دیکش یم

 خو...خوبم!-

 ؟یندار  یزنم، کار   یباشه، شب دوباره زنگت م-

 نه.-

 مواظب خودت باش! -

 بمش.  یصدا ی رفت؛ غرق شد در آن نگران ادشیاز  استرس

 طور.  نیتوهم هم-

را درآورد و   شی داشت. شال و مانتو یر ی به گردگ  ازیرا قطع کرد. خانه را از نظر گذراند، ن   لیموبا و
 مشغول شد.

 ــــــ
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 حرص تماس را رد کرد. با

 زبون نفهم احمق. -

 گرفت و به پدرش دوخت.  ونیاز صفحه تلوز نگاه

 ؟ یک-

 خبر ندارم.   یهردفعه گفتم از آسک نیصدبار زنگ زده ع ،یشکوه -

 شد.  رهیخ  ونیبه تلوز  باز

 رد.  ستیبذارش تو ل-

 .هیزیواسه اوالد بد چ یسوزه واسش، نگران  یطرف دلم م هیحقشه از  گمیطرف م هیاز -

 گذاشت:  نییپا  زیم یرا از رو  شیپاها

 .کردی حواسش و جمع م د یکه افتاده، با هیاتفاق -

 از حد خونسرد نبود؟  شیب  ست؛ی را نگر انیدا مشکوک

نکنه   ست؟ین التمیخ  نیاما اآلن ع یدادی جر م قهی دنی و دزد  یاون موقع که آسک هیگم چه جور یم-
 کار... 

 : دیرحرف پدرش پ  نیب

 .هی اون موقع دختر عموم بود اآلن دختره شکوه-

 ان؟یدا-

 . دیباری م  شیاز سر و رو یحوصلگ   یباال رفت، ب شیها یشگیبه رسم هم  شیابرو یتا کی

 ان؟یدا ستیکاره تو که ن-

 ؟ یچ-
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 زد:  تشر

 ؟یندار  یربط ی آسک  هیتو که به قض -

 داد:  ریی جهت  نگاهش را تغ  تیبه چشمان پدرش شد و در نها رهی مدت خ یطوالن

 نه، ندارم. -

 رنگش برد:  یگرم کن طوس  یها ب یدست در ج  ستاد؛یا

 جا بوده؟ نیآراد امروز ا-

مصادف با   یبرخورد کند؛ پسرش ورود آن ها را ممنوع کرده بود و هرگونه گاف دادن یکرد عاد یسع
 شد.  یم  میعظ ییدعوا

 فتهی ب ورانیکالهشم ا یآب داد یکه جناب عال یباشه؟ بعد اون دسته گل جانیا دینه، واسه چه با-
 . ادینم

 : ست ینگر یرا کج کرد، از باال پدرش را م  سرش

 ! رهینم رونی زنده ب  نمشی بب جانی ا گهید یدفعه  دیبگ-

 کرد؛ لعنت به آن که گفت فرزند اول، پسرش خوب است. یدر نگاهش را مخف ترس

 .انیدا ومدهیگفتم ن-

 .دهیرفتن د ن یرا ح  نشیبود، خودش ماش  آمده

 ! دیباش انی افتاد در جر یبه هرحال گفتم که اگه اتفاق-

 و سمت اتاقش رفت. دی پا چرخ یپاشنه  یرو

 ـــــــــ

 پاشو برو کردستان. گهیم  طونهی بازم رد کرد، ش-

 به خود داد: یز ی تکان ر یمصطف 
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 !یها شد وونهیمثل د ی جور ن یپاشو تا ببرمت ا کنهی اگه آرومت م-

 یاش را درون گلدان بزرگ خانه پرت کرد و تند تند مشغول بستن دکمه ها دهیبه انتها رس  گاریس
 چروکش شد.  راهنیپ

 کنم.  یدستام پسره رو زنده به گور م ن یو با هم  رمی خودم م-

هم پشت   میو مر نی ریاز اتاق خارج شد، ش عیدور سرش بسته بود سر یکه روسر  یدر حال  آزاده
 سرش آمدند: 

حوصله   گهیبه خدا د رمیمی دارم از سردرد م ؟یبگ یچ ی آخه؟ بر  یبر  یخوایکجا م  نی بش ری مرد بگ-
دق  یخوای و کنه؟ آخه چرا م  کارنیکه ا یدیچشم دازش؟ مگه به  یندارم، مگه مدرک دار   یبدبخت

  یف تو سرم دست تنها؟ آقا مصط زمی بر  دیبا یکنه من چه خاک تی اگه ازت شکا یگی و؟ نم  من یبد
 داره پاشه بره دعوا کنه؟ یقلب درست و حساب نیا ؟ یزنی حرفه شما م نیا

ال شده صبح تا حاال، فرط و فرط س یکارش کنم زن داداش؟ مث یخب چ- رنگ به روش   کشهی م  گاریچ 
 ! گهینمونده د

 : دیرا جلوتر کش اشی چادر رنگ میمر

س  یخبر  دین یبب یکالنتر  دشونیبه نظر من ببر  یآقا مصطف-  نه؟ ایشد 

 را تکان داد:  دستش

س خانم م-  .ز َدنیزنگم م شدی نشد 

مبل   یخود را از رو  الدیوع به هق هق کرد. ممقدمه شر یسرش گذاشت و ب یدستش را رو آزاده
 : دیجلوتر کش

فقط  کنه ی نم ریی تغ یز یکه چ  دیکارا رو بکن نی. اما شما اگردهی من دلم روشنه عمو، مطمئنم برم-
 . دیزیریاعصاب خودتون بهم م

 !؟کردی م دیگرفت؛ چه با شیدستش ها  انیمبل نشست و سرش را م یرو  یشکوه

 خوره.   یکه دختره دستشه مثه خوره داره روحم و م نیفکره ا ـ
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 گام برداشت و کنارش نشست:  آزاده

از خونه   یاگه آسک ،یشور  یو گناهه اون بدبخت و م   یدوز  یو م  یبر  یدو شبه واسه خودت م ـ
دعا کن دختره دسته پسره باشه به خدا که  نیگذاشت رفت همه ش به خاطر اخالقه خودت بود، بش

 ... ابونهیتو کوچه خ  یو آواره گبهتر از فرار 

که   رمی اون باشه؟ من بم شهیدعا کنم دخترم تو خونه اون پسره باشه؟ پ نمیتو زن؟ بش یگیم یچ ـ
 هیشد سواره  ادهیپ  نیول کرده از خونه رفته جلو چشم خودم از ماش ه،ییننگ و رسوا  نیبهتر از ا

پا  هیشورم؟ اون خودش گناهه خودش  یدارم گناهش و م یگیشد اون وقت تو م  گهید نیماش
چه   نیکنم و بفهمم پا اون پسره هم وسطه اون وقت بب داشیخواد پ یفقط دلم م نمنیبب طانه،یش

 سوزونم.  یجفتشون و زنده زنده م یآزاد  دونیطور وسط م

 زد. رونی را گفت، کتش را برداشت و از خانه ب نیا

 ــــــ

 

ده و   ست،یپرتاب کرد و به ساعت نگر  ینداشتند. کنترل را سمت یز ی، چکرد؛ نه نیهارا باال پائ  شبکه
 یاهفته کی غذا نداشت.  لیم یینخورده بود و از سو یز ی شب بود. دلش ضعف رفت. از ظهر چ مین
و    تنداشت. برخاس یشبکه دو و وب گرد یها الیجز سر  یخاص  حی تفر چیبود و ه جان یکه ا شدیم

در قفل روح از تنش برد. از فرط   دیکل چشیپ یخوابش ببرد که صدا دیبه سمتش اتاق رفت تا شا
کوبش کرده باشند. در آرام باز شد، انگار   خیپلک بزند، انگار که به آن نقطه م توانستی نم یترس حت

پر از   یبا دست  انیدا که دینکش ی. طول کردی بلند م نی زم  یرا از رو ییها کی شخص داشت پالست
  دیبست. ندانست چرا، نفهم  شی وارد شد و در را با پا ی و تنقالت و مواد خوراک وهیم یها کیپالست

 .فشردی حل شده بود و خود را به او م انیدر آغوش دا باً یبه خود آمد که تقر یچگونه اما وقت

 .یکرد یک یدل و رودم و  وونهیولم کن د-

  بیرنگ عج  یآن شال گردن نازک و کاپشن اسپرت مشک نیب  شیمایذوق سرش را فاصله داد؛ س با
. حرکاتش دست خودش  دیرا بوس  انیدا یپا بلند شد و چانه  یپنجه  ی. روگرفتی م یاز آسک  اریاخت



 آسکی 

418 
 

خواست. فاصله گرفت و تازه  یشدن با او را م نی عج بی که دل تنگ است و عج  دانستی نبود فقط م
 شد. با لبخند سرش را تکان داد:  انیمتعجب دا یچهره  جهمتو

 ه؟یچ-

 خورد؛ چشمانش خمارتر شده بود.  یتکان 

 بذارم تو آشپزخونه. نارویکمکم کن ا ،یچ یه-

 ! ردیلبخندش را بگ یتوانست جلو یراه افتاد، نم انیرا پشت سرش قفل کرد و دنبال دا  دستانش

 ؟ ییایب گهید یمگه قرار نبود هفته -

 اپن گذاشت.  یها را رو کیپالست

 .ام یب گهید یتا برم هفته  یخوایاز اومدنم اما اگه م یناراحت باش  خورهی به حرکاتت که نم-

 او زد:  یبه بازو ی بست، مشت آرام خی  شیبه در رگ ها خون

 

 ؟ ینه بابا کجا بر -

 بود؟  یبراندازش کرد؛ واقعًا آسک  زشدهی چشمان ر با

 . خچالیر تو بذا  ناروی...اای...بایب-

 رفت:  خچالیها را برداشت و سمت  کی خدا خواسته پالست از

 چشم.-

مبل   ی رفت و رو ییراینهاد و سپس به طرف پذ یخور   زناهاریم  یصندل یکاپشن را در آورد و رو  
 نشست. 

 از آشپزخانه او را خطاب کرد:  یآسک

 نسکافه؟ یچا-
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 به بدنش داد:  یگذاشت و کش و قوس  زی م یرا رو  شیپاها

 . اریب  ییچا-

 چشم در چشم شد: انیاپن گذاشت و با دا یرا رو  ینیس

 چشم.-

 کنج لبش نشست:  یرا باال داد لبخند کج شی ابرو

 بال.   یب-

 مشغول بود. لشینشست که سخت در موبا انیبه جوش آمدن آب رفت و با فاصله کنار دا تا

 چه خبرا؟-

 کرد؟ ی م پی اندازه تند تا نیتا ا یچه کس با

 نهاد:  زیم یرا قفل کرد و رو  یگوش

 رو؟  هفتههی نیا یکرد کار ی فعالً. تو چ یچ یه-

 کرد؟ی فاصله را پر نم  انیباال انداخت؛ چرا دا شانه

گفتن   یداده بودن، م رکتیدا  یو، آراد و باران و بارانا کل  سبوکیو ف نستایهمش تو ا ،ی چیمنم ه-
 بدم.  تی رضا

 خب؟ -

 من اصالً جوابشون و ندادم.-

 شد:   لیاز مبل گرفت و به جلو متما هیتک

 بعدم بالکشون کن.  ن،یآفر-

 .گهیزشته د-
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 به دختر دوخت:  ز یگودال شب رنگش را ت دو

 که گفتم و بکن. یکار -

  لیموبا. یهفته دور  کیباشد، حداقل امشب، پس از  ی بحث   خواستی را تکان داد، دلش نم  سرش
 زنگ خورد، برخاست و به تراس رفت.  انیدا

 ـــــ

بود   دهیخر انیکه دا ییرا پاک کرد. از شکالت ها و گزها ین یشده در س ختهیر یها ییدستمال چا با
 هم وارد شد.  انی که به سالن رفت دا نی و هم  ختیدر ظرف ر

 . یخوش رنگ یبه به چه چا-

 نشست.  انیکنار دا یکمتر  یبار با فاصله   نیگذاشت. ا زیم یرا رو  ینیزد و س  ییدندان نما لبخند

تازه   ست،یاما اآلن اصالً مهم ن گهی م یکنه و چ  یکار م  یداره چ  یواسم مهم بود که شکوه  یلیقبالً خ -
 اومدم.  ای انگار آرامش گرفتم، انگار تازه به دن

دختر   ند،یجا بنش نیا شهیتوانست تا هم  ی. مکردیبا لبخند نگاهش م انیزد و دا یذوق حرف م  با
 و او در دل هزار بار تصدقش شود.  شیحرف بزند برا

خونه مال خودم  نیکه کل ا نی رفتا اما از ا یحوصلم سر م ییموقع ها هیدارم،  یحس خوب یل یخ-
  یلیتو کمدم ممنون همشون خ  یبابت اون لباس ها  یراست  کردم،ی تر ذوق م شی ب  یلیتنهاست خ 
 قشنگن.

  یسرخ رنگ تنش کند. با همان نگاه خمارش لبخند کج   راهنی را معطوف پ انیکرد حواس دا یسع و
 خندد؟ یبا چشمانش م انیبود دا دهیجان گرفت؛ چه طور نفهم یزد. قلب آسک 

انقدر هول بودم که اصالً  دمشونیخری داشتم م یوگرنه وقت ش،ی دیلباس ها قشنگن چون تو پوش-
 .مداری دارم برم یچ  دمیفهمی نم

. او هم چشمانش را بست و صورتش را به دستان او دیعروسکش کش  یگونه  یانگشت رو با
 آرامش.  نیبود، هم ن یچسباند؛ دنبال هم
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 کرد:  تی هدا یرا آرام به پشت گردن آسک دستش

 رسوندم! جان یچطور خودم و تا ا دمیانقدر دلم برات تنگ شده بود که اصالً نفهم-

قربان صدقه اش   یمردش شود، کل  یفدا یکه دوست داشت دهان باز کند و کل یلحظه ا نیهم قاً یدق
 انیدا یشانه ها ی. فقط چشم بست و دستش را رودی لرزی برود، زبانش قفل شده بود و دستانش م 

 در چرخش بود. گریکدیمشتاقشان در چشمان  یانداخت. مردمک ها

بود که   شیدر گوش ها یفی پر شکل و ظر یفر عروسکش را از پشت گوش گذاشت، گوشواره  یموها 
  یچشمان آسک  یرو  ینرم ی. سرش را جلو برد و بوسه دیرس  یگردنش م یشان تا گود یبلند

 یگونه  کیانگار. لبش را نزد گرفتی شور م انیرا جمع کرد و دا شیگذاشت. از فرط خجالت شانه ها
 . دیاش را بوسبرد؛ گونه   یآسک

 بسه. انیدا...دا-

 چشمان خمار نگاهش کرد:  با

 دم؟ یاز کف م ار یکه جلوت اخت  یکار کرد  یبا من چ -

 . دیچه بگو دانستینم  کردی انداخت، هرچه فکر م  نیرا پائ   سرش

 که تمام خط قرمزام و شکوندم واست؟  یکار کرد ی تو...تو با من چ-

 : دیکش  یقلب آسک یرو  یفرض  یکرد و با انگشتش ضربدر  یصدادار و جذاب یخنده  تک

 .کنمی م یجا امپراطور   نیدارم تو ا-

نُمرد؟ سرش   شدی نشسته بود مگر م  شیجلو یپسر  نیچن  یخجالت فراموشش شد. خب وقت د؛یخند
َرش را به جان خر یو عطر موها دیخند انیشانه اش گذاشت. دا یرا رو  .  دیف 

 که نگو و نپرس.  یواسه خودت راه انداخت یحکومت  جان یاتوام تو -

بود به صورتش نگاه  انیقلب خود گذاشت. همان طور که دستش دور گردن دا  یرا رو  یدست آسک و
 : ردی لحن پرذوقش را بگ یکرد و هرچه کرد نتوانست جلو
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 ؟ یگیراست م -

 خواند:  طنتی پر ش یکرد و با لحن  کیاو نزد ی را به گوش ها  سرش

 . یبند یکه دست و بال آدمو م فیدر دوست دارم راسته حرفم و بهت نشون بدم ح انق-

 نشاند:  ی شانینرم بر پ  یاخم

 .می گناهه نامحرم شهینم-

 شد:   ارتریهوش

 حله؟  میمحرم ش  یعنی نه؟یهمه دغدغت ا-

 ؟ یبا من ازدواج کن  یتو دوست دار   یعنیخب...-

 بود! شیخواست؟ از خدا  یکالمش، م یسادگ یضعف رفت برا دلش

  یکه شکوه نهیکه هست ا یراه انداختم؟ فقط مشکل  یهمه جنگ و دعوا رو واسه ک نیپس من ا-
 زنه چه برسه بخوام دومادش بشم.   یمو با دولول م هیسا

گفت   یاو م  یرا انتظار نداشت، وقت انیجمله از دا نی ا دنیجوارح بدنش از هم گسست، شن  تمام
 شد.  یشد که نم  یانجام نمکار  یعنیهست  یمشکل

 کار کنم؟  یچ-

 : د یاش را کش ینی ختص به خودش را زد و با دو انگشت ب  لبخند

 به عهده منه. یاصل  فهیوظ  ، یکن یکار  دیتو که نبا-

 کرد:  یمردانه اش باز  راهنی پ ی قهی با

 ؟ی کار کن یچ یخوای م-

 هم نداشت:  یگفتن حرفش، اما چاره ا یبود برا دودل

 بابات!   شی پ میبعد بر یکه اول زنم بش نهیش اچاره -
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 خود را جا به جا کرد:   یپا برداشت و کم  یاز رو یخون را به صورتش حس کرد، پا هجوم

 .انینه...نه دا-

 و لحنش را تند کرد:  دیدر هم کش اخم

 راهه. نی آخر نیا گمیم ه؟یواسه چ تی چرا نه؟ اآلن لج باز ـ

  نی از ب شی ایح  یتصورش هم خجالت آور بود، هنوز پرده  یگرفت و سر باال انداخت؛ حت  انیاز دا رو
 نرفته بود. 

 گناهه.  م،ینامحرم شهیم ـ

 را باال داد:  شی ابرو کی

 .میشی خب محرم م -

  تی عقد کند، پس منظور او را از محرم انیبا دا توانستی نم یشکوه یبود که بدون اجازه   یمنطق
 ! دیفهم

 سرش را تکان داد: اطیتبااح انیدا

 باشه؟ -

دلهره آور، اما از دست  ،یطور پنهان  نیشکل، ا نیشدن بود، اما نه به ا انیعروس دا شی ایرو  تمام
درونش سر بلند کرد و   یتوجه به بلوا ینبود. ب   زیجا  دیدادن او صد پله وحشتناک تر بود پس ترد

 : ستیرا نگر انیدا

 باشه. -

 گونه اش گذاشت:  یرو  ینرم بوسه

 دختره گلم. نیآفر-

 : ستادیگذاشت و ا نیپائ شیپا  یرا از رو  یآسک  سپس
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 م؟ یشام و باهم بپز-

 ذهنش را سامان ببخشد و از امشبش استفاده کند:  یها  یکرد آشفتگ یسع

 آره. -

 و ادامه داد:  دی را به هم کوب  دستانش

 م؟یبپز  ایالزان-

را   ای کرد طرز پخت الزان یشد و سع رهی خ یبه نقطه ا ز،یر را جمع کرد و چشمانش را  شیلب ها انیدا
 : اورد یب ادیبه 

 اووم...آره خوبه. -

 به سمت آشپزخانه رفت:  و

 کنم. یپس من سس درست م-

 نگاهش کرد:   زیت  یآسک

 و خورد کن!   رینداره کمکم قارچ و س  یوقت؟ سس که درست کردنش کار  هی یخسته نش-

 گذاشت:  خچالیدر باز  یرا رو گرشیدستش را به کمر و دست د کیآورد و  رونیب  خچالیرا از   سرش

کنم  ی م یدم، اگه بفهمن دارم آشپز  یجاشم دارم بهت آوانس م نیتا هم زم،ی من خان زادم عز-
 مضحکه عام و خاص، پس شکرگذار باش.  شمیم

 گرد شد؛ چه از خود متشکر! چشمانش

  ایالزان یواسه جناب عال خوامینزدم و اآلن م  دیسف اهیه ساز تو ندارم تا حاال دست ب ی منم دست کم-
 بپزم. 

 آورد:  رونیب  خچالیرا از   دیخر یها یکرد و بسته  یپوف

 دستمزدم؟  نهیمن که به فکر شکم تو بودم، ا فهی ح-
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 چاقو ها انتخاب کرد:  نیرا ب  یبلند یچاقو

 .یومدیم ینه اآلن که خودتم داشت یدیخری م نایزودتر از ا یمنت نذار به فکر من بود-

 نشست:  ز یقارچ را باز کرد و پشت م یبند بسته

 خرد کنم؟ ظرف بده حداقل! یخب تو چ -

به او رفت و   یبحث را کش نداد. چشم غره ا انینهاد؛ خوب بود که دا زیم یرا رو  یلبخند کاسه ا با
نشست و   شیم روبه روه ی. شروع به خرد کردن قارچ ها کرد، آسک دیظرف را طرف خودش کش
 شد.  رهایمشغول خورد کردن س 

 . پزمی دفعه اولمه دارم واست غذا م-

 باال داد:   ییزدو ابرو یشخندین انیدا

 بار.  هی یتخم مرغ درست کرد زمی نه عز-

 کرد آرام باشد:  یهم گذاشت اما سع یچشم رو یعصب

 .کنمی م  کاریاون و فراموش کن اصالً حواسم نبود دارم چ -

 ارا ناموزون خرد کرد: ه  قارچ

 گرفتمت بدبخت کردم خودم و.  گهید ستیمهم ن-

 گرفت:  انیرا سمت دا چاقو

 به قول خودت از خداتم باشه.   ر،یمن هنوز بله نگفتم پس بل نگ -

 .اد یقدرم که بدت م چه-

 کاشت:  انیصورت دا یرو یبوسه ا  شدی را برداشت و همان طور که بلند م  ظرف

 از خدامم باشه.-

 کوتاه کرد! یرا باال داد و خنده ا شی ابرو کی
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 _____ 

رو   انینهاد تا خنک شود و مشغول درست کردن سس شد. دا زی م یرا از درون فر در آورد و رو  ایالزان
به انگشتش را مک زد   دهیسس مال یکرد. آسک  یم ضیبود و شبکه ها را تعو  ستادهیا ونیتلوز یبه رو
 : د یو پرس

 ؟یگردی م  یال چدنب-

 کاناپه نشست:  یرو  ونیرا کنار گذاشت و متمرکز به تلوز کنترل

 اس اسه.  یباز -

 د؟ یمتونیطرفدار ت دیبگ شهیهنوز روتون م ای شما استقالل-

 پاس داد: یبه آسک  ونیاش را طلب کار از تلوز نگاه

 . دیریم یم ا یتو حسرته آس م؟یستی جماعت ن   یبهتره لنگ-

 غذا شد:  سید یسس رو  ختنیرا باال انداخت و مشغول ر  شیها شانه

 که.  دیشی نم سی پرسپول  فیجوره حر چیبخوابه و اال ه شتی گفتن آت یمگه با لنگ-

وقت واسه بحث باهات  اون  دیبسته نگه دار  یدروازتون و تو سه تا باز  دیشما هروقت تونست زمی عز-
 ذارم.  ی وقت م

 . ایی تا شی ش دیئ بازه شما شهیکه دروازه ش هم  یاون-

 دهنش گلم. کردی بابات شصت پاشو م میتا خورد شی اون موقع که ما ش-

 نهاد: زی م یزد و آب و نوشابه را رو یخند  شین

 شام آمادس.  ای حاال حرص نخور ب-

 نشست:   زیآشپزخانه شد و پشت م وارد

 چه کردم.  نیبه به بب -
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 کرد لب زد:  یخارج م   خچالیکه ساالد را از   یحال  در

 .انیدا یتو فقط قارچ خرد کرد -

 : ندی بنش شی پا یاشاره زد رو یداخل بشقابش گذاشت و به آسک ایالزان یا تکه

 جا.  ن یبدو ا-

.                     ستادیاپن انداخت و با آشوب درونش سمت او رفت و کنارش ا یبندش را رو ش یپ
گذاشت و آرام   ی؟ دستش را پشت کمر آسکهنوز  دیکشی منتظر نگاهش کرد؛ خجالت م انیدا

 نشاندش. 

 هو؟ ی یساکت شد ،یکردی م  ییتا شیش  ییتا  شی شد خوب ش ی چ-

در صورتش نگاه   یحت دادی را دوست داشت، اما حس شرم اجازه نم انیبا دا یک یحجم از نزد نیا
 کند: 

 کردم بابا.  یشوخ -

مردش بود.                                    ی  پهن و عضالن ی  نهیحالت نشسته هم سرش مماس با س در
باد   یبزرگ تر از دهانش بود. به لپ ها  یگذاشت؛ لقمه کم یبرداشت و در دهان آسک   ایالزان یتکه ا
  شوشگ ک یداشت لبخند زد و سپس سرش را نزد دنشیدر جو یکه سع یو لقمه ا   یآسک یکرده 
 برد: 

 فردا خوبه؟ -

 " تکان داد.ی"چ یسرش را به معنا دیجو یطور که لقمه را م همان

 .گهید تی واسه محرم-

 گفت و آرام پشت کمرش زد:  ینچ  انی. دادیپر شیباره لقمه در گلو ک یجمله به  دنیشن  با

 هول نکن هول نکن. -

 : د یآب نوش یزد و جرعه ا انیدا ی  نهیبر س   یآرام مشت
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 م؟یر  یف...فردا؟ محضر م-

 بابات باشه. دیرو بدن با غهیکه سند ص ن یاون جا واسه ا م،یکردی شد که عقد م ی اگه محضر م زمی عز-

جور   نیکرد، آدم  ا یم دایپ یگر ی راه حل د انیدا ایشد   یلبش را پاک کرد، کاش بحث عوض م  دور
 کرده بود. جادی ا شی در گلو ینیدرونش بغض سنگ یای کارها نبود و حس شرم و ح

 ؟ یپس چ-

 نه.  ای یدار  شویبدونم آمادگ خوامی واست، فقط م خونمی خودم م-

 دواند. شهیگر گرفت و ترس در تمام جانش ر تنش

 . خوبه به نظرت؟ دونمی من...من...نم-

 و گردنش را کج کرد:   دیاش را بوس قهیشق

 تره نظر عروس خانوم مهم  یاآلن منته  نیهم  گمی به من باشه که م-

افتاد و  فتدی ب  توانستی م تی که بعد از محرم یخودش را تکان داد؛ االن که اصالً. به فکر اتفاقات یکم
 مشت کرد. فردا بهتر بود، روز از شب بهتر بود! شیپا یاز شدت استرس دستش را رو

 پس همون فردا. -

و دستان سردش نشان از  مای س ی  انست، سرخ د یبر لب نشاند، درد او را م  یپلک زد و لبخند آرام
 بود. انیداد اما به هر حال او هم دا یاسترس و خجالتش م 

 . یندار  یخواب راحت  یل یچشم آهو بگه فقط محض اطالعت امشبم خ یهرچ-

 برداشت.   یآسک  یبرا یگر ید یلقمه  و

 ـــــــ

که با لباس   یدر حال ایرتخت خواب گذاشت. ث یساعتش را از دور مچ باز کرد و کنار عسل  اکوید
 زد گفت:  یرا شانه م شی اتاق نشسته بود و آرام موها شیآرا زی م یخوابش روبه رو
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 خونه؟ نکنه باز رفته اصفهان؟  ومدیچرا امشب ن انیدا گمیم-

 : دیخودش کش   یرا رو پتو

 . میاز دوستاش منتظرش نباش یک ی شی پ  رهینه گفت داره م-

فقط پامون به  ،یخونه داداشم تهران، آخرش سر از کجا درآود؟ کالنتر  رهیاون موقع هم گفت داره م-
 . میجا روهم افتتاح کرداون ی اله یباز نشده بود که به حول و قوه یکالنتر 

 آلود پاسخ داد:  خواب

فکر   مجاشن یبه ا دیبا یگرفتی جلوم و م   یدیپریکنم م هشی تنب خواستمی که م یاون لحظه ا-
 حرفارو به خودش بگو نه به من.  نیاآلنم زنگ بزن ا ،یکردیم

کرد  اکوید یحواله  یشب محال بود بتواند راحت بخوابد، "واقعًا که"ا زدی نم که اگر زنگ  دانستیم
کرد،   یر ی. مجدد شماره گ دادی بوق...دو بوق...بوق آزاد. نه، جواب نم کیرا گرفت.  انیدا یو شماره 

را گرفت و   اکو ید یجواب بگذارد.دلش آشوب شد. بازو ی را ب  شی گاه سابقه نداشت تماس ها چیه
 تکان داد.

 .اکوید ـ

 ها؟-

 .دهی پاشو پسره جواب نم-

 سرش را بلند کرد: خشن

 بخواب!  ریولش کن بگ  گهیدوستاشه د شیپ دهی به درک که جواب نم -

 کرد:  یر یرا باال انداخت ودوباره شماره گ  سرش

 .انی...الو داالمیجواب نده که من خ نینه... تا ا-

 خواب آلود و کالفه بود:  شیصدا

 بله؟ -
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  ؟یومدیخونه ام که ن  ؟ییزنم؟ کجا  یزنگت م یدیچرا جواب نم -

 جوابم بدم؟ گفتم که خونه دوستمم. یانتظار دار  یساعت دو نصفه شب زنگ زد-

 پسره؟ نکنه...دوستت؟ -

 مادرش را قطع کرد:  حرف

 پسره، آراز! -

  رمیراحت شد، برو بخواب قربونت بد خوابت کردم. شبت بخ  المی آها پس سالم برسون مادر خ-
 قشنگم. 

 ـــــ

بود.   دهیگذاشته بود و آرام خواب رسرشیدستش را ز د؛یپهلو چرخ یبا مادرش را خاتمه داد و رو  تماس
کرد  یخسته ا ی. خنده کردیم هی ساعت قبل فکر کرد که دخترک چقدر از شدت خجالت گاه گر کیبه 

  ازوانشب نی عروسکش، جثه اش ماب  خیحاال حاال مانده بود تا آب شود  د،یرا در آغوش کش یو آسک 
 چسباند:  یاش گذاشت و چانه اش را به سر آسک  یشانیپ یرو  ینرم یگم شده بود. بوسه 

 .یشی زوده زود مال خودم م  یل کنتحم گهید کمی-

 ـــــ

 گاز زد:  لی م یو ب  دینان تست مال یرو یا کره

 .کنمیکشمش و خودم و از هفت دوبت آزاد م یکنم م دایدختره رو پ نیا-

 نیدر ا خت، یخودش ر یبرا یچا  یوانیل  ختنیشده از فرط اشک ر زی ر ییمغموم و با چشم ها آزاده
 شده بود.  رتری چند روزه هزارسال پ

از مرز   یقاچاق خواستنی که م ییاخبار دخترا  شبید گفتی خانم م  نیبشه. شه دایدعا کن سالم پ -
 ؟ یبخواد از کشور بره چ  یداشتن. اگه آسک یچه سرو وضع  یاگه بدون دادیخارج بشن و نشون م 

 بود:  دهیهفته هنوز هم آتشش نخواب  کیوجود گذر  با
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  یاش، ول گرد ب نهیکه سرش و گذاشتم رو س فتهی بره که راحت شم از شرش، دست خودم ب شاهللیا-
 صاحاب. 

 اش را گرفت و دوباره بغضش شکست:  ینی دستمال ب با

 شناسه. یرو نم   ییجا چی خدا خودش پشت و پناهش باشه، بچم ه-

 برخاست:  زی تکان داد و از پشت م یتاسف سر  با

  ادیب  مهیزنگ بزن فه  ام،یکنم کالس هارو کوتاه کنم و زود ب  یم یتموم شد، اما سع میامروز مرخص -
 .نی ری ... شنی ری. ش شتیپ

 آمد: رونیاز اتاقش ب  آماده

 جانم بابا؟ -

 . ایحواست باشه به مامان و آر-

 چشم بابا، برو به سالمت. -

 ــــ

که امکان دارد با او چشم در  ییکرد تا جا یگذشته سع یاتفاقات ش  یادآور یو  ان یدا یصدا دنیشن  با
 با او هزاران برابر شده بود. ییگذشته بود و ترس از تنها تشانیساعت از محرم کیچشم نشود. 

 .انیدا-

 بزرگ اتاق گرفت:  ی نهیاز آ چشم

 انم؟ یگ-

 م؟ یبگ ینامتون کو چ غهیاگه بابا گفت ص -

 کنه نگران نباش.  یحلش م  یمظفر -

 کند!  ریچند روز را به خ نیخدا ا  د؛یلبش را جو پوست
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 ؟یبر  دیحاال حتمًا امروز با-

 آره. -

 چرا خب؟ -

 تخت بلند کرد: یرا گرفت و از رو یآسک  دست

 دوباره. امیم فهمن،ی م کننی بمونم شک م ادیگفتم که اگه ز-

 کالمش کرد:  یرا چاشن  طنتیگوش او برد و ش  کیرا به نزد  سرش

  یتو خونه باشه و تو ول کن یفرشته ا نیهمچ هیو خودم ناراحتم از رفتنم، فکر کن تر از ت  شیتازه ب -
 . یبر 

 برخورد کند:  یو عاد  ردیبگ  دیکردبخش دوم جمله اش را ند یسع

 ؟یگردی برم یک-

 : د یمال شی را کف دست ها  کرم

 چندشنبه اس امروز؟ -

 . ستیرا نگر لشیموبا میروزها از دستش در رفته بود، تقو  دانست؛ی نم

 پنج شنبه.-

 جام.  نیا شنبهک ی-

 کنارش باشد؟  خواستی ش بود، نم شد، تولد   یم لیشنبه؟ شنبه ساعت دوازده بامداد سال تحو کی

 ... یتو...تو مگه نگفت-

 . اوردیبه زبان ب شدی هم شرمش م  یو حرفش و از طرف انیب یبود برا مردد

 را تکان داد:   سرش
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 راحت باش. -

 را بست و تند جمله را ادا کرد:   چشمانش

 که بابام مجبور شه با ازدواجمون موافقت کنه؟  یکنیم  یکار  هی یمگه نگفت-

 : د یشیاند یچشمش را بست و تصنع کی

 کار؟  ی چ-

 . گفتی کند؟ عمرًا اگر م طنتی خواست ش  یم ست؛یرا نگر ان یقفل شده دا یفک  با

 فکر کن خب. -

 شد:  رهی نامعلوم خ یا چانه زد و به نقطه ری دستش را ز کی

 تو بگو.  اد،ینم  ادمی یز یچ-

 کرد:  یگوشت کنار ناخنش باز  با

 به خدا استرس دارم.  گه،ینکن د تیاذ-

 ی معتادش کرده بود به آن آغوش گرم و مردانه. لحظه شمار  ان،یبا دا تی ساعت محرم کیتنها  خب
 که اتفاقات شب گذشته احساسش را به او چندصد برابر کرده بود. یازدواج با مرد یبرا کردیم

چانه اش گذاشت و سرش را بلند   ری دست  ز د،یرا در آغوش کش یکرد و مجددًا آسک یکم رنگ اخم
 کرد: 

 وقته تو دخترا دور و برم  یلیحس خجالتت و که خ نیدوست دارم. ا یل یخ اتویحجب و ح نیمن ا-
حس هات و جلو خودم دوست ندارم،  نیخودم نه، ا یرم. اما برادوست دا یلیو خ  نمیبی نم

 ؟ یفهمیالخصوص اآلن که محرمتم. م

و بداخالقش را   یلحن جد نیو ا کردی را باز م شیرا تر کرد و سرش را تکان داد؛ کاش اخم ها  لبش
 زد. ی کنار م 

 ؟ یدیگفتم فهم-
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 آ...آره. -

 .یرو خودت کار کن  یشنبه وقت دار  ک یپس تا -

 !گریهم نداشت د  دنیکاشت. جرات خجالت کش یآسک یمو ها یرو  ینرم یبوسه  و

 ـــــ

 

 نکردن از من.  یتیشکا  یآسک یاصل ینگهم دارن چون خانواده  جان یا یلیتونن خ  ینم-

و دست بند  دور دستش   یگذاشت و به پدرش در آن لباس آب  زیم یدستان قالب شده اش را رو آراد
 : ست یرنگ

 اوناست که مطرحه.  تیبوده اآلن شکا اکویبا عمو د تشیشده مسئول دهیدزد یاون موقع که آسک-

دووم   یهمه دزد و جان  نیا نی تونم ب ینم  گهیدختره رو، من د نیکن ا دایآراد بابا توروخدا برو پ -
 . ارمیب

 دست بند شده اش را باال آورد:  دستان

 یدار  یبگو پس چه غلط  یکنن آدم و، به مظفر  ی م تی اون تو اذ یو، کل تمیوضع  نیبب ن،یبب -
 ؟ یکنیم

که  میو جلب کن یآسک  تی رضا دی با ؟یدار  یشخص یشاک یبکنه وقت  تونهی م کاری چ  یپدر من مظفر -
 زده.  بشیاونم فعالً غ

 بده.  تی رضا یکه بتونه به جا آسک  یک یدونم به  یچم ؟یبه اون باباش بگ شهی نم-

 را باال انداخت:  شی ابروها

 .شهی نم-

 در مغزش طلوع کرد:  یدیام نور
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 .انیدا-

 ها؟-

 کنه. شی راض تونهیم انیدا-

 داد:  هیتک ی زد و به صندل   پوزخند

بالکمون کرده. خب معلومه قبل از فرارش   میدیآخر سر د میداد امی پ یبه آسک  یدلت خوشه ها. کل-
 تون. هی کرده عل  رشیش انیدا

 کرد؟ ی خراب شده را تحمل م  نیتا آخر عمر ا دیبا یعن یگرفت، دستانش  نیرا ب  سرش

 شود:  نیتسک  ی پدرش کم یکند بلکه برا میرا مال شیکرد صدا یسع

 شما ناراحت نکن خودت و.  رم، یگی و م  تشیاومد رضا یآسک کهن ینگران نباش بابا، به محض ا-

 وقت مالقات تمومه.-

 اش از جا برخاست و سمت در رفت:  یباطن   یلیرا گفت و در را باز نگه داشت. آراد عالرغم م نیا سرباز

 . رمیگی و م تشی رضا  دیگفتم بابا مطمئن باش ینره چ  ادتونی-

 رفتند. یگر یجهان را بلند کرد و از در د سرباز

 ـــــ

  میتونست دی بازتره شا کردستان باآلخره اونا دست وبالشون میپاشو بر یطاقت ندارم مرتض گهیمن د-
 . میکن دایدخترم و پ

 بود، شک نداشت.  انیشک نداشت دخترش دست دا  ؟یکردن دایرا خاموش کرد؛ چه پ گارشیس

 . میزن  یحرف م  یبرو بخواب، بعد که بهتر شد ستیحالت خوب ن م؟یبگ  یچ میبر-

 : دی حنجره اش گذاشت و خروش   یرا رو دستش
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شب   دونمی نم یدخترم اآلن کجاست؟ وقت دونمی نم یبخوابم؟ وقت یبخوابم ها؟ چه جور  یچه جور -
بخوابم   خوامی شبا که م گرده؟یکجا م خورهی م یچ دونمی نم یوقت ن؟ی ذاره رو زم یسرش و کجاها م
  شینگران نباش جاش امنه، پ گمی . همش با خودم م خورهی مثل خوره روحم و م الی هزارجور فکر و خ

زنم.   یکنم که دارم خودم و گول م یکه دارم خودم و خر م فهممی م ؟یفهم یم شهی تاشه، اما نمدوس
 . ستین  تی حال رمیمی م  یدارم از نگران یمرتض  رمیمی من دارم م

 ! دیلرزی م دیو همسرش را در آغوش گرفت؛ مثل ب  برخاست

 ازشون باشه؟ تو فقط آروم باش! رمیگی خبر م  زنمی باشه، باشه، تو آروم باش من اآلن زنگ م -

 ؟ یزنی ز...زنگ م-

 

 .رمیگی اآلن باهاشون تماس م  نیهم  زمیآره عز-

 را گرفت.  انیدا یرا برداشت، به تراس رفت و فورًا شماره   لشیموبا

 ـــــــ

  پی. زست ینگر  یم شاناط یپوش ح   دیشلوار گرمکنش بود و از تراس به درختان سف  بیدر ج دستش
 . د یرنگش کش   دیکپ  سف یرا باال تر برد و کاله آن را رو شرتشیسوئ

 . خورهی داره زنگ م لتونی خان موبا انیدا-

را   لیپاک کن و دستمال در دستش قرار داشت، موبا  شهیکه ش یکه در حال  ست یخدمت کار نگر به
 آورده بود.  شیبرا

 اتاقم؟  یزکار یبدش، تموم نشد تم-

 جز خودش را در اتاق تحمل کند.   ی کس نیبود از ا  متنفر

 نمونده آقا. یا گهید زهیچ-

 چه مرگش بود؟  گرید ی شکوه   ست؛ی تکان داد و به شماره نگر یسر 
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 بله؟ -

 .انیالو، دا-

 بگو.  -

 د شود: کند و از در صلح وار میرا مال شی کرد لحن صدا یسع

 توعه. شیپ ی که آسک دونمی من م-

 داد و به بخار آن چشم دوخت:  رونی را ب  نفسش

 گفته؟ یجفنگ   نیهمچ یک-

 ...من زنگ نزدم دعوا کنم خب. نیبب -

 سرش را کج کرد:  یکم  الیخ  یب

 خب. -

 بود.  ری دندان پسر گ ریکه گوشتش ز ف یح کرد؟ی مسخره اش م  د؛یدر هم کش اخم

  تیوسط. وضع  ارمیازت ن یاسم یحت دمی که دخترم هست و بگو منم قول شرف م ییتو به من جا-
 خته،یتر شده، جو خونه بهم ر ریبود گوشه گ ریوابستش شده بود، گوشه گ ایآر ست،یمادرش خوب ن

 کن جا دخترم و بگو بهم.  یو مرد ایب

التماس   شدند،ی م فیضع شیجلو آمدی لبش تکان خورد؛ خوشش م یکرد و گوشه   زیرا ر  چشمانش
 را ناراحت نشان دهد: شیکرد صدا  یرا باال داد و سع شی . ابروکردندیم

.  ستیما بدتر از شما نباشه بهتر از شماهم ن تیوضع م،یاز شما ندار  یما خودمونم دست کم دیباور کن -
  دیو گفت  دیبا ما تماس گرفت یمنه. شما وقت ش یپ یآسک  دیبگ  دیدار یچه اصرار  دونمی اما من نم

چرا   دمش؟وقت کردم بدز یپس من چه جور  م،یراه افتاده بود یفرار کرده ما تازه از کالنتر  یآسک
 منه؟ شی پ دیکنی مدام فکر م 

 انگار.  شدیرا خاموش نکرده کف تراس پرتاب کرد؛ زبان آدم سرش نم  گارشیس
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آدم دخترم و   نیراه بندازم تا ع یدگاه باز دا دیحتمًا با  ؟یعوض  یرنگ کن یخوای و م  ید  آخه ک-
 ؟ ییایبزنم ناقصت کنم تا راه ب  دیبا ؟یبد لمیتحو

 حقش است. اوردی را از گوشش فاصله داد و قطع کرد. مردک احمق، هرچه سرش ب  لیموبا

 *** 

تماس گرفتن الزم   گرید دیآ یشنبه م  کیگفته بود  کرد،ی و فکر م چرخاندیرا در دستش م   لیموبا
  ب یشد قر یم زدی بار هم زنگ م نی . اگر ادیشنی را م شینبود. خب دلش تنگ شده بود. حداقل صدا

آدم   بدخترک عج گفتی گونه با خودش م نیتماس گرفته. نه خوب نبود، ا انیبه سه بار امروز با دا
تنش هم  داد،ی را م  انیعطر دا  یتخت پرتاب کرد؛ تمام تخت بو ی. خود را از عقب روستیزانیآو
اش  ی تنگ . دلدیرسی به شامه اش م انیکه حمام رفته بود اما هنوزم عطر دا ن ی. با اطورن یهم
ته   یز یخانم افشار شده بود؟ چ  یراست  یراست شد؟یمحسوب م انیاآلن همسر دا یعنیشد؛  ترش یب

گفته  انیعمارت؟ دا ی  شد بانو  یم شد؟ی رسمًا زنش م آمدی که م شنبهکی ی عنیدلش تکان خورد؛ 
افتاد؛ چه قدر از  شبید ادهیهم برخورد کند.  یعاد توانستی دوست ندارد، اما خب نم  یبود خجالت

  بوسهکل تنش را به آتش  انیدا  یلب ها  یاما وقت خت،یاشک ر یخود یفرط استرس و خجالت ب
  د،یشت، خجالت هم نکشاسترس ندا گریتنش به رقص آمد د یجا  یجا یدستانش رو یوقت د،یکش

اش   یزندگ بت یفقط لذت برد و عشق داد و عشق گرفت. چشم بست و لبخند زد؛ بعد از آن همه مص
سال ها نه  یاما برعکس تمام  شد،ی م  لیشده بود. برخاست و نشست؛ شنبه سال تحو نیریچه ش

 یکتاب ها بانزی بود، نه دکور اتاقش را عوض کرده بود، نه کتاب خانه اش م دهیخر یدیلباس جد
 را برداشت و *** لشیرا گرفت، موبا  مشیبود. تصم دهیسفره چ  یشده بود و نه حت دیجد

تماس گرفتن الزم   گرید دیآ یشنبه م  کیگفته بود  کرد،ی و فکر م چرخاندیرا در دستش م   لیموبا
  ب یشد قر یم زدی بار هم زنگ م نی . اگر ادیشنی را م شینبود. خب دلش تنگ شده بود. حداقل صدا

آدم   بدخترک عج گفتی گونه با خودش م نیتماس گرفته. نه خوب نبود، ا انیبه سه بار امروز با دا
تنش هم  داد،ی را م  انیعطر دا  یتخت پرتاب کرد؛ تمام تخت بو ی. خود را از عقب روستیزانیآو
اش  ی تنگ . دلدیرسی به شامه اش م انیکه حمام رفته بود اما هنوزم عطر دا ن ی. با اطورن یهم
ته   یز یخانم افشار شده بود؟ چ  یراست  یراست شد؟یمحسوب م انیاآلن همسر دا یعنیشد؛  ترش یب

گفته  انیعمارت؟ دا ی  شد بانو  یم شد؟ی رسمًا زنش م آمدی که م شنبهکی ی عنیدلش تکان خورد؛ 
افتاد؛ چه قدر از  شبید ادهیهم برخورد کند.  یعاد توانستی دوست ندارد، اما خب نم  یبود خجالت
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  بوسهکل تنش را به آتش  انیدا  یلب ها  یاما وقت خت،یاشک ر یخود یفرط استرس و خجالت ب
  د،یشت، خجالت هم نکشاسترس ندا گریتنش به رقص آمد د یجا  یجا یدستانش رو یوقت د،یکش

اش   یزندگ بت یفقط لذت برد و عشق داد و عشق گرفت. چشم بست و لبخند زد؛ بعد از آن همه مص
سال ها نه  یاما برعکس تمام  شد،ی م  لیشده بود. برخاست و نشست؛ شنبه سال تحو نیریچه ش

 یکتاب ها زبانی بود، نه دکور اتاقش را عوض کرده بود، نه کتاب خانه اش م دهیخر یدیلباس جد
نام   یرا برداشت و رو  لشیرا گرفت، موبا  مشیبود. تصم دهیسفره چ  یشده بود و نه حت دیجد

 "پادشاه قلبم" مکث کرد و اتصال را برقرار کرد!

 *** 

در   بشیرا از ج  لیغضبناک موبا ست ی که شکوه نیا الیبه خ  لشیموبا یبه صدا در آمدن دوباره  با
 !گرفتیسوم بود که تماس م یبه لبخند شد؛ دفعه   لیاخمش تبد  یآسک یشماره  دنیآورد، اما با د

 جانم؟ -

 کف دستش گذاشت:  ینشست و با لبخند سرش را رو راست

 ؟ یخوب -

 ؟ یکنیم  کاری خوبم قربونت، چ-

 . ایشنبه ب  شنبه، کی  یبه جا  گفتی و م کردی م یار یزبانش   کاش

 منم نشستم حوصلم سررفته بود گفتم دوباره زنگت بزنم. -

 زد:  هیحفاظ تراسش نصب کرده بودند تک  ینرده برا یکه به جا یکوتاه ی شهیش به

 . یکرد یخوب کار -

 ؟ ییکجا-

 عمارتم. -

 : چاند ی را دور انگشتش پ شیمو
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 ...گمیم-

  نیگرفت و نگاه موشکافش را زوم ماش شهیاز ش هی، تکطلعت وارد شد نیعمارت باز شد و ماش در
 کرد: 

 بگو.-

 . کردیهم شک نم  یکس یرفتی باز م یموندی م ذرهی یومدیکاش م  گمیم-

 . زنمی قطع کنم زنگت م دیجان من با ی آسک-

 : دی لبش ماس  یرو  لبخند

 ب...باشه، خدافظ. -

 فعالً.-

 کنار راننده را باال داد:  ی نهیآ باران

 مامان.  یوا-

 عقب برداشت:  یرا از صندل  فشیک

 چته؟-

 بود لب زد:  رهی در تراس خ ستادهیا انیطور که با چشمان گرده اش به دا همان

 که خونه س! انیدا-

 شد:   ادهیپ  نیرا حفظ کند پس از ماش  شیسردکرد خون یاما سع طلعت

 خب باشه. -

 : ستادیمادرش ا یشد و روبه رو ادهیپ  نیشدت از ماش با

 خدا. به شهی شر م میبرگرد  ایب-
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 باران را کنار زد:  فشی ک با

 برو کنار.  نم،یبکنه اومدم داداشم و بب  تونهی نم  یغلط چیه-

. او دیکش انیدا یبرا یتراس عمارت انداخت و با چشمانش خط و نشان  نیبه باالتر ینگاه  خصمانه
طلعت و   دیپله ها رس  نییکه به پا  نیرفت. هم ن ییپا یک ی از اتاقش خارج شد و پله هارا دوتا  عیسر

. پی خوشت بتیکرد و قند در دلش آب شد از آن ه انیبه دا یباران هم وارد شدند. باران نگاه
 شده؟ دهیکوب ی آسک ریو چهار ساعت است که در تقد  ستیکمتر از ب تشیکه مهر مالک دانستی نم

 را نازک کرد و لحنش را پر از عشوه:  شیصدا

 ؟یشد  لی سه یمعرفت، ستاره  یخان  ب  انیسالم دا-

 به باران انداخت:  یا هیاخم آلودش را از عمه اش گرفت و ثان  نگاه

 شده عمه؟ یز یچ-

 عمارت دوخت:  گرید  یشانه اش انداخت و دل خور نگاهش را به نقطه  یرا رو فشیک

 . ترسمیتنها تو خونه م ستیداداشم، آراد ن شی اومدم پ-

 کرد: یعصب یخنده  تک

 . ستیچون بابامم ن   دیبرگرد  دیاومده رو با ر یبا عرض معذرت مس -

 شد:  انیدا ی رهی گردن چرخاند و خ زیت

 .ادی تا ب نمیش  یخب م-

انع  وحشتناکش م یمادرش همراه با آن چشم غره  یبدهد که صدا  یباز کرد تا پاسخ دندان شکن لب
 شد: 

 .یخوش اومد  نیبش  ایطلعت جون، ب یاومد یخوب کرد-

 گفت:  رفتی طور که به سمت مبل مو همان دیکش یسوز  جان  آه
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 کنن و عروسمون بخواد خوش آمد بگه بهم؟ رونمیب  میپدر یروز از خونه  هی کردی فکرش و م  یک-

 شد؛ انتظارش را نداشت.  بیغ  ای ثر یاز لب ها لبخند

 .دیبشنو میخوش آمد  دیکه نخوا دیای خب ن-

 تر کرد:   ظیطلعت را غل یبود که اخم ها انیدا یصدا

 اد؟ یب  یک  امیخونه خودمه من ن  جانیا-

 که بود؟ یباال داد؛ خانه  شی ابروها

 اشاره اش را اول سمت طلعت و سپس به سمت خودش گرفت:  انگشت

 .یمنه، من و آسک  یخونه  ستیشما ن یخونه -

 پا انداخت:  یپا رو اورد،یباران در هم فرو رفت، طلعت اما کم ن یها اخم

کار واجب با داداشم داشتم. کارم و بگم  هیفقط  نمی بب   جارون یا ستمیمشتاق ن یلی منم خ قتاً یحق-
 ! رمیم

 را باال داد:  شیابرو کیگرفت، پلک زد و  ینفس

 . دوارمیام-

 علت بود.   نیآوانس  داده شده به طلعت به هم نیاز پله ها باال رفت، امروز خوشحال است و ا و

 ـــــــ

در افکار ضد و   زیبه م رهی متفکرانه باال بود و خ شیابرو کیدندان را کنار لبش گذاشته بود،  خالل
 . زدیدست و پا م ضشینق

 چرا؟ یخور ی مامان نم انیدا-

 : ستیمادرش را نگر جیگ

 ا؟ه-
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 گذاشت:  زی م یچنگالش را در بشقاب گذاشت و مچ دستانش را رو طال

 ؟یخورد مهیعمه؟ چرا غذات و نصفه و ن  یکنی فکر م یبه چ-

 شروع کرده بود به خوردن؟ یانداخت، نصفه خورده بود؟ اصالً ک شیبه غذا ینگاه

 داشت بابا؟   کارتی عمه طلعت چ -

 را با چنگال تکه کرد:  مرغش

 اومده بود. نایو ا  نشیفروش زم  نیواسه هم یچ یه-

 کردند؟ ی را در هم قالب کرد؛ چرا خر تصورش م دستانش

 شهی م ریدوباره آه و ناله راه انداخته بود که جهان داره تو زندان پ ای اش  هیاومده بود واسه فروش ارث-
 و... شهی و فالن م

 دستش گذاشت و افزود:  یاش را رو چانه

 مگه نه؟  د،یری و بگ تشیشد رضا  دایپ یکنه اگه آسک تونیضاومده بود که را-

 آرام بود، آرامش قبل از طوفان.  شیصدا

 خرم بابا؟   یکنی چرا فکر م-

 بزند که او مانع شد:  یلب باز کرد حرف  اکوید

 شه!؟ مالیدوباره حقش پا ذارمی م دیبده؟ چرا فکر کرد تی رضا  یآسک ذارمی من م دیچرا فکر کرد-

 نیطرح  رفاقت داشت و اال ا یز یچ  یبا جن  حتملیجمع و جور کرد؛ پسرش   ی ندلص  یرا رو  خودش
 : ستین یانسان  عاد کیگونه به هدف زدن کار   

ما اصالت   م؟یمردم نگاه کن یتو رو یجور . اما خب چه ستمین  یدادن آسک تی من اصالً موافق رضا-
بگن دختره رضا    ستیبگن دامادشونه ده سال حبس داره؟ زشت ن   ستی. زشت ن میشهر نیدار ا

 شوهرعمش و انداخته زندان؟
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 زد:  یلبخند آرام گورشیبا همان ف انیدا

 ده؟ یبرادرزاده زنش و دزدبگن دومادشون   ست یزشت ن  ای-

اعله  ق نیو نگاه کن. بذار ا  تی نیذره اون ور تره نوک ب  هی مو رو،  چشی من پ ین یبی تو مو رو م  انیدا-
  یابی. قصد دارم غرمیگی واسه جهان در نظر م  یمناسب هیبشه اون وقت من خودم تنب  ری ختم به خ

 خاندان. یننگه تو یآدم  نی ازش، وجود همچ رمی طالق طلعت و بگ

  گنیبارانا خواستن شوهر کنن نم  ایبا وجود سه تا بچه بزرگ اآلن وقت طالقشونه؟ صبح باران -
دخالت   جانیا رهی بگ میقانون تصم دیبه نظرت؟ بذار دنیباباتون کو؟ چرا طالق گرفتن؟ به آراد زن م

 بهتره.  مینکن

 هم اظهار نظر کرد:  ایثر

  ی. کار شنی آالخون واالخون م یبچه ها الک ست،یآخه اآلن که وقت طالق گرفتن ن اکوید گهیراست م -
 اصالً.  ستی و دادگاه ندارم اما طالق درست ن  تی به رضا

 انداخت:  انیبه دا یبرخاست و نگاه زی پشت م از

 . ادیم  شیپ یچ م ینیبه طالق. تا بب  یشده نه طلعت راض دایپ  یحاال که فعالً نه آسک -

آمد که او   یم  شیپ یز یسرش را تکان داد، چ زدیدر چهره اش موج م یتینارضا کهی هم در حال انیدا
 . ریوال غ  خواستیم

 *** 

 و لب زد:  د یتختش دراز کش یرو

 . کردمی قطع م  دیبا یعمه طلعت اومده بود خانم -

 :دادی را در هوا تکان م شی بود و پاها  دهیشکم دراز کش یرو

 داشتن؟  کاری چ-

 خوشگل خانم؟   یکن یم کاری نبود. حاال اونارو ولشون کن. خودت چ  ی کار واجب  ادیز یچ یه-
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 :انیاز زبان دا یجمالت نیچن  دنیباز تر شد و لحنش پرناز تر، تصورش هم نکرده بود شن ششین

 حوصلم سررفته... یست یمنم تو ن-

 .دیلرز  یقلب آسک د؛یخند

 خب؟ -

 دلم برات تنگ شده... -

 خب؟ -

 .گهید نی خب هم-

 تر کرد:  کیرا به دهانش نزد یگوش

 .شمیپ  یایبشه ب  شنبهکی تا   ستیدل تو دلم ن-

 : دیپهلو چرخ یرو

 نگران نباش.  شهی اونم م-

 دو روز بود که پاتوقش شده بود آن تخت معطر.  د؛یتخت کش یرو ی نامفهوم یدستش طرح ها با

 ان؟یدا-

 ان؟ یگ-

 شد، دل تنگ تر.   یطاقت تر م یگفت ب یطور که م  نیا ش،ی گفتن ها انیگ یغش رفت برا دلش

 .میکم بگرد  هی میبر لهیروز سال تحو گهیاس دشنبه  ؟ییایشه فردا ب  یم-

 . دیچرخی از دلبرش نم یو هم زبانش به خداحافظ  آمدی را بست؛ هم خوابش م   چشمانش

 شنبه. کیتقلب نکن، همون   گهینه د-
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تولدش را از   یعن یبرخورد کند؟  یحد عاد  نیتا ا توانستی جا خوش کرد؛ چطور م شی در گلو بغض
 برده بود؟  ادی

 مزاحمت نباشم.  گهیب...باشه...د-

 لبش نقش بست:  یرو  یرنگکم  لبخند

 چشم آهوم. برو مراقب خودت باش.  یست یمزاحم ن-

 اش! ه یپلکش را پاک کرد؛ لعنت به روح  ریز اشک  

 . ریبخشب  طور،ن یتوام هم-

بود؟  ده یاش گفته بود از عالقه اش و چه شن ی. از دل تنگیسادگ نیرا قطع کرد، به هم  لیموبا و
 دستانش گذاشت؛ چه طور فراموش کرده بود تولدش را؟  ی"تقلب نکن". سرش را رو

 ــــ

 . بای و ز فیخوب بود. همان طور که خواسته ، ظر  ست؛یبند نگرگردن به

 خوبه. -

رنگ مخصوصش گذاشته شد و سپس آن را در   یسورمه ا یداخل جعبه  یی بای به طرز ز بندگردن
  ی  آب یبرگ هاقرار دادند و داخل باکس را هم با گل  یسورمه ا  یبا طرح ها ی گر یرنگ د یباکس آب 

 گرفتند.  انیکارانش باکس را با احترام سمت داکردند. مرد و هم نی شده تزئ  یپاش لیاکل

جناب   میمسرور اریبس دیما رو انتخاب کرد یکه جواهرساز  نیبه شما، از ا یبود خدمت گذار  یافتخار -
 افشار.

 لبش را به نشان لبخند کرد و سرش را تکان داد: ی گوشه

 .یبود، مرس یکارتون عال -

پول  عی زد و از مغازه خارج شد، مردهم سر یابوالفضل شده بود اشاره ا نی گزیکه جا یراننده ا به
 رساند.  انیجواهر را حساب کرد و خود را به دا
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 د؟ ینوشت جانیکه ا  یآدرس نیبرم به اآقا -

 کرد:  نیرا باال پائ هی نگاهش باکس هد با

 آره. -

 *** 

را گوش    یعباس لدایاز  اریله  ی  قیبود موس افتهیکه در کشو  یپا انداخته بود و با هندزفر  یرو پا
چشمش پاک کرد و جان داد  یرا انتخاب کرده بود. اشک را از گوشه  یر یگعجب آهنگ دل داد،یم
شود   یچه سال نحس د،یو سالش جد شدی آهنگ. امشب ساعت دوازده تولدش م النی قطعه و یبرا
 یدر البه ال بی نکرد. عج شیپاک کردن اشک ها یبرا یتالش  گریو د  دی. به پهلو چرخدیسال جد نیا

شد. وحشت زده چشم باز کرد و    دهیفرش نرم کش یاز موها  یر آهنگ گم شده بود که تا ینت ها
اش را   یشانیکه پ انینشست و به دا عیبرخورد کرد. سر  یخواست بلند شود که سرش به جسم سفت

 توهم زده بود؟ د؛ی. چشمانش را مالست ینگر دادی ماساژ م

 . دیمغزم ترک یخدا لعنتت نکنه آسک -

 نگذاشته بود. شی آمده بود، تنها د،یرا در آغوش کش  انیدا غیدرآورد و با ج یرا از گوش ها  یهندزفر 

 . ییایدورت بگردم فکر کردم نم  ییوا-

 اش داد:  ین یبه ب ینیچ

 کنه. یاستقبال م یزن من چه جور  کننیاز شوهرشون استقبال م یور بابا زنا مردم چه جور برو اون  -

او را  یشانی و پ  ستادیتخت ا یلبه  یرو عیسر ان؛یدا لفظ زن آن هم از دنیدر دلش اب شد از شن قند
 . دیبوس

 من و.  یخب توهم ترسوند د،یببخش-

 او چسباند:  یشان یاش را به پ یشان یانداخت و پ یرا دور گردن آسک دستش

 زودباش جبران کن. -
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 فکر و استرس.  ی. از ته دل بدیخند

 و بوس کردم.  تی شونیمن که پ-

 و جبران کن.  ینبود شمیکه پ یچندروز  نیاون که آره اما ا-

 : دیرا به شامه کش یآسک  یموها عطر

 و جبران کن. یاما دور بود یکه همش جلو چشمم بود یچند روز  نیا-

چه طور نمرده بود؟  . فاصله گرفتند. لحنش آرام اما   ده،یتنگ مردش بوده و نفهم  کرد؛ چقدر دل  بغض
 بود:  طنتی مملو از ش

 ازم. یر یگیو م   ستی روت کار کنم راحت ب گهیذره د هی. ی فتیراه م  یدار  نیآفر-

 سرش را با ناز کج کرد:  ان یدر چشمان دا رهیخ

 ازم.  رهیانتظار نم  نیکم تر از ا یاستادم شما باش یوقت گهید-

 را با خنده تکان داد:  سرش

کنم که اونم از  نیباهات تمر گهیذره د هی دیشه روت حساب کرد. فقط با یم یکرد دوارمینه خوبه ام-
 دل و جون حاضرم وقت بذارم.

 کرد:  انی تنومند دا یحواله شانه   ینچندان آرام مشت

 . هیزیواقعًا که. خجالتم خوب چ یل یخ-

 اش درهم رفت و شانه اش را ماساژ داد:  چهره

 ؟ ییلویتو مگه چندک-

 . یر یبگ اد یخجالت  کمیتا  یو خورد نیهرچه قدر. ا-

 رفت و داد زد:   یشروع به زنگ خوردن کرد، به سالن م انیدا لیموبا

 ؟ یالبد شامم نپخت-
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وصف  یرفت. اصالً انرژ  ییرایو به پذ دیپر نیشش بود. از تخت پائ   ست؛یبه ساعت اتاق نگر عیسر
 گرفته بود:  یر یناپذ

 ؟ یدوست دار  یپزم، چ  یم یاآلن زود-

فوت کرد. همان   انیو سمت دا دیبا ذوق کف دستش را بوس  زیم یو دلستر رو تزا یپ  کیپالست دنید با
را در    یخانوادگ  یتزایتکان داد. پ یآسک یبرا یبا خنده سر  کردی صحبت م لش یطور که با موبا

  هچان رینشست، دستانش را در هم قالب کرد و ز یصندل ینهاد. رو زیسر م وانیو دو ل دیبشقاب چ
 نشست:  زی داد و پشت م انی به تماسش پا هم انی. داگذاشت

 استعداد. یدختره ب  نیا  دهیچ یز یبه به چه م-

 مبدل شد. ظیغل یبه اخم  گرفتی لبش شکل م  یکه داشت رو  یا خنده

 که گذاشتم. یوقت  فیح-

 کاهو دهانش گذاشت:  یساالد را باز کرد و پر  یجعبه  در

و فست فود   تزایاما فکر نکن هرشب هرشب قراره پ ه؟ی تو بشقاب گذاشتن وقتش چ تزایپ هی گهید-
  یکه آقاتون حساب  ری بگ ادیو کالنه، پختنشون و  رمهیقا واس، یکباب، خورشت ر  ی. ماهایبه خوردم بد
 دوست داره. 

 بلد نبود فقط خورده بود.  یکرد یاصالً پخت غذا د؛یسوت کش مخش

 ! یانقدر کم خوراک یوقت، الغر نش  هی فتهی آقامون از اشتها ن-

 . دیرا بلع تزایزد و نصف پ  یمیعظ  گاز

 .دم یوگرنه طالقت م  ریبگ  ادیتو نگران اونش نباش فقط پختنشون و -

 انیدا یحواله  یو چشم غره ا  دیسرخ شده را سمت خودش کش ین یزم بیشکل س  یفی ق ی جعبه
 کرد: 

 .ستمیغذاها رو بلد ن نیمن ا ست،یجالب ن  شمیشوخ -
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 سرت.  ارمی پس حوو م-

 گرفت؟ ی م  ادیاش را گاز زد؛ خب از کجا  ین یزم  بیس غضبناک

 کردم بلدم بابا.  یشوخ -

 داد: هیتک  یو به صندل  دیاز دلسترش را نوش یا جرعه

 . کالی بابا بار-

 ــــــ

 متر عقب رفت:  ک یطور نشسته  همان

 .انیدا یزن  یخب تو جر م -

 : ستیرا نگر  یآسک ریمتح

 جر زدم؟  یک-

 کرد.  ضیکه برده بود تعو ییاز ورق ها  یکی بود که ورق دستش را با  دهیکرد؛ د اخم

 : دیرا وسط پرت کرد و اخم آلود غر  پاسورها

 . یکن یم  یجرزن  یتو همش دار  امیاصالً نم خوامی نم-

 کرد:   لی متما ینشست و خود را سمت آسک  راست

 منه؟  رهیتقص  یستیبلد ن یباز  ،یباز ی به من چه خب تو همش م-

 را چرخانده و قصد حرف زدن نداشت.  شی رو  یآسک اما

 .کنمی تقلب نم گهید ای خب باشه ب-

 باخت و سوژه شدن نداشت!  یحوصله   تشیواقع خب

 .گهید مینکن  ینه باز -
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 را انداخت:   شیهم پاسورها او

 م؟ یکار کن ی خب چ-

 آمد.  رونیو سمت اتاق رفت و با برس دستش ب  دیبرق زد از جا پر چشمانش

 . ایب-

 دوخت:  یمبل نشست و نگاه متعجبش را به دست آسک یرو

 کارش کنم؟ ی چ-

 نشست و به او پشت کرد:  انیدا یپا نییپا

 موهام و بباف. -

را که  شیدر گذشته موها ش، ی گرفت و شروع کرد به شانه زدن زلف ها ی را از دست آسک   برس
.  شدیم  سوکمندیگ شد،ی م باتریبود ز بای ز ش،یزلف ها چیآن پ یالبه ال شدی گم م انیدا بافت،یم

چه  ؛و اخم کرد  ستیبرس را نگر ی . البه الختیری م یمانند ابر بهار  شیهزارتار از موها زدیشانه که م
  شیو مشغول بافت موها دیرا به دندان کش نشییحد سست شده بود؟ لب پا  نیتا ا شیطور موها

 . شیرنگ موها یخروار قهوه ا یشد. چشم بست و دل داد به حرکت دست مردانش البه ال

 ان؟یدا-

 جانم؟ -

 بهم بگو.  یکن انتیخ  یروز خواست هیاگه -

 دستانش قطع شد:  حرکت

 ... یحرفا چ نیا-

 میاز من. بگ ری غ یاز تو واسه کس  ریغی واسه کس دیهروقت دلم سر دیو بهم. هروقت دلت سرفقط بگ-
 . باشه؟مینکن   انتیخ  یاما پنهون میو بر میبهم، بگ

 را کش انداخت و او را سمت خود چرخاند:   شیموها نیپائ
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 از من. خب؟  ری شه غ یبخواد عاشق کس کنهی دل شما هم غلط م سرهیوقت دلم نم  چیمن ه-

 هم گذاشت. یزد و چشم رو یتو لب  یلبخند

 شه. ی م لیسال تحو یک مین یروشن کن تا بب ونیحاال هم بدو تلوز  نیآفر-

 *** 

و خواست سمت   دیدستانش را بهم کوب یمخصوص خودش آسک  یقیو آن موس دیآغاز سال جد با
 رفت. صورتش قرار گ  یرنگ از پشت روبه رو یآب یبازگردد که جعبه ا انیدا

 مبارک.  دتیع-

 : د یجعبه را گرفت و به طرف او چرخ  ریمتح

 واسه منه؟ ه؟یچ نیا-

 فرو برد:  بیدستش را در ج  کیزد و  یکج  لبخند

 ؟ یبازش کن یخوای نم-

داده بود در  انیبه دا مارستانیکه در ب یبندرا پشت گوش داد و جعبه را باز کرد. گردن   شیذوق مو با
 یخارج کرد و جلو بشیدستش را از ج انیباشد". دا یسوز بهار  نیآخر ا یجعبه قرار داشت؛ "کاشک

گذاشت و   شدهان  یرنگ. دستش را جلو یآب  یت یب میبا ن دیطال سف  یبندقرار داد؛ گردن یصورت اسک 
 "؟یشو یبهارم م  "خسته از سوز زمستان ست؛یبند نگرگردن تی ب میاشک در چشمانش حلقه زد. به ن

 تولدت مبارک عشق من.-

  یاما از رو ختیلباسش پنهان کرد، اشک ر یانداخت و صورتش را البه ال ان یرا در آغوش دا خود
 اش! هیگر نیتر یدوست داشتن دیشوق. شا

 وقت تنهام نذار. چیه انی دوست دارم دا یل یخ-

 گذاشت:  یسر آسک یاش را رو چانه

 من.  یاشکات باشم زر زرو نیسد واسه ا هیبه فکر  دیبا-
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 : دیگرفت و چرخ  فاصله

 برام؟  شی بند یم-

 جهان بود:  کیآرام و مهربان بود، جذاب بود، اصالً   شیصدا

 چشم.-

 پشت گردنش کاشت.  یرا بست و بوسه ا بندگردن

 را دستش گرفت و با ذوق لب زد:  پالک

 قشنگه. یل یخ-

 گوشش نجوا کرد:  ریز

 چون گردنه توعه. -

 کرد:  کیرا در بر گرفت و به خودش نزد کمرش

 قشنگ تره مگه نه؟ انهیمال دا یهم وقت ی آسک-

 انداخت.  نیو خجالت زده سر پائ  دیگز لب

 شد:  ید ینرم اما تاک شیصدا

 مگه نه؟-

 گونه اش را نوازش کرد:  گرشینهاد و با دست د انیدا یشانه  یدستش را رو کی

 من... انیدا-

 را اصالً نداشت:   یبچه باز  یحوصله  د؛یدرهم کش اخم

 ! ییایسه روز بهت وقت دادم با خودت کنار ب  ستیقبول ن یعذر و بهونه ا چیه-

 ... یدونم ول  یم-
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 را خم کرد و مهر سکوتش را بر لب کاشت:   سرش

  شیپ یباز برگرد خوادی دلت م ای  ؟یجا بشعمارت؟ خانم اون  یبرگرد خوادی بسه، دلت نم گهید-
 ؟ یشکوه

 را چنگ زد:   اهنشریپ

 نه. یشکوه   شینه پ-

 پس بهم اعتماد کن. -

 را بغل کرد و به سمت اتاق خواب برد.   یآسک

 ـــــــــــ

 .یمرتض -

 آزاده سرش را سمت او چرخاند. یدهانش برده بود که با صدا  یک یآب را تا نزد وانیل

 نکردم براش.  یمن مادر  یمرتض رمیمی من م م؟یکار کن  ی نشه چ دایوقت دخترمون پ هیاگه  گمیم-

 و گفت:  دیرا بلع  قرصش

 نباش. یچیدلم روشنه، بخواب نگران ه دیسال جد نهیفردا اول فرود-

 را در بالشت فرو برد:   سرش

 فردا تولدشه. -

 ؟ یتولده ک-

 هم فشرد:  یرا فرو داد و چشم رو بغضش

 و سه سالش.    ستیب شهی. م یآسک-

 : دیکش و در آغوشش  دیآزاده را بوس  یشانیپ
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 براش. خب؟   رمیگی تولد توپ م هی میکرد داشیپ-

 و اشک سرکش را پس زد:   دیاش را باال کش ینیب

 بشه من...  داشیتو دعا کن پ-

 حتمًا. کنمی م  داشیپ یعنی شهی م داشینفوذ بد نزن گفتم پ شیه-

آن   نیدر جمع افشارها با وجود بزرگ شدن ب یحت  یرا جمع تر کرد و در فکر دخترش رفت؛ آسک خود
 شد،ی م اشی نگران شیتشو یبرا  یلیدل نیآزاده را به ارث برده بود که هم اتیها هنوز هم روح

در   ضی غرق در افکار ضد ونق کند؟ی که کجاست؟ چه م نیتصور ا دخترک گرگ نبود طعمه بود، با 
 به خواب فرو رفت.  شیهااشک  بالیس

 *** 

آورد و قطعش کرد. دستش را از    رونی پتو ب ری چشم بسته دستش را از ز لشی موبا ی برهی و یصدا با
  نیکه ب یدر حال  ی. آسکستیبا لبخند سمت راستش را نگر د،یکش یا ازهیهر دو طرف باز کرد و خم

  یفرش چشمانش را پوشانده بود در خواب یفاصله افتاده بود و چند تار از موها یکم  شیلب ها
آن گذاشت و با لذت او را   ی زد. دست راستش را ستون کرد و سرش را رو یدست و پا م  قیمع

دلبرکش  یها یباز  ینبود. چقدر ناش  نیزم  یانگار در بهشت بود اصالً انگار رو شبید ست،ینگر
چه قدر دلش خواست   د،یاالتر کشآمد. دست دراز کرد و پتو را از شانه اش ب یاز نظرش م  نیریش
  یزنگ خورد، کالفه چشم از آسک لش یدر بهشت را با او تجربه کند. مجدد موبا گر یو بار د ندک دارشیب

 ! یرا از پشت سرش برداشت؛ باز هم شکوه لشیگرفت و موبا

 بله؟ -

 . نمتیبب   دیجان با انیدا-

 : شد و سرش را باال فرستاد  رهی خ واریجان؟ به سه کنج د انیدا

 .امیجا نم  اون گهید فتهیمن کالهمم اصفهان ب -

 محتاط و مسمم بود:  شیصدا
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 کردستان. امیمن دارم م  یایتو ب ستین  یاز ینه نه ن-

 آمد؟ یچه م ینشست؛ برا راست

 د؟یایم دیدار یواسه چ-

 او را مخاطب قرار داد: یزن  یبعد صدا یگرفت و چند یرا از دست شکوه  لیموبا یکس انگار

 مهمون نوازنا.  یل یبودم کردها خ  دهیمن شن-

 بود! ی چه صبح  منحوس  نیرا چنگ کرد؛ ا شیموها

 بهتون. گمیبشه م  یصدبار گفتم که اگه خبر  د؟یدار کاری چ-

و    دی. آرام لبش را گزدیکش ری شکمش ت  ریبه تنش داد، ز یچشمانش را باز کرد و تکان  انیدا یصدا با
دستش  انیکه دا ندی شکمش گذاشت که درد را وحشتناک تر کرد. خواست بنش  یرا رو  خشیدست 
 کرد.   دنشیاش گذاشت و وادار به خواب  نهی س یرا رو

 اآلن، فعالً. رونمی ب دیدونم به بابام بگ یمن نم-

 را قطع کرد:   لیموبا و

 ؟ ینیبش یخوای م یدراز بکش تو واسه چ-

 ...ردی داشت بم انیدا یکه جلو ی ت یاز وضع خواستیو نگه داشت؛ دلش م دی باال کش  نهی را تا س پتو

 : د یاش را بوس یشانیپ

 ندارم.  یکه کاچ  فیح -

 جمله اش را خجالتش را چند برابر کرد.  طنتیش

 !انیدا-

 . دیشن یکرد که خودش هم به سخت انی آرام نامش را ب قدرآن

 محکم بغلش کرد: و   دیاش را بوس  سرشانه
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 ادته؟ی گهید یقرار بود خجالت نکش -

 نیکه تا ا یشدن با او بود و حاال مرد   یکی  شیایاش؟ رو ی بود؟ زن رسم انیهمسر دا گریاالن د یعنی
  یدر آرزو  یکه عمر  ستی انیکرد همان دا یرا نوازش م  شیقدر محکم در آغوشش گرفته بود و موها

د؛ از  یرا در آغوش کش  انیبود. دستانش را باز کرد و او هم دا  دهیاز او به جنون رس یگوشه چشم
با او را از خود    یخجالت نسبت به همسرش لذت هم آغوش ینظرش حق نداشت با حس مسخره 

 کند.  غیدر

 ؟یشدی م ستیر یاوه داشت-

 : د یمحکمش مال ی نهی اش را س ین یخنده ب با

 نه بزنم؟به کارخو  ماتیاگه بده تا تنظ-

 تر کرد:  و فشار دستانش را محکم  دیخند

 باب دندون کوردا. یش یم یتازه دار -

 نهاد و به او زل زد:  اشنه یس یاش را رو چانه

 حس  تولد دوباره رو دارم.  ان،همونیخوشحالم دا یل یخ-

 را نوازش کرد:  یآسک کمر

 .کنمی به بعد مدام متولدت م نیخوبه پس از ا-

 گرفت:  شی از بازو یاش را برداشت و بشگون آرام چانه

 .باش  ک یرمانت ذره یتو نه؟  یندار  ای ح-

 دورگه و جدابش کنار گوشش خواند:  یکرد و با آن صدا ی خمار از خواب ی خنده

 ! یکه، خنگ یدونی . قدر نمگهیهرشب متولدت کنم د  خوامی که م کمی رمانت-

 تکان داد. یرفت و سر   انیبه دا یغره ا چشم
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 زنگ زد. یشکوه -

 شد و زنگ خطرش به صدا در آمد:   زیت  شیها گوش

 گفت؟  یچرا؟ چ-

 را شل در هوا تکان داد:  دستش

 کردستان.  انیدارن م-

 انداخت؟  یم هیداشت سا بتی توجه به درد شکمش، مص ینشست ب  راست

 ! انیدا ینکنن؟ وا تی چ...چرا؟ کار-

 تونن بکنن؟ نترس تو. یم کاری چ-

 را تن کرد:  راهنشیرا کنار زد و پ پتو

 نیا ییدونم، اما آخرشم باز دعوامون شد، خدا یبگم که منم نم ییدونم کجا  یخواد بگه اگه م یم-
 ! هیعوض یل یبابات خ

 را گرفت و آرام بلند کرد:  یآسک  دست

 خودم تا حموم ببرمت؟!  یگ یم یعنی-

 تعادل نداشت؟ بشر  نیگرد شد؛ ا یآسک چشمان

 !یگفت ی و م یشکوه  یداشت رم،ی نه نه خودم م-

 ه؟یطعم دهنش چ نمیبکشم وسط بب ممی بحث خواستگار دی آروم آروم با گهیآره د-

 : شکاندی مفاصل انگشتش را م مضطرب

 خب؟ اگه گفت نه؟ -

 : دیکش رونی را از کمد ب حوله
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 .یدست خودم رسونمی بگه نه؟ بهش م تونهیبشه، بعدشم مگه م یتا راض دارمی انقدر نگهت م -

 !دیای ن انیسر دا ییبال  کردی خدا خدا م د؛یبود اشکش درآ  کینزد

 .انیدا کنهی م تی ازت شکا رهی م یجور اون-

 شانه اش انداخت:  یهم در آورد و رو یگر ید ی حوله

دادگاه و اون   نیا نیب  یر یش درگثابت کنه؟ ته  خوادیم یبا کدوم مدرک؟ با کدوم جرات؟ چه جور -
 که مجبوره موافقت کنه.  نی هست، آخرش و بب یمظفر  ستین  یالیدادگاهه که خ

 !ترسمی من م-

 کرد:  تیآورد سپس او را به سمت حمام هدا نی را بغل کرد و از تخت پائ  یآسک

 برو حموم ؟  ای ب ه،یخودیترست ب -

 حد خونسرد باشد؟   نیتا ا توانستی چه طور م د؛یچربی نم  انیزورش به دا کردی مقاومت م  هرچه

 ــــــ

 رفته افسرده شده!  نیچند وقته لب به غذا نزده، از ب نیحال و روزه خانمم رو، ا نیبب -

تراس زده و وزنش را   یا شهیش  یدستش را به نرده  کی، گذاشته بود  گرشی د یپا یرا جلو شیپا
 شلوار گرمکنش بود:  بیفرو رفته در ج گرشیآن انداخته و دست د یرو

 خب؟ -

 بود. یچشم در چشم شکوه قاً یدق

 کجاست؟   یبردار. بگو آسک یو دست از لجباز  تی وضع  نیخب بب-

 گفتم که سپردم دنبال...-

توعه، تو بگو  شیپ  یکه آسک میدونی منم باور نکردم، هم من هم تو خوب م یهارو قبالً گفت  نیا-
 خدا.به کنمی برات، جبران م کنمیم یبخوا یکجاست من هرکار 
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 افتاده. ی عجب زبان نفهم  ریلبش کج شد؛ گ ی گوشه

 کنم؟ کاری چ دونمی نم یوقت  دونم،ی اما نم ،یشکوه یآقا گفتمی کجاست م دونستمیاگه م-

غرورش   یمهم نبود حت شیبرا زی چ چیه گریبود و د  دهیرنگ التماس گرفت به ته خط رس کالمش
 گرفت:  شیرا در دست ها انیساله، هر دو دست دا یو اند ستیجوانک ب نیا یجلو

هروقت   ذارمی کن بگو دخترم کجاست. به خدا م  یو بزرگ  ایب کنمی التماست م انیتوروخدا دا-
خدا نامردم اگه حرف بزنم فقط نخواه که به خانمم بگم شما   به  دیبر دیهرجا خواست شین یبب یخواست
دخترم   قطفقط...ف کنمی و م  تیخدا تا عمر دارم نوکر کنم به دشینخواه که ناام  دیازش ندار یهم خبر 

 و بهم پس بده. 

  یرحم  ی اش را به او دوخت و با ب  یبود نگاه جد یکه دستانش در اسارت دستان شکوه طورهمان
 : دیدر صورتش کوب کلمات را

که   دیآب شدنش و؟ چرا انقدر خودخواه دیدیند  د؟یفهم ی نم ستیشما خوشحال ن  شیاون پ-
 آره؟  ؟یعطوفت پدر  نهیا د؟یخودتون نگهش دار شی رفتنش پ  نیاز ب  متیبه ق  یحت  دیحاضر

 زد:  یرا رها کرد و شوکه پوزخند انیدا دستان

 حدسم درست بود!  یدیتوعه، د شی پس پ-

 به سمت باال کرد:  ل یمتما یفرو برو و سرش را کم بشی دو دستش را در ج هر

 ایمن   شیپ  ایکه اآلن خوشحاله، اآلن حالش خوبه حاال  نهیمهم ا ست،یمهم ن ستشیهست و ن -
 خوشحاله!  دیکه شما نباش  یی. اون تو هرجاگهید یکی  شیپ

 .کنمی بدبختت م کنم،ی م تی ازت...ازت شکا-

 هم بود:  یمتر  یرا کمتر کرد؛ صورتشان در چندسانت  فاصله 

اگه شرط   د یاآلن مهربونم شا ن،یبب  گه،ید ینی ب ی رنگ دخترتم نم  یدست از پا خطا کن ؟یاز ک  ؟یاز چ-
 گهید یجور  اون شم،یمنم بداخالق م یکن یلجباز  یاما اگه بخوا ،یدیو د یآسک  یهام و قبول کرد
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و   یر یمیم الی تو از عذاب وجدان و فکر و خ شه،یم وونهیبعد زنت د ،ین یبیو فقط تو خواب م  یآسک
 پس، عاقالنه رفتار کن!  شهیبد م یل یخ یکالً همه چ

 آهسته نجوا کرد:  ییپروا یحجم ب  نیاز ا ری متح یآرام و محتاط بود، شکوه  شیصدا

 ه؟یچ-

 سرش را تکان داد: نامفهوم

 ؟ یچ-

 شرطتت! -

سودشم واسه خانواده خودتون باشه به هرحال وصلت    نیتر شیاتفاقًا فکر کنم ب  ستین یسخت  زیچ-
 . ستین یز ی با خاندان افشار کم چ

 در کما بود:  هنوز

 ؟ یبا ک  ی وصلته ک-

 زد:  یگرفت و لبخند جذاب فاصله

 !گهید یمن با آسک-

 به بدنش اصابت کرد به خود آمد تمام تنش آتش گرفت  یهزار ولت  یانیجر

 ! ذارمیمن جنازه دخترمم رو دوشت نم  که؟ی مرت یگی م  یچ یفهمی م چیه-

 کرد:  ک یزد و چشمانش را بار یکج  لبخند

 .طورن یمنم هم-

 : دی پشت سرش کوب واریاش را گرفت و به د قهی

هرچه زودتر دخترم و بهم   دم،یو به باد متار مو از سر دخترم کم بشه دودمانت  هیخدا  یبه خداوند-
 ! سوزونمی وگرنه پدره پدرسوختتو مثل سگ م یکنی مسخره رو تموم م  ه یباز نیو ا یدیپس م
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 را گرفت و از خودش جدا کرد:  یشکوه  یدست ها مچ

 .میما هم نگرانش دی بگم؟ باور کن  یبه چه زبون  یشکوه یآقا ستی من ن شیدخترتون پ -

 بود؟  ختهیشد؛ از کدام جهنم گر رهی خ شی رو در رو طان ی زده به ش  وحشت

 وارد تراس شد و با لبخند گفت:  اکوید

 ! مییحرفتون غذا دوساعته حاضر شده منتظر شما دیبابا چقدر طول کش  یا-

 همان لبخند  خاصش خطاب به پدرش گفت:  با

خدا، چه قدر به شما  به  رهی ر مخوش صحبتن آدم اصالً زمان از دستش د یشکوه یآقا نیانقدر که ا-
 از شما بود.  دیو تمج   فیلطف دارن پدرجان. مدام بحث تعر

 کرد:  تشیزد و به داخل خانه هدا  یسرخوش پشت کمر شکوه اکوید

سوتفاهم ها برطرف شد. اتفاقًا چندشب   یخوشحالم که همه  یل یخ  یجناب شکوه  دیشما لطف دار-
 اعصاب... یآسک انی اما جر میشب دعوتشون کن هیگفتم خوبه  یم  ایداشتم به ثر شیپ

مرموز آن هارا بدرقه   یو لبخند رکیز  یبود که با نگاه انیاما نگاهش به دا یو شکوه  گفتیم اکوید
 . کردیم

 ـــــ

 از غذا؟ ومدهین نخوشتو ی خانم شکوه  د،یتعارف نکن گهید دیبخور-

  میرویبه او گفته بود م  یآمده بود که غذا بخورد؟ مرتض  ست؛ینگر  شیروبرو یگوشت کباب شده   به
 به عقب هل داد: یکه راجب طعم غذا نظر دهد. بشقاب را با دستش کم نی نه ا میابیرا ب  یکه آسک

 افشار.  یآقا-

هم دست از غذا خوردن   انیالتماس نگاهش، باعث شد که دا ش،یشد،بغض صدا  رهیبه او خ اکوید
 بکشد و او را بنگرد. 

 ...از دخترم...نشد؟یخبر -
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 کرد. یهم درد ینیدست او را گرفت و با لبخندغمگ ایجمله. ثر نیا یقدر سخت بود ادا چه

 بگم... یواال...چ-

 انداخت که او هم خونسرد شانه باال انداخت.  یگوشه چشم انیدا به

 .راحت  التونی خ میکنی م داشیپ شهیم دایپ  دیاما مطمئن باش دهیبه دستمون نرس  ینوز خبر ه-

 ها چه قدر گشاد شده بود! یکرد؛ تازگ  ی انگشتر دستش باز  با

 آخه؟ گهید  یدو هفته گذشته ک-

 !شهیحل نم  یز ی که چ الیبا فکر و خ  یخانم شکوه  دیکن لی ناهارتون و م-

در چهره اش نبود.  یرت یو بد س  یشوهرش اصالً بد ذات یبرعکس حرف ها  ست؛ینگر انیدا به
 یدانست چرا، اما آن کور سو یبود، نگاهش مطمئن بود، نم  بندهی چهره اش فر هییبا ی بالعکس ز

 !دیرا درچشمان آن پسر د گشتی م اکویو د یکه به دنبالش در مرتض  یدیام

 . رهینم  نییاز گلوم پا یز یچ-

فرو کند، کاش   انیرا بردارد و در حلقوم دا یدلش خواست کارد گوشت بر چه قدر  یول  یشکوه
  یزنش را دلدار  گونهنیکه ا ستیا کهیمرت  نیبزند که دخترش دست هم  ادیبلند شود و فر توانست یم
 !توانستی که نم  فیح شدی که نم فیاما ح دهدیم

  ی. به صندل دیکشی نفرت در چشمانش زبانه م یشد؛ شعله ها رهی خ  یاز زن گرفت و به شکوه چشم
  نیقاتل ا  یشک روز   یمهمان کرد. قاشق را در دستش فشرد؛ ب یرا به لبخند کج یزد و شکوه هیتک

 .شدی م  نیپسر نفر

 د؟یشد  رهی چرا به من خ یشکوه  یآقا دیکن  لیم-

 : دیقفل شده اش غر یدندان ها یالبه ال از

 محو جمالت شدم پسرجان. -

 . ختیآب ر یمقدار  شوان یدر ل و
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 زد و دهان گشود:  یلبخند مغرور  ایثر

 مادر.  نمی و بب تی داماد یاله-

 : د یآزاده چرخ سمت

 و سالمه! حی کن من دلم روشنه که عروسم صح الیکم فکر و خ -

 به وصلت داشتند؟  یخانواده چه اصرار  نیرا در هم قفل کرد؛ ا دستانش

 هی انمیآقادا یان شاهلل که برا م،یقولش و به اونا داد  گهی شده براش د دایخواستگار خوب پ هی ی آسک-
 بشه.  دایزن خوب پ

  یالیخ  یدوخت که با ب  انیگرفت و به دا  یو شوکه چشم از شکوه دیلبش خشک یرو  ایثر لبخند
 .کرد ی گوشتش را تکه م

 . یآها...خوشبخت بشه اله-

 داد:  اما باز ادامه ستادیاز حرکت ا یلحظه ا انیدا دست

دادن چون دخترشون و دوست دارن و   گهینفر د هیقولش و به   کهیدا گهیراست م  یشکوه یآقا-
 قول دادن.  نیواسه هم ننشیکه بازم بب خوانیم

آزاده  یصدای ب یکالمش نشد. ناهار در سکوت و گاه اشک ها دیمتوجه تهد یجز شکوه  کسچیو ه 
  ای و آر  نیریش کهنیا یو همسرش با بهانه   یشکوه ا،یو ثر اکوید دیشد یخورده شد، عالرقم اصرارها

 خانه تنها هستن راه افتادند و رفتند. 

 ــــــ

 با خودت؟    یکنیجور م ن ینکن خدا بزرگه، خب چرا ا هیانقدر گر-

 بود تا هق هقش بلندتر شود:  یمنتظر تلنگر  انگار

  یدونم بچم کجاست؟ دست کدوم از خدا ب ینم شم،ی م وونهینکنم؟ به خدا دارم د هیگر یچه جور -
 خدا بزرگه خدابزرگه!  یگیم یاون وقت تو ه  ه؟یخبر
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 عه، کفر نگو. سیه-

 را جابه جا کرد و جان کند تا جمله را ادا کند:  دنده

 . به شرفم قسم.دمیم لت یامروز فردا تحو نیو هم   یمن...من آسک-

 :یاش قطع شد لحظه ا هیگر

 کجاست؟  یدونی مگه م ؟یچه جور -

 گذاشت بود را تکان داد: شهیش یکه لبه  یدست

 ! یکنیم وونمیکردن و بس کن که د هینداشته باش، فقط گر یکار  نشیبه ا گهیتو د-

که  نی و هم کندی شرط را قبول م گفتیم انیبه دا شدی کندن پوست لبش شد؛ خب م مشغول
 تمام قول و قرارها!   ریبزند ز دیدستش به دخترکش رس

 ـــــــ

 . کهیتو دا  ایب-

 : ست یچند قاب در کارتن بود نگر دنیکه مشغول چ انیاتاق شد و به دا وارد

 مامان جان؟  هیچ نایا-

 به مادرش انداخت:   ینگاه میحوصله ن یب

 اتاقم و شلوغ کرده.  یکه الک  یلیوسا-

 کمکت؟ یآها خب چرا خدمت کار و خبر نکرد-

 را باال داد:   سرش

 بابا چه خبره مگه!؟  خواستی نم-

بزند مطمئن بود اما از عکس العمل   خواستی که م یگفتن حرف  یکرد؛ برا یانگشت دستش باز  با
 بود. ی ن یبش یپ  رقابلی به شدت غ  د،یترسیم انیدا
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 شه.  ینم  ریا رو من و نگاه کن نترس دلحظه بذار کنار اون  هیکه... گمیمامان جون م-

 مادرش نشست:  یسو  نهیداد و دست به س رون ی را محکم ب  نفسش

 . دییبفرما-

 ...مارستانی ب شی بعد برد غ یکرد با ت  یخودکش یبود که آسک   یاون روز -

 مامان جان، خب؟ ادمهی-

 رفت و ادامه داد:  یغره ا چشم

کردم   دایقاب تو کشوش پ هی ینه ول ایگفتنش درسته  دونمی نم  ارم،یبه من گفت برم واسش لباس ب -
 .که عکس تو بود 

 ! یغرور آسک چارهی بود؟ ب دهی مادرش هم آن قاب را د د؛یسوت کش مغزش

 خب؟ -

 را گم کرد:  شی دست و پا یا هیثان

 اشته البدد یلیدل هیکه عکس تو رو نگه نداشته   یخب که باالخره الک-

بود  دهیقاب چ کی عکس گرفته سپس در  شانیدنید یکه رفته بود از بنا  ییو عکس شهرها  برخاست
 تخت کند:  یرا از باال

 .دی و از خودش بپرس لشیدل  نشیدید یوقت-

 بلند شد و دستش را تکان داد:  زیت

 عالقست.   لشیدختره عکست و داشته خب معلومه که دل گمیم ؟یکنی م یباز  لمی ف ای یفهم  یتو نم -

 : ستی به مادرش نگر یکند و لحظه ا یگر ید عکس

 عه!-

 ؟ یبود دهینفهم  یبگ  یخوا یم ؟یدونستی نم یعنیعه و ... -
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 الزم داشت!  وبیرا به کمر زد؛ بحث با مادرش صبر ا دستش

 ه؟یدونستم اآلن حرف شما چ  یکه م رمی حاال گ-

 ؟ یکن یکار  یخوای نم یعنیدادن  گهید یکی گفت؟ گفت قولش و به  یچ  یشکوه یدیمگه ند-

 بکشد. رونیرا که در قاب فرو رفته را ب یگر یپونز د یدندانش گذاشت و سع  یرا ال  پونز

 تو آخه! یآدم زنم،یتو سره من که اومدم دارم با تو حرف م خاک -

. چشمانش را بست و شانه  دیگفت به سمت در رفت و آن را محکم بهم کوب  یکه م طورن یهم و
اتاقش   ی گونه فضا نیزد؛ ا واریرا برداشت و به د دیصدا جمع کرد. قاب جد ی را از فرط بلند شیها

 .شدی بهتر م 

 ـــــ

و از   دیپر در آغوشش  ست،یزده بود نگر  هیتک واریکه شانه اش را به د انیلبخند در را باز کرد و به دا با
 شد.   زانی گردنش آو

 سالم عشقم.-

 سالم چشم آهوم.-

  ،یآسک یرا و پاسخ تمام چراها گریدک ی  نندیهفته بود که نتوانسته بودند بب   کی قاً یهفته، دق کی
ها   یها و دلتنگ یو به اندازه تمام دور  دشیبود. سفت در آغوشش کش  طیمساعد نبودن شرا

 فشردش. 

 ازتون نبود؟   یخبر  دیشده بود  لیامپراطور، ستاره سه دیچشممون و روشن کرد-

 : دیاش را بوس  چانه

 بپا گذاشته باشه.  دمی ترسی شک کرده بود م   یشکوه امی ب شدی نم-

 : دیکش  نییرا پا انیدا کاپشن  پی ز آرام

 دلم برات اندازه گنجشک شده بود نامرد!-
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اشاره کرد و  شیناپه پرتاب کرد و نشستسپس به پاکا یگذاشت، کاپشنش را رو نیرا زم  یآسک
  کیچه طور  د،یفرو برد و نفس کش شیآن جا نشست. سرش را در موها لی دخترک هم با کمال م

 بود.  یرا طاقت آورده؟ عجب سگ جان  یهفته دور 

  یکه مبادا کس کردمی اآلنشم همش پشت سرم و نگاه م نیدلم تنگ شده بود هم ترش یب  یل یمن خ-
 کنه.  مبیتعق

 شده بود:  انی که به خاطر کج نشستنش نما دیکش انیدا نهیس یعضله   یناز انگشتش را رو با

 .یومدینم یخب اگه انقدر نگران بود-

 ...آوردی گونه که تاب نم نیا خب

 اصالً؟ شدی نباشه، م التمیخ  نیبا دوتا چشم خوشگل تو خونه منتظرت باشه و تو ع یسوگل هیفکر کن -

 هم داشت.  یدار یگرفته بود و عجب خر ادیهفته خوب  کی نیکه در ا یز یچ  د؛یناز خند با

 .شدی نه نم-

 را در درست گرفت:   یآسک یو تاب مو جیاز پ  یتار 

 .زدمی با همه سروکله م دیبابات، بابام، عمه، با ،ی لیخسته شدم خ-

 ستبر مردش گذاشت و دستانش را دور کمرش حلقه کرد:  ی نهی تخت س  یرا رو  سرش

 من مطمئنم.  شهیدرست م  یهمه چ شهی قربونت برم تموم م -

 را نوازش کرد:  شیموها

 درست شده. ینگ  یاالنشم بگ نیهم-

 آن کرد:  نیگزیزده چانه اش را جا جانیرا بلند و کرد و ه  سرش

 مگه؟  شدهی چ-

 به زور باز مانده بود:  شیزد، چشم ها یخسته ا  لبخند
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 شد. یباالخره بابات راض -

 : دنیکش  غیزد و شروع کرد به ج یشک کرد؛ لبخند متعجب  شی به گوش ها یا لحظه

خدا خودش   ینرفته، وا ادشیهنوز من و  تمدونسیم شنوهی خدا صدام و م دونستمیم دونستمی م-
 یعروس انیآره دا ؟یعنی می ریگی م یحرفش؟ عروس  ری نزنه ز م؟یگفت راض یبهت گفت؟ مطمئن

 برام؟  یر یگیم

 : شی ها و ورجه وورجه کردنش ها طنتیبه تمام ش  دیخند

 برات؟   رمینگ یعروس  شهیتر ندارم مگه م شیملکه که ب هی  رم،یگیمعلومه که م-

 تر کرد:  کیو نزد کیبرد و صورتش را نزد انیدستانش را پشت گردن دا جفت

 شم؟ی م انیعروس  دا یعنی-

 داشت.  تی اش ارجع یشد؛ خسته بود اما دل تنگ  رهیخ  شیلب ها به

 که نرفته؟ ادتی یهفتس عروسم  هیاآلن  ،یوقته شد یل ینه خ شمیم-

 شد آن شب پر از احساس را فراموش کرد؟ یتر شد؛ مگر م ظی نشد در عوض لبخندش غل سرخ

 دوباره عروست بشم؟-

 کرد:  یکم جان  ی خنده

 ! یتو چنته دار   یچ یسر  نیا نمیبب -

 را گفت و فاصله را پر کرد. نیا

 *** 

 مطمئن شود:  خواستی انگار م د؛ یکرد و باز در آغوشش کش شیجدا  گرید بار
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  دم؟یکش ی چ یدونی م چیبه من گذشت؟ ه  یچ یدونی تو؟ م  یدورت بگرده کجا بود مامان یاله-
من   ینگفت ره؟یم کنهی ول م شهی قربونت برم؟ آدم با باباش دعواش م یبود کرد یچه کار  نیآخه ا
 کنم؟ یدق م

آرام خودش را   خورد؟ی به بن بست م گشتی م ینداشت؟ چرا هرچه دنبال کشش خون  یحس چرا
رفت، خواست    انیرا رها کرد و به سمت دا  یهمه داد. آزاده آسک لی تحو یو لبخند تصنع دیعقب کش

 دستش را ببوسد که مانع شد: 

دوبرابرش و بهت   یاز خدا خواست یهرچ شاهللیطال بشه ا یبده پسرم، دست به خاک بزن  رتی خدا خ-
 .ونتمیمد کنمی و م تی زی بده، تا عمر دارم کن

 زد؛ مادرها را دوست داشت.  یسابقه ا یمهربان و ب خندلب

 بابتش ندارم.   یبود منت فمی کردم وظ   یهرکار  کنم،ی حرفارو خواهش م نیا دینزن -

 : دیآزاده را عقب کش ظی با غ  یشکوه

 اش نکن. گنده یور انقدر الک   نیا ایبود ب  فشیوظ  گهیراست م -

 دهانش گرفت:  یآزاده گرد شد و دست مشت شده اش جلو چشمان

واقعًا که ازت انتظار   ؟یفهم یکرده، دخترمون و م  دای و پ  یچه طرز حرف زدنه؟ آسک نیا ؟یمرتض -
 نداشتم!

 بهشون. دیری و درک نکردن سخت نگ طیشوکه شدن هنوز شرا یخانم شکوه  دیولشون کن-

 شد.  رهی و لبخند  مزخرفه محجوبه کنار لبش خ انیبه خون نشسته به دا یبا چشمان  یمرتض

 د؟ یکرد  دایکجا دخترم و و پ یاخالقا نداشت، راست  نی بگم واال آخه از ا یچ-

 

 از کجا آورده اش؟ دیبگو د؟یخواست چه بگو  یم ست؛یرا نگر انیدا دهیترس

 زد:  یاما خونسرد لبخند انیدا
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 براش. هیکاف  نیو خجالت زده اس هم مونهیاالن پش یکه آسک  نهیمهم ا ست،ی زمان و مکانش مهم ن-

 مشکوک بود. یکم هیرا برانداز کرد؛ قض یآسک  یسر تا پا یرچشم یز الدیم

 نه؟  ایدخترعمومون کجا بوده  میبفهم  دیخب باالخره ما با-

 : د یکش الدیبه نگاه مشکوک م یشکوه  یرا از نگاه خصمانه  چشمش

 . گنیاگه خودشون صالح دونستن به بچه ها م گهید گمیم  یشکوه یمن به آقا-

داد؛ از نگاه   لی تحو یلبخند خون سرد انیدر هم گره خورد و دا یمرتض یبند حرفش اخم ها پشت و
بهتر شدن   یگره شد و آزاده برا دایهو الدیآمد. دستان م یاصالً خوشش نم یپسر به آسک  نیا یها

 جو تعارف کرد: 

  نیانجام بدم هم تونستمیکه م  یکار   نیکمتر شهیاآلن شام حاضر م دییخان، بفرما   انیدا دییبفرما-
 بود.

را   انیکرد؛ چرا دخترش عطر دا  یرنگاخم کم  د،یو سرش را بوس دیرا در آغوش کش  یهم آسک بعد
 دور شدن از شر آن افکار مزخرف سرش را تکان داد:  یبرا داد؟یم

 .میتا باهم حرف بزن  ایعمر مامان برو لباس هاتو عوض کن و ب -

با خانواده    ییایمانده بود وگرنه اعتماد به نفس رو انشید که داخوب ش د؛یزن پاش یبه رو یلبخند
  لشیتحو  یز یآم حت ینص یو هرکدام جمله   دندیهم او را بوس شیعموهااش را ابدًا نداشت. زن 

  دشدن کرد؛ نکن  نییتخت نشست که تشک شروع به باال و پا یدادند. وارد اتاقش شد و با شدت لبه 
موضوع هم  نیا دنیطه داشته است؟ باالخره او هم زن است و فهمراب  انی مادرش بفهمد او با دا

صورتش تپل و    یپوستش رفته بود و حساب ریآب ز ستاد؛یکمدش ا ی نهی آ یآسان. جلو شیبرا
  ستیچه فرار  نیگفتند ا ینشده. خب نم جادیدر چهره اش ا یر ییشده بود اما تغ دهیپوستش کش

را که   یز یچ  کرد،ی م اطی احت دیپژمرده شدن شاداب تر شده است؟ با یبه او ساخته و به جا رقدکه ان
 خودش مرور کرد:  یبرا نهیآ یبار جلو کیآماده کرده بود 
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  یداشتم و حالم بهتر شد الزم بود که کس ازی از دوستام واقعًا بهش ن یک ی شی"رفته بودم کردستان پ -
دعوام کرد بعدش هم آوردم  یگفتم و اونم اول کل انیبه دا خواستم برگردم میندونه کجام. وقت

 !"جانیا

گرم کننده است. لباس  مانده حضورش دل انیچه قدر خوب شده بود که دا کردند؟ی باور م  یعنی
 عوض کرد و از اتاق خارج شد.   یصورت  یطوس یو شلوار  یرا با ست هود  شیها

 *** 

 .یشکوه   یخب آقا-

 . رهی خ ونیداد که کنارش نشسته بود و به تلوز انیگرفت و به دا ونیرا از تلوز نگاهش

 و خب؟  یچ-

 : ستی را نگر یبار شکوه  نیا

 م؟یاریب ف یبا خانواده تشر یک-

 را مطمئن بود.  نیگذاشت ا یدوش او نم یدخترش را هم رو یجنازه  د؛یدهانش را بلع  آب

 .ست یوقتش ن ختسیخونه بهم ر  طیفعالً شرا-

 آورد؟  یزد؛ داشت دبه در م  یآرام کپل

 ؟ یختگ یچه بهم ر-

 ! ستیفعالً مناسب ازدواج ن یسن آسک  نهیمنظورم ا-

 زد:   ینرم لبخند

که ازدواجش آبرومند برگزار   نیاما ا کنمی ازدواج م  یبا آسک دیچه نخوا دیمن چه بخوا یشکوه یآقا-
 ؟ی فهمی آب بره، م  رمیکه ز خوابمی نم ییبه خودتون داره، من، جا یبستگ ییبا رسوا ایبشه 

لب زد تا نامطمئن   کردی شد، گشاد شدن مردمک چشم را حس م قیمانند برق به بدنش تزر یز یچ
و بلند بلند شروع کردن به قربان صدقه اش   ستندیآمد. همه با لبخند او را نگر ی که آسک  دیبگو یز یچ
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اما جواب   یفرارش به خاطر جلب توجه و حس کمبود محبت است. آسک  کردندی حس م  دیرفتن. شا
 : د یرا شن انیدا ینشست که نجوا انیرا با لبخند داد و کنار دا ههم

 آخه؟  یلباس صورت گهیعدده اما د هیحاال درسته سن -

 : دیغر دادی در آشپزخانه تکان م  شیعموزن  یزده بود و سرش را برا ییکه لبخند دندان نما یحال  در

 تو؟  یفضول-

 کرد و آرام لب زد:  یتصنع اخم

 زنه؟ی حرف م  یجور ن یآدم با شوهرش ا-

  انیمحکم دا یا هیثان یو او فقط برا شدی مردش، کاش زمان متوقف م یدلش ضعف رفت برا چقدر
 .دیکشی را در آغوش م 

 لبخند نگاهش کرد و نجوا کرد:  با

 . دیببخش-

 . نیبش ورن یا ای اشو بپ ،ی آسک-

 جمله را ادا کرد.  نیا ی شد که با اخم و لحن وحشتناک دهیکش یدو نگاهشان به شکوه هر

  ی برخاست و کنار شکوه انیسر دا یچرخاند و با اشاره   انیاو و دا نیمسکوت نگاهش را ب  یآسک
 آن دو نشسته بود.  نیب  ینشست. حال مرتض 

 م؟ یاری ب فیتشر یک  ،ینگفت-

 : دیو آب دهانش را بلع  دیچرخ انیدا سمت

 گفتم که فعالً قصد ندارم شوهرش بدم! -

 اش زد:  ین یب  ری انگشت اشاره ز با

 پا خودت!  تشیشد مسئول یپس هرچ -
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 مچ دستش را گرفت و مانع شد:  یبلند شود که مرتض خواست

 نیهوا برت نداره که ا یتونم، الک ینکردم فکر نکن نم  ت یدفعه اگه شکا نیا  ش؟یببر یخوای باز م -
 پا تو... شی اریب  ی هروقت خواست شی ببر  یصاحابه و هر وقت خواست  یدختره ب

 حرفش آمد:  ن یو ب دیکش رونی دستش را ب مچ

 یوگرنه رسوا یار یو تو هم حرف رو حرفم نم یخواستگار  امی امروز دوشنبه اس، پنج شنبه من م-
 . یشیم  لتیفام

 را دور انگشتش چرخاند:   چشیرا مرتب کرد و سوئ  راهنشی پ ستاد؛یا راست

 با اجاره من رفع زحمت کنم.   یخانم شکوه-

 و از آشپزخانه خارج شد:  دیمبل برخاست. آزاده چادرش را جلوتر کش یاز رو یبا هول زدگ   یآسک

 امکان نداره اصالً.  دیبذارم بدون شام بر  دیفکرشم نکن-

 در رفت:  سمت

 رم خونه. ب دی شما اما با  دیلطف دار-

 .شهیزشته آخه بدون شام که نم دم یتدارک د یآخه من برنج دم گذاشتم، کل-

 رفت:  انیبلند شد و سمت دا  یشکوه

 نگهشون داشت. شهیکه نم یخب اگه عجله دارن زور -

 زد:  یلبخند کجو  انداخت   یشکوه یبه دست و پا زدن ها ینگاه

 دوباره. شمیمپنج شنبه مزاحم  دیبله عجله دارم اما نگران نباش -

 .می شنبه منتظرتون هستباشه پس ما پنج  ،یجور   نیآخه زشت شد ا-

 و گوشه شالش را داخل فرستاد:  دی خود را جلو کش  یآسک

 تنگ شده.  یل یخ اکویدلم واسه عمو د امیپنج شنبه باهاشون م رمیم انیپس منم با دا-
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 با پسر نامحرم تنها باشد! ن یاز ا شی نداشت ب یل یدل د؛یدست او را گرفت و عقب کش یمجتب

 .شونی نیب  یم انی شنبه معموجون پنج  ستی الزم ن-

 را خطاب قرار داد:   یکاله کاپشنش را مرتب کرد و آسک د،یرا باال کش شی بوت ها پیز

 . متیبری کالً م میایشنبه م نداره پنج  بیع-

 زدند. یلبخند انیمنگ از منظور دا هیزمزمه کرد و بق   یاستغفرلله یشکوه

 ! یاحافظ همگخد-

دستش را به چهارچوب   یزمزمه کرد. آسک  یگرفت و خداحافظ آرام انیاش را از دا فتهینگاه ش  عاطفه
  نیماش ک ی راه افتاد و تا نزد انیپشت دا یرود. شکوه یکه جانش م  دید شتن یزد و با چشم خو
 بدرقه اش کرد: 

 شو خواهشًا! یآسک الیخی اما ب گمی من نه بهت نم یازم بخوا یز یهر چ ،یجان هرکار  انیدا-

 : ست یرا نگر ابانیشده اش سر خ  زیبازش را محکم بست و با چشمان ر مهین نی ماش در

خواستم  یهرچ  دمش،یمونده آخرش تو بغلم د هیتر از پنج ثان  شیب  یچشمم رو هرچ یمن، از بچگ-
  ؟یفهم یم خوام،ی و م  ی، االنم آسکداشته باشم خوامی و م یواسش، عادتم دادن هرچ دمینه نشن

 ! خوامشیم

توان مقابله داشت مگر؟           گفت؟یمسکوت فقط نگاهش کرد؛ چه م انیدا یمات از حرف ها یشکوه
  نیشد و با آخر نیسوار ماش خندشش یزد با همان ن  یپوزخند  دیرا د  یسکوت شکوه یاما وقت انیدا

 پدال گاز فشرد! یرا رو شیتوان پا

 به خانه بازگشت. به محض ورودش آزاده لب زد:  دهیخراش یو با اعصاب  دیکاپشنش را باال کش ی قهی

 همه شام پخته بودم. نیزشت شد رفت. من ا ،یداشتی کاش نگهش م -

و عاطفه فقط سر   نی ریش یرا که در پاسخ به صحبت ها  یتوجه به حرف آزاده مچ دست آسک یب
 گفت:  یم یز ی هرکس چ نی ب  نیو در ا  ستی. شوکه به پدرش نگردیرفت و کشگ داد،ی تکان م
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 هو؟ ی داداش چت شد -

 ؟ یبر ی وا خان داداش دختره رو کجا م-

 تخت پرتاب کرد سپس آن را قفل کرد! یرا رو  یاتاق را باز کرد و آسک در

 و تعرف کن، زود! ی چ خب حاال به زبون خوش همه-

 رفت.  ینم انیدستش را ماساژ داد؛ سرخ شده بود، کاش دا مچ

 !؟ارمی او رو سگم و باال ب ای ییای مقر م-

نرفته بود. کاش   انی. کاش دادیزدند. آب دهانش را بلع یرا صدا م یو شکوه  دندیکوب  یبه در م مدام
 کرد. یم یپناه  ی. احساس ب گشتیمو باز  شدی م یز یچ

 من...من...-

 برد و چشم بست:   شیر گوش هارا کنا   شیها دست

 یپسره چه گوه نیبا ا یگیمثل آدم فقط م یدیمن نم لی که خونه دوستم بودم و تحو یخزعبالت  نیا-
 کنم.  یدهنت و پر خون م یبگ ی بخوا نی از ا ری و بس. غ نیماه هم هی نیتو ا یخورد

 باره! ک یشد به  ابیکم  ژنیشالش را شل تر کرد، چقدراکس ی قهی

 ... یعنی...یچ ی...هیه-

 برود؟ از استرس رو به مرگ بود! انیگذاشت دا چرا

 من و...من و نگه داشت...-

 ناموس؟ یبخوره اون ب ینگه داشت که چه گوه-

 : د یکش ادیخودش هم ناآشنا بود فر یکه برا  ییو با صدا ستادیا یشکوه یجلو  زیت

 مردتره. یلیهست از تو خ یحرف دهنت و بفهم اون هرچ-

 را نگاه کرد.   ی. شوکه شکوهدیممتد کش ی چپ صورتش سوخت و گوشش سوت سمت
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و قول از تو  دیبه زور هزارتا تهد  دیماه با هیبعد  ؟یکرد یجا چه غلط  اون یرفت دونمی نم  یفکر کرد-
 ز؟ ی همه چ یزبونتم درازه هنوز ب  یکرد یهزار تا کثافت کار  رون؟ی بکشمت ب  کهیبغل اون مرت 

بودند؟   دهیصورتش بود و نگاهش اما به در؛ شن   یده از پشت در بلند شد. دستش روآزا ی هیگر بانگ
 رفت!  شی آبرو

 تکان داد: یصورت مات آسک  یرا جلو انگشتش

اصالً تا نگفتم از اتاق   ،یقصد ازدواج ندار  یگ یم یازدواج کن یخوای نم یگیکه اومدن م نایشنبه اپنج -
 نه؟ ای یدیفهم  یای نم رونیب

 دل...  یمن هرکار -

 : دیدختر کوب یقه یبار به شق چند

 سر. رهیخ  یدختره  ذارمیوگرنه داغش و به دلت م  یکنی که گفتم و م یحرف اضافه موقوف، کار -

مانع   یبرود که شکوه   لشی. خواست سمت موبادیچی در فضا پ  یآسک لیلحظه زنگ موبا نیهم در
 بود. انیرا برداشت؛ "پادشاه قلبم". پس دا ی شد و خودش گوش

 چته؟-

 کنه؟ی م کاری دست تو چ یآسک لیموبا-

 بهت بگم!؟ دیبا ی به چه زبون رونی بکش ب مونی پات و از زندگ-

 !دادندیم گونه اش لم یکه رو ییبا اشک ها  دیکش یرا از دست شکوه  لشیموبا

 خونه ببر! وونهید نیمن از ا ای تورو خدا ب انیدا-

 گذاشت.  بش ی را خاموش کرد و در ج لیو سمت کمد هلش داد. موبا دیکش یرا از دست آسک  یگوش

 و روشن کنم!  یکی تو  فیتا تکل مونهی من م  شیپ نیا-

 را قفل کرد. یدر ورود هیبق یشوکه  یها افهیآزاده و ق یها هیتوجه به گر  یاتاق خارج شد و ب  از
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 د؟ی دیفهم د،ینه در و باز کن دیو جواب بد فونیپسره اومد نه آ نیاگه ا-

 آشپزخانه نشست:  یکه چادرش افتاده بود کنار ورود آزاده

 کار کرده با دخترم؟  یبه سرمون شده؟ چ یچه خاک-

 رفت و گفت:   یسمت شکوه ی. مجتباوردیآب ب یوان یرفت تا ل هیکنارش نشست و فهم میمر

 نشده. ی چی که ه شاهللینگران نباش دادا خدا بزرگه ا-

 *** 

شد، به محض بوق خوردن   یمشغول تماس با مظفر   کردی م یدستش رانندگ  کی که با  طورهمان
در   یمظفر  یکه صدا دینکش  یرا روشن کرد. طول نیپرتاب کرد و بلوتوث ماش  یصندل  یرا رو  لیموبا
 . دیچ یپ  نیماش

 افشار.  یالو آقا-

 اعصابش نداشت.  یرو یکنترل  د؛یصورتش کش به  یدست

پرواز   نیبا اول یکنی جور م   یواسه من و آسک غهیسند ص  هی یدار  یاآلن برم نیهم یگوش کن مظفر -
 شد؟  تی اصفهان حال ییایم

 غه؟ یسند ص-

 نعره زد:  د،یاعصابش کش  یرو  یخط  یبلند مظفر  یصدا

 ! گهی د یکار هارو کن نیکه هم یر یگی حقوق م یونیلیم غه،یآره سنده ص -

 کاناپه برخاست:  یاز رو شوکه

 خانم؟ یشما و آسک  نیب غه؟یخان سند ص انیدا-

 ! دیلرزی نعره نه غرش کرد؛ تمام تنش م بارنیا
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خونت و رو سر خودت   یاما اگه نبود یچی با سند که ه ی اصفهان بود گهیتا دوساعت د نیآره آره، بب -
 کنم!  یو خونوادت خراب م

را   نیو فرمان ماش دیکوبی م شیپا یوقفه رو یقطع کرد، دست مشت شده اش را آرام و ب اتصال را  و
 : فشردی م گرشیدر دست د

 خدا به دادت برسه.  یخدا به دادت برسه شکوه-

 ـــــــــــ

 : دیخانه کوب نی به در آهن  یبرداشت و لگد محکم  فونیآ یدکمه   یرا از رو دستش

 . رتیغ ی ب نیی پا ای ب ی. شکوه نییپا ایب یترسو؟ مرد یشد میچرا قا-

 کرد!  یحس م  یرا به خوب شیگلو یصوت یتارها لرزش

 گرفت:  فونیاسترس نگاهش را از آ با

 به خدا! هیتو در و همسا  یجور  نی زشته ا میباهاش حرف بزن یتو منطق  ادیب میدر و باز کن  ای ب یمرتض -

 زد:   ادیبود فر  یطور که نگاهش به اتاق آسکاما همان  یشکوه

 جمعش کنه.  ادیب س ی پل زنمی اآلن زنگ م-

آن ها گذاشته بود.  یتخت نشسته بود، دستانش را در هم قفل کرده بود و سرش را رو یلبه  یآسک
 برخاست و به سالن رفت:   زیت ی شکوه یصدا دنی. با شندادی را تکان م شیاز استرس مدام پاها

 باهاش!  زنمیحرف م   رمیاخه؟ من اآلن م یواسه چ  سیپل-

 بهم خورد.  شیاز بغض و لرز صدا حالش

 .زهی همه چ یتوعه ب  ریز کشمی من م ید هرچ رونیب  یتو الزم نکرده بر -

 : دیکش اد یهمان هق هق فر با

 . یبا بچم درست حرف بزن مرتض-
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 گفت:  ینوازشش کرد و روبه شکوه مهیفه

 .یجور  هیخبر نکردن آرومش کن   سیپل گهیحرفاست داداش؟ برو تا اون سه طبقه د  نیاآلن وقت ا-

 !کنمیو خبر م  سیاونا زنگ بزنن خودم اآلن پل ستیزنگ بزنن، اصالً الزم ن -

 هر دو دستش را گرفت:  یشد که آسک  یر ی مشغول شماره گ و

 .تورو خدا بذار من برم حرف بزنم باهاش -

  کشیتراس برخورد کرد و عاطفه که نزد ی شهیمحکم به ش یام نشده بود که سنگحرفش تم هنوز
 و سمت مادرش رفت.  دیکش  یغیبود ج ستادهیا

 . نییپا ایب  گمیحروم زاده مگه نم-

 دستش؟  یبرم حسابشا بذارم کف یخوا یدادا م-

بار   نیاول دیتماس گرفت و آدرس را داد. شا سی با پل  ی آسک یتوجه به حرف برادرش و اصرارها یب
بار در عمرش بود که از کله  نی اول  دی. شاکردی بود در عمرش که طعم ترس را با غلظت باال حس م

قرمز و چرخان در کوچه  یکه نور  دی نکش یبود. طول  یکوچک تر از خودش فرار  ی و جسارت پسر  یشق
 قهیبه  یدست  عیسر یپشت در. شکوه یبلند شد و مامور  فونیزنگ آ یبعد صدا یا هیشد و ثان دهید

 رفتند.  ن یی از پله پا شیو به همراه برادرها دیاش کش

 سالم.-

 سالم جناب سروان. -

  یاش برا قهی کنار شق دیشد ی سرخ و ملتهب و نبض   یبود و با چشمان ستادهیپشت مامور ا انیدا
 . دیکشیخط و نشان م  یشکوه

. دو ساعته آرامش واسمون  میدار  تی شکا ستادهیاکه پشت سرتون  یپسر  نیجناب ما از ا   ناهاشیا-
 ...کوبهی با پا م ای شهیتو ش زنهی با سنگ م اینذاشته 

 یبرا انیسکوت دا انیم نیرا قطع کرد؛ در ا یحرف شکوه  تیحرفش آمد و با جد انیم سروان
 شده بود.  زی سوال برانگ یمرتض
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 د؟ یهست یشکوه یمرتض  یشما آقا-

 به برادرش انداخت و سر تکان داد: ینگاه دیترد با

 بله، چه طور؟ -

  یو حت دی کرد یآقا با ما تماس گرفتند و ادعا کردند که همسرشون رو به اجبار داخل منزل زندان نیا-
 د؟یکنی ادعا رو قبول م  نی. شما ادیاون دست هم بلند کرد یرو

مامور را پس زد و کنار سروان   ان یبزند که دا یبود دهان باز کرد حرف دهیکه شن یز یخورده از چ  کهی
 :ستادیا

 صرف نظر کنم.  تمیزنم و ول کن تا از شکا -

 ...دی ای قرار بود پنج شنبه ب  ؟یگیم یدار  یچ ه؟یزنه ک یک  ؟یزنه...زنه چ-

 زنم رو ول کن. ،یشکوه نییپا  ادیو بفرس ب  ی آسک-

 را خطاب قرار داد:  یشت و شکوهنگه دا انیدا یدستش را جلو  سروان

 آقاست؟  نیهمسر ا یشکوه ی آسک-

 نگاهش کرد:  ز یانداخت و ت نییدست سروان را پا انیدا

 کرده! شیزندان  یآقا زور  نیآره همسره منه که ا-

 اآلن داخل هستن؟  یخانم شکوه-

 سر تکان داد. شوکه

 ن؟یی پا انی ب دیبگ شهیم-

 با دست به باال اشاره کرد:  انیدا

 ؟ یکن  یو نگاه م ی چ گهید ادیبرو بگو ب -

 را زد:   فونیبه برادرش کرد و آ ینگاه  یمجتب
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 !نییپا   ادیب  دیو بگ ی آسک-

 گفت:  شکاندی انگشتش را م یغضروف ها صالیکه با است یرا گذاشت و به آسک فونی آ یگوش

 عمو! کارت دارن زن  یچ  نیبب نیی برو پا-

در   یک یگردن افتاده، پله ها را  یرو  یو شال  یخانگ  زیبه خود آمد که بل یفقط وقت کندی چه م دینفهم
بود  ستادهیکنار سروان ا دش؛یمهم نبود. د شیآسانسورهم برا یخراب گرید یحت  رفت،ی من ییپا انیم

را به   ودسرش انداخت و خ ی. شالش را رودیکشیخط و نشان م  یشکوه یبداخالق برا یو با نگاه 
 در رساند: 

 سالم.-

. دستش را مشت کرد یسرخ بود اندک شیمایس یسو کی دوخت؛  یگرفت و به آسک  یاز شکوه  نگاه
 آمده بود. رترید  یکم سیکاش پل  یو ا

 د؟ ییشما  یشکوه   یخانم آسک-

 : ستادیسروان ا یروو روبه دیکش رونیب  یو مجتب یشکوه نی را از ب  خودش

 بله خودمم.-

 اشاره کرد:  انیبه دا میس یب  با

 د؟یشناس یآقا رو م نیا-

 بود!  رهی شوکه به او خ ست؛ یرا نگر  یو موذب از گوشه چشم شکوه د یبه شالش کش یدست

 !شناسمی بله، م-

 د؟یباهاشون دار  یچه نسبت-

گفتن و نگفتن به   نی مردد ب یبزند که سروان با دست مانع شد. آسک  یدهان باز کرد حرف  یشکوه
 گفت؟ یم دی نگاه کرد؛ چه با انیدا

 ...پسرعمومه.شونیمن...ا-
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 : د یقفل شده اش خروش یدندان ها نیاز ما ب انیدا

 شوهرتم. -

 از او گرفت و لب زد: نگاه

 شوهرمه!-

  یل یرا تاباند و س یمحکم آسک را منفجر کرد، یشکوه ینارنجک  ی دهیمانند ضامن کش حرفش
 صورتش کرد:  یحواله  یمحکم 

 پدر؟ مگه تو...  یشوهرته ب یصاحاب کدوم شوهر؟ ک یپدرسگ ب -

بود و  انیبه خود آمد که گردنش در حصار دستان دا  یدر دهانش نشست و وقت یمحکم مشت
 در جداکردنشان داشتند.  یسع س یماموران پل

 کشمت.  یکشمت به خدا م   یمثل سگ م که،ی مرت  یکنی دست رو زن من بلند م  یخور یگوه م-

 .دندیدو نییاز پله ها پا مهی تن از مردان مجتمع به همراه آزاده و فه  چند

 !شیولش کن، ولش کن کشت-

را بلند کرد و   انی. سرباز داکردیادا م ادی با فر انیجمالت را خطاب به دا نیو ا دیدوی بود که م مهیفه
 هیبا گر یغلط زد. آسک نیزم یدهان پر خونش گذاشت و رو یهم هر دو دستش را رو یوهشک

 کاپشنش را در دست گرفت:  یو لبه دیدو انیسمت دا

 کرد؟  تیقربونت برم کار ؟یخوب -

 کرد:  تی هدا نیرا گرفت و سمت ماش یآسک  دست

 . این  نییتا نگفتم پا نی تو ماش نیتو برو بش -

 کار کند؟چه  خواستیم

 ...انمیدا-
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 !ن ی تو ماش نیگفتم بش-

که صحنه  ینشست. شکوه  نیلرزان در ماش یو بدن  هیصدا بسته شد و با گر یاز فرط بلند  چشمانش
سد راهش شد و با   انیرفت که دا نی ماش خون دهانش را تف کرد، مامور را کنار زد و سمت  د،یرا د

 هر دو دست عقب هلش داد: 

 کجا؟ -

 : د یکش نیبند زد و سمت ماش را گرفت، دست  یشکوه دست   مامور

 !دی ای همراه ما ب دیشما با-

 : ستیبند نگردست  به

 کرده. نشیزور سوار ماش دارم، دختره من و به   تی آقا شکا نیمن از ا-

 .شهیگوش داده م یکالنتر  یحرفاتون تو  یبه همه-

شد و سمت   ن یخراش آزاده سوار ماشگوش  یها و التماس هازن  ادیتوجه به داد و فر یهم ب انیدا
 راند.  یکالنتر 

 *** 

 : ستیرا نگر  غهیو سپس بااکراه سند ص  یبه مظفر  ابتدا

 . هیدرست و قانون یبله، همه چ-

 : یکرد سمت شکوه  رو

 از خودتون؟  دیدار یآقاست، چه دفاع نیا هیخانوم همسر شرع  نیا-

 بسته بود. خی دهیو د دهیکه شن  ییزهایتنش از چ  تمام

 دختر منه، کدوم زور؟ کدوم اجبار؟  نیجناب سروان؟ ا هیزن چ-

 از هرگونه حس لب زد:  یعار  یا  افهیپا انداخته بود با ق   یکه دستانش را بغل کرده بود و پا رو انیدا
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 ؟ یبفهم یخوای نم  ای یدیهنوز نفهم -

 گرفت و با انگشت به خودش اشاره کرد:  یاز صندل  هیتک

.  یزد یلیو دوبار بهش س یزن، تو زن  من و به زور تو خونه نگه داشت ؟یفهم یاالن زن منه، م ی آسک-
قدر   نیا چرا  فهممی هنوز نم ،یهم اعتراف کرده که با زور و کتک نگهش داشت یبرگه رو، آسک  نیا نی بب

 مقاومتت باالست!؟ 

 حمله کرد:  انیو سمت دا برخاست  یصندل  یرو از

 ؟یبا دختره من کرد یآبرو تو چه غلط ی کثافت ب-

 کرد اما دست از تقال برنداشت:  شیجدا سرباز

 دارم!  تی کرده من مطمئنم، شکا تشیازار و اذ  ده،یدارم، دختره من و دزد تیمن ازش شکا-

 حوصله سند را بلند کرد و تکان داد:   یب سروان

خودش رفته پس  لیدر کار نبوده، دخترتون هم گفته که با م یآزار  یعنی غه،ی سند ص  گنیم نیبه ا-
 هم انجام نشده. یدزد

با   خوادیکه دلش م یهر غلط ناموسی ب  نیا نمیبب  نمیکنم؟ بش یچه غلط دیپس من  خاک بر سر با-
 کنه؟ ی دخترم م

 محترم.  یآقا  دینکن نیتوه-

 مخاطب قرار داد. را   یبود که با تشر شکوه  یمظفر 

 موکلم رو جلب کنم.  تی رضا ن،یتوه یجابه  کردمی م یشما بودم سع ین جام-

 شد:  رهی خ یچشمان گرد شده از خشم و تعجب به مظفر  با

 دیوقت من با دو ساعته با سنگ و لگد افتاده به جون خونمون، اون ؟یمرد حساب  یتیچه رضا-
 جلب کنم؟ تی رضا

 سامسونتش را بست:  فیک
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. در حال حاضر قانون پشت  دیو دست هم روشون بلند کرد یرو زندان  شونیبه هرحال همسر ا-
 .شونهیا

 بود؟  یبتیچه مص  گرید نیو سروان چرخاند؛ ا  یو مظفر  انیدا ن ینگاهش را ب درمانده

 به جلو خم شد:  گرید یکم انیدا

  یونیشوهرعمم کجاست؟ زندان، م یدونی م جا؟ن یهم  یندم تا زمان دادگاه بمون  تیرضا یخوای م-
.  هیازآسک تی رضا هیخبط و کرد و رفت رو اعصابم. حاال هم معطل  نیبار ا هیچون اونم  ؟یواسه چ

 یرابطه   زهایچ  نیو بخشش و ا تی منم که اصالً با رضا ؟یاز من بش  تی توهم معطل رضا یخوایم
ده سال از خونوادت   یبرات. دوست دار  ُبَرنی و خوشگل م یده دوازده سال هی جهی ندارم، در نت  یخوب

 نیبعدم که پرونده سنگ گهید ن،ی ریش  یو چهار سالگ ستیو ب ای آر یتا شونزده سالگ یعنی ؟یدور بش
 نه؟ شهی م  یزشت هیرو هوا، زندگ رهی خودت و خونوادت م  ندهیو آ یدار 

  نیا یبود؟ مهرش در دل او بود؟ آسک دخترش یبرده  دل طانی ش نیبه شماره افتاده بود؛ ا  نفسش
 بود؟  دهیاو را د یرو

 حرف بزنم. یبا آسک  دیبا-

 گه؟ید خوامش،یدوستم داره منم م ی آسک-

 !یحرف پدر دختر -

 گه؟یباهم ردش رو صورتش مونده. د نیکه داشت  یحرف نیآخر-

که خدا   ییزاده هاخان   نیخرخره در هچل فرو رفته بود، نه تاب زندان داشت، نه طاقت وصلت با ا تا
 !سپردی نم هانیو دخترکش را دست ا مردی م شی سال پ ستی را بنده نبودند. کاش ب

 . میکنیماهم قبولتون م دیایشنبه ب خب قبوله. پنج  لهیخ-

کرد و با   یباال رفت، رو به مظفر  شیابرو یکه رنگ خنده داشت بر لبش نشست و تا یپوزخند
 تمسخر گفت: 

 .شهی اصالً باورم نم کنه،یقبولمون م گهیم یدید یوا-



 آسکی 

487 
 

 : دیچرخ  یشکوه سمت

 جبران کنم لطفت و؟  یجور خدا، چه به دیذاری منت م -

 آن شد:  نیجانش   یظی اش رفت و اخم غلرنگ تمسخر از چهره  هیاز ثان یکسر  در

جامون عوض   یکنی فکر م ای  ،یکنی وصلت م  ای با ک یدار  یدونی نم  ایکجه؟  تیدوزار کهن یمثل ا-
که  یداد تی رضا  ینیبیتو خاندانمون، اگه هم م چهی پیکه اسمت م   یسجده شکر کن یبر  دیشده، با

 هویپس منت سر من نذار که  ش،ینه پ ینه راه پس دار  یدونیکه م نهیعروسمون بشه، ا یآسک
تو دلت بمونه، ما رسم به   شی که حسرت عروس ی جور   برمیم  رم یگیو م ی سکدست آ ین یبیم

 ،یخواستگار   امی بهت م کنمیدارم لطف م م،یریم میداری برش م میو بخوا یک ی م،یندار یخواستگار 
 ؟ یفهم یم

 زد و آرام گفت:   زیم  یبا پشت خودکارش رو سروان

 د؟یبد  تی رضا دیقصد دار-

  یشانیبر پ یدست یتکان داد. شکوه یسر  شیباال یابرو  ی. با همان تاستی را نگر  یشکوه منتظر
 را تکاند.  راهنشیپ یقه یو  دیاش کش

 قبوله!  دیبگ یباشه، هرچ-

 زد. ی مظفر  یبرا  یز یلبش باال رفت و از گوشه چشم، چشمک ر ی گوشه

جا  اون ذارم یمن نم گهی. اآلن ددیبلند کن یآسک  یبود که دست رو نیها مال قبل از احرف  نیاما ا-
 بمونه. 

 نداشت:  شیصدا ی رو  یکنترل گرید کردند،ی م یرو ادهیز داشتند

و  دیجا منت بذار اون  میشنبه ما خدمت برساصالً پنج دیخوای م دش؟یببر دیخوای نکنه م  ه؟یچ-
 خان؟  ان یدا دیکن یخواستگار 

 تعهد نامه!-

 وضوح جا خورد.  به
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 ؟ یچ-

 را گشود: شیزمان چشم هارا باال داد و هم شی بست؛ ابروها چشم

و    یکنیکه تو اون خونه کمتر از ملکه باهاش رفتار نشه تا پنج شنبه، قشنگ امضاهم م یدیتعهد م-
 . برمشیاالن م نی باشه هم نیاز ا ری. غکنهی م  شیرسم لممیوک

 او را متصور شده بودند؟ چه

اخالقم، لحنم، اعصابم تند و گنده قبول اما  م؟ییوالیمن چه ه یفکر کرد ؟یفکر کرد یتو راجب من چ-
زشت   شنهادیپ  نیهمچ  یدیبه خودت جرات م یجور  چه زنم،ی رو آتش م  ایخار به پا بچه هام بره دن

اخالقم تنده  ،تن منه، زبونش تنده یدختره منه، پاره   یآسک  یفهمی تو انگار نم  ؟یرو بگ یو زننده ا
 نه؟  ای تهیباهاش تعهد بدم، حال یواسه زندگبخوام  شهینم لی دل نیا یدرست ول 

 خودش؟   یبرا گفتی چه م ست؛یحوصله او را نگر یب

  کنم،یکه حس کنم زنم ناراحته رو خراب م ییبمونه، جا شتونیبذارم پ تونمیمن نم  یاگه تعهد ند-
 برمش،یکه م یخوای اما اگه نم کنمی تعهد بسنده م هیبه  کنمی مراعات م  ییحاال شما چون آشنا

 اتفاقًا واسه منم بهتره کنارم باشه! 

را    یو آسک شدی م رهیچه طور در چشم او خ کرد؟ی پسر را تحمل م نیگرفت؛ پدرش چه طور ا ینفس
 شکست؟ ی همه صبور بود که گردن پسرک را نم نیچه طور ا کرد؟ی "زنم" خطاب م 

 خب، قبوله.  لهیخ-

 اد و شروع کرد به نوشتن متن تعهد. را مقابل او قرار د یآچار  یبرگه  سروان

 به سمتش خم شد:   یو کم ستادیا شیرو به رو انیدا

 وقت.  چیه فت، ی با کوردا در ن  ،یشکوه یآقا حتیاز من به شما نص ـ

 *** 

 برخاست:  یصندل   یفورًا از رو انیشدن ظاهر دا انینما با
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 شد؟ی چ-

 قرار گرفت:  یکرد و روبه آسک بیدست در ج  ش،یابروها نی ماب یبازنشدن  وندیهمان پ  با

 ؟یدی فهم یگیزد زود بهم م  یز ی چ یچند روز و مثل آدم رفتار کنه، اگه حرکت نیا دهیداره تعهد م-

 ببردش؟   خواستی نم

 با خودت؟  یبر ی مگه من و نم-

چند وقت فشار   نیقدر ارا گرفت و چشم بست؛ چه   اشی شان یانگشت اشاره و شصت دو طرف پ  با
 بود. ش یرو

 چند روزهم رد شده! نیا ینترس چشم به هم بزن م،ینکن تی که خواستگار شهی نم-

وحشتناک و   یبه آن پسر عمو  لینبود تبد انشیدا شدی حوصله م ی بداخالق و ب گونهن یکه ا یزمان
  ن ییگذاشت و سر پا  گرشید یرا پشت پا شی را اصالً دوست نداشت. پا نیا یو آسک  شدی خشنش م
 انداخت: 

 نکردم.  یمن که کار  ؟یچرا بداخالق شد-

 داد: رون ی را محکم ب  نفسش

 نفهم دوساعت...  کهی واسه آدم که اخالق بذارن؟ مرت ذارنیاعصاب م-

آمدند. نامحسوس خود را پشت   رونی ب یدرهم همراه مظفر  یابا چهره  یبار شکوه  نیباز شد و ا در
  نی نگاه کردن در صورتش را نداشت و هم یبود رو دهیفهم یکه شکوه  یی هازیکرد؛ با چ یمخف انیدا

فقط   نداخت،ین  یدختر نگاه یما ی را؟ به س یسه روزه کذائ  نیتحمل ا کردیموضوع بود که سخت م
 عبور کرد و رفت.  انیآرام از کنار دا

 اشاره زد:  یو با سر به شکوه   دیچرخ یآسک سمت

 ؟ یدیگفت محل نده، فهم یز یحرف نزن چ ادیز نمی ریدهن به دهنش نذار، با اون دختره ش ادیبرو، ز-
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  یاو گذاشت و سع یچانه  ری. دستش را زدیایاش به چشم نلرزش چانه  دیتا شا  دیلبش را گز داخل
 وحشتناکش لحن کالمش نرم باشد:   تیکرد عالرغم عصبان 

  المی بذار خ کنم،ی شنبه دق مکه من تا پنج یکن  یجور  نیچشم آهو؟ خب ا ی کن هیگر یخوای باز م -
خانم با شما    یرو بدبخت کرده، آسک راحت باشه، تعهد گرفتم ازش انگشتش بهت بخوره خودش 

 . زنمای حرف م

 را پاک کرد:  شیپشت دست اشک ها با

 بر...   ادتیشنبه پنج  یاما نر  گمی نم  یچی باشه، ه-

  ی. مظفر خواستی را م نیبود، هم  نیحرف در دهان دختر گم شد. هم د؛یدر آغوشش کش  محکم
 کارها بلد بود؟   نیهم از ا انیرا از آن ها برگرداند؛ دا  شیرا صاف کرد و رو شیگلو

 هی شهی اما نم میریم کنمی اآلن سوارت م  ن ی. به من باشه همهای گیدفعه آخرت باشه چرت و پرت م-
 .گذرهی زود م گهینه؟ همش سه روزه د ایانجام بشه  دیت بارسم و رسوما یسر 

  یاست. آسک  حی زشت و کر ییقدر جداآتش گرفت تمام تنش. چه د؛یگرفت و گونه اش را بوس  فاصله
 با لبخند گونه اش را لمس کرد. 

 چه خوششم اومد پرو!-

 را تر کرد و خنده اش را خورد:   لبش

 ...منتظره! یمن...من برم...شکوه -

 کنج لب نشاند:  یکج  لبخند

 بدو برو. -

 کرد و از در خارج شد. انیپشتش را به دا تی عقب رفت و در نها عقب

 *** 

 ان؟یدا یگیم یدار  یچ-
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 لبش را تر کرد:  ی گوشه

 نه؟ ای دیا ی م ،یبرم خواستگار  خوامی شنبه مگفتم پنج -

 بار بوسه گرفت: را به رگ   انیدا مبل برخاست و یذوق زده از رو ایثر

 اد؟ ی ب یک میای. ما نشهیم داره داماد مدونه بچه  هی یکی م،یایمن معلومه که م  رمردی دورت بگردم ش-

 چشم برداشت:  یرا از رو  نکشیع اکوید

 مش؟ یشناس یهست دختره؟ م  یک-

 از مادرش گرفت:  چشم

 آره. -

 ه؟ یخب، ک-

 آسان؟ ایسخت ماجرا بود  قسمت

 ! یآسک-

 تر شد.رفته رفته پررنگ   ایثر یو لبخند شکه  دیپر اکویاز چشمان د برق

 شما دوتا. نیشده هم گم  مهیبه خدا که ن  ن،یمادر، آفر یسربلندم کرد-

 شک کرد:   شیبه گوش ها یارا از رو پا برداشت، لحظه شیپا اکوید

 ؟ یگیخودمون و م یآسک  ؟ی آسک-

 باال انداخت:  سر

 .گمیرو م هیهمسا ینه آسک-

 : انیبه او انداخت و رو کرد سمت دا یبه هوا رفت. طال گوشه چشم  ادیشه  یخنده   کیشل

 ...ادیز  یآخه تو و آسک م،یعمه جان، اصالً انتظارش رو نداشت  ییهویچه -
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 ؟ یچ ادیز-

 تندش طال را به سکوت وا داشت.  لحن

 نکرد؟ ینگفت؟ مخالفت یز یچ  ه؟یراض یشکوه -

که رخ   ییآبرو یخاطر ب به  دیاش، شابه خاطر غرور مردانه   دینگفته بود؛ شا اکویبه د یز یچ  یشکوه
 نگفت!  یز یچ اکویداده. خودش هم ندانست چرا، اما به د

 .دی ایشنبه ب . حرف زدم باهاش گفت پنج هیراض-

 باهاش؟  یازدواج کن  یاز رو لجباز  یخوایم انیدا-

 ؟ یس با چه ک یدر هم فرو رفت؛ لجباز  شیها اخم

 ؟ یواسه چ یلجباز -

 مبل برخاست:  یرو از

 .یو از چنگش درآر   یآسک یتون یم یثابت کن یکه به شکوه -

 راجب او کرده بودند؟  یاش گرفت؛ چه فکر شدت شوک خنده  از

که   رمیو بگ یزن  امیم کنم؟ی خودم قمار م   یرو زندگ امیم  یبچه باز  هیمن واسه   دیبگ دیخوای م یعنی-
 ست. کنم؟ مسخره و کم یبخوام رو شکوه کهنیدوستش ندارم؟ اونم واسه ا

 کرد شمرده شمرده ادا کند کلماتش را! یسع

 خوشت اومد!؟ یاز آسک هویشده که   یپس بگو چ -

 پدر، چشم در چشم!  یرو در رو ستاد؛یا

 شه؟یعاشق م   یکس ییهویمگه  ه؟ییهویکه من گفتم داشت؟ مگه  یز یبه چ یچه ربط نیاآلن ا-
دلت رفته،    ینیبی م  ییای به خودت م هوی  اد،یم شی عشق آروم آروم پ شه،ی عاشق نم ییهوی کسچیه

پس خوب   رمی من م دییایچه ن د ییایشنبه هم چه بنخواه ازم. پنج  لیشدم، پس دل یجور  نیمنم هم
 ! دیو بکن  تونفکرا
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و دست مشت شده   دیچرخ اکویدبه جمع انداخت و به سمت اتاقش رفت. طال سمت   یاجمال ینگاه
 دهانش گذاشت:  یاش را جلو

 براش؟  یخواستگار   دیبر دیخوای واقعًا م-

 و تند گفت:   دیاخم در هم کش ایثر

  ؟یبهتر از آسک  یبه دلش افتاده سنگ بندازم جلو پاش؟ ک  یکی مهر  یها، بعد عمر وا طالجون، پسرمه-
 دوره زمونه!  نیتو ا ادی م رمی کجا گ یخوب نیاهل کتاب، باکالس، خانوم. عروس به ا ب،یخوشگل و نج 

از داخل  ادی کرد. شه پیباران تا یرا برا انیها انداخت و تندتند جربه آن  ینگاه  یرچشم یز شهرزاد
 . یعاشق یحال و هوا دیبع انیاز دا خورد؟ی ضربه م ؟یعن یعکس العمل آراد چه بود  د؛یگزی لپش را م

 ـــــــ

 د؛یچ ی ها پرا جمع کرد و دستش را دور آن  شیرا قفل کرد و کنارش گذاشت، پاها لیموبا باران
اش نسبت به خود باخبر شود. راست گفته بودند که از عالقهآن  ی. ب یسادگ نی رفت، به هم انشیدا

  شیکه هرروز دوستت دارم را برا شودی م دایپ  یکس ییو نگو یرا دوست داشته باش   یپس، اگر کس
را   انی. دا گری. او هم باخته بود؟ باخته بود دباختینکرده م یباز  یکند. آن وقت بود که آدم جوان

را باخته بود. برخاست و به آشپرخانه رفت،    یباخته بود، عشق را باخته بود ،اشکش را پاک کرد، زندگ
 بود. یخدمتکار مشغول آشپز 

 مامانم کجاست؟ -

 : دیکش ازهایاز تفت دادن پ دست

 تا برگردن. تونییدا یخونه  دینکردن. گفتن بر دارتون یبود ب  یبا آرادخان رفتن اصفهان، فور -

 رفته بودند؟ بدون اطالع دادن به او!؟ اصفهان

 بارانا کجاست؟ -

 . کننیصحبت م لشونی دارن با موبا اطی تو ح شونمیا-
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در  یجرقه ا کرد؟ی م دیها را رها کرد؛ چه باشت، نفسش را فوت کرد و آن را باال نگه دا شیموها
با او صحبت    یاگر کم دیبودش. شا دهیند شدیم  یعمارت بود. چند وقت  انیذهنش زده شد؛ دا

 نظرش را عوض کند!  توانستی م کردیم

 *** 

 کرد و فرستاد. پ یرا تا یز ی لبخند چ با

 آره؟  یکنی چت م یبا آسک-

 به پدرش انداخت:  یچشم گوشه

 کنم؟ی گفته دارم چت م یحاال ک -

 را عوض کرد.  شبکه

چت   شهی م نی. ایسینوی دوبارم  دهیبعد تلگرامت صدا م  یسینو یم یدار  ستم یخرفت که ن گهید-
 کردن!

 ادامه داد:  اکویشد، د رهی را در دست تکان داد و تخس به پدرش خ  ابلشیمو

 . دمیسوال پرس هی خب حاال چته؟ مگه گفتم چت نکن؟-

 .ایگفتم حاال؟ دعوا دار یچ-

 را درشت کرد:  چشمانش

 . انیمودب باش دا-

 کرد:  پیآمد. شروع به تا  یامیپ

 گذشته. تمیاز سن ترب-

 شدند.   ییرایو شهرزاد داخل پذ  ایبزند که باران و بارانا به همراه ثر یباز کرد حرف دهان

 باهم؟ د یباالخره ساخت د،یپدر پسر خوب خلوت کرد-
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هم درآمد. در حال نوشتن   هیبق یخنده  یبندش صدابود که با خنده جمله اش را ادا کرد و پش  ایثر
 شد:  دهیبود که کوسن از بغلش کش

 جان؟  انیدا یخوب -

چه بود؟  گریجان د انیدا ست؛یرا باال داد و به باران که کنار دستش نشسته بود نگر شی ابرو کی
 گذاشت:   شیپا یو رو دیز دست باران کشکوسنش را ا

 ! دیبود خونه جدا کرد یکار  چه دونمی من نم د؟ییجا ن یکه باز ا نمیبی م-

  شد؟ی م یگر یداشت از آن کس د یراست یراست

 مجبورمون کردن! های بعض م،یخونه جدا کن ومدیخوشمون نم یل یما خ ان،یماره دا شیزبونت ن -

 گذاشت:  شی پا یرا قفل کرد و رو  لشیموبا

 خبر؟عمه و آراد چطورن؟ چه -

 . رسوننیخوبن سالم م ،یسالمت-

 خوبه. -

 کرد:  ترک ی خود را نزد  یرا تر کرد و کم  لبش

 ؟ یدوماد ش  یخوایراسته م  ه،ییخبرا دم یشن-

 امان از شهرزاد! ست؛یرا نگر  گرشیسمت د یا هیزد و ثان  یکج  لبخند

 به تو گفته؟ یک-

 . چهیپی زود م خبرا-

 : ستیمضطرب اما خندان باران نگر یمایس به

 ؟ یساقدوشم ش یخوای م ه؟یچ-

 شد؛ پس راست بود!  ی بادش خال آشکارا
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 پسر باشه.  دیساق...ساقدوش داماد با-

 و ادامه داد: دیکرد، بغضش را بلع مکث

 بخواد زنت بشه. یآسک  کردمی وقت فکر نم  چیراستش ه-

 کرد:  لیبه راست متما  یرا کم  سرش

 انقدر خوش شانس باشم.  کردمی وقت فکر نم چیخودمم ه-

 !یالبش نقش بست؛ عجب حالل زاده یرو  یرنگبه صدا درآمد، لبخند کم   لشیموبا

 عروس خانمه؟ -

رفت و برخاست. اتصال را وصل کرد و به   یافرو رفته بود چشم غره لیباران که سرش در موبا به
 سمت تراس رفت. 

* ** 

 شام.   ای جان مامان ب ی آسک-

 زد:  ادیرا از گوشش فاصله داد و فر  لیموبا

 . امیاالن م-

 گفت:  ظی غل یرا به گوشش چسباند و با لبخند  لیموبا

 برم شام.  دیعشقم با-

 : ست یپنجره افتاده بود نگر یکه پشت پرده یا هیسا به

 جونت.نوش  زم،ی برو عز-

 تماس را قطع کرد. و

 کرد. خیبدو غذا  ی آسک-
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اش کرد و  حواله یاچشم غره  نیریاز اتاق خارج شد. ش  عی به خود انداخت و سر  یاجمال  ینگاه نهییآ از
 گذاشت:  زی ظرف ساالد را وسط م

 ناخنات بشکنه ها.  یکمک کن ییایوقت ن  هی-

 !نیری ش-

خود   یو نوشابه برانشست  زیپشت م الیخی اما ب یرا ادا کرد. آسک نیری نام ش یدیبود که تاک آزاده
 نشست:  زی قطع صدا گذاشت و پشت م یرا رو  ونیکه شاهد ماجرا بود تلوز ی. شکوهختیر

 . اری پاشو لطفا واسه من دوغ ب یگینم انیاگه به دا-

 خشک کرد: بندشش یرا با پ  شیدست ها آزاده

 . ارمیاالن خودم م  خوادی نم-

 را بست و محکم گفت:   چشمانش

 بودم خانم.  یمن با آسک-

  زیم یرا رو وانشیدوخت. ل یآزاده خشک شد و نگاه ترس آلودش را به آسک  یهالب  یرو  لبخند
 نهاد.  زیم یدوغ را رو یبطر  خچالیگذاشت، برخاست و از  

 تو پارچ.  یکردی م یدوغ رو خال  دیبا-

 : د یکش یق یرا باال داد و نفس عم شی ابروها

 .گهید پارچ؟ دوغه ای یتو بطر  کنهی م یچه فرق-

 گذاشت:  زی م یاش را رومشت شده  دست

 ! یگرفته باش  ادی زارویچ نیتو اون خونواده حداقل ا کردمی فکر م-

 کنج لب نشاند:  یلبخند کج انشیرسم دا به

 .یازادهعمارته، نه شما خان  جانینه ا-
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  یرا از رو یبا لبخند بطر  یاحتمال یاز دعوا یر ی جلوگ ی کانتر گذاشت و برا یبندش را رو   شیپ آزاده
 برداشت:  زیم

 نداره که! یتو پارچ کار  زمشیریگرفته ها، من اآلن م تونیبابا پدر دختر شوخ  یا-

  یحفظ ظاهر نفس یبرا ینشست. شکوه  یآسک یروگذاشت و روبه  زیم یدان را رو نمک   نیریش
 گذاشت:  یدست آسک  ی و دستش را رو دیکش

  ر،یبه دل نگ کنمی دعوات م ای زنمیم  یحرف یموقع هیاگه   ،یتن من یپاره ،یمن  زهیعز ،یتو دختره من -
 هیکه قض ورمن ی. از اشنیحل نم کنمی م یکه هرکار  می و گور افتاده تو زندگ ری گ  یرومه، کل  ادیفشار ز

 . ای فراره تو و اون پسره، قبل از تو مشکله آر

 دستانش گرفت:  نیرا ب صورتش

 . ختهیبهم ر ی حساب کتابام حساب-

که  ییزمان ها مثل آن توانستی کاش م د،یبگو یاگرم کنندهدل  زی چ توانستی کاش م د؛یرا گز  لبش
  زیتوانست، همه چ یکند. اما نم طنتیاالن هم ش رفتیحوصله بود و او از سر و کولش باال م  یرضا ب 

 بود.  راتییتغ  نیخوش اکرده بود، او هم دست ریی تغ  یلیخ

 .  خوامی نم  هیزیمن...من جه -

 : دیدرهم کش اخم

گرفتن تو  هیزی وگرنه جه یرو بدون ام یگفتم که عّلت بداخالق  ینخوا هیزی هارو نزدم که جهحرف  نیا-
 نداره واسم.  یاصالً مشکل

 : خت یر  یبرنج در بشقاب مرتض  یر یکفگ آزاده

 باشه.  انمیکه دا میبر یوقت هیسفارش دادم، ست تخت خواب و اتاقتون رو گذاشتم  اتویبرق لهیوس-

از هم نظر   گرفت؟یم میبا او تصم  دیبا ان؟یته دلش تکان خورد، اتاق مشترک با دا  یز یچ
رنگ  به لبخند کم  یرچشمیز ی باشد. شکوه نیجز ا  یز یچ توانستی نم یخوشبخت  دند؟یپرسیم
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  ییتوانا نی شک ا یاز غرورش ارزش داشت. ب  شیدخترش ب یخوشبخت ست؛ینگر  یلب آسک یگوشه
 .شدی پسر صاف نم  ن یبا ا گاهچیکه دلش ه ندبود، هرچ انیدر دا

 ره؟ یخونه بگ  خوادی کجا م  -

 برنج دهانش گذاشت:   یقاشق

 که، عمارت هست!  رهیگی خونه نم  -

بود بده تو   سادهیببردت وردست اون عمت؟ اون تو رو من وا خوادی ل باشه؟ م مستق خوادی نم  یعنی -
 باهاش؟  یسقف بمون هی  رهیعمر ز هی یخوا یم  یجور  چه  گفتی رو م

 : دیچرخ  یمتفکر سمت آسک  آزاد

 حرف بزنم؟  انیبا دا یخوای م -

 را در هوا تکان داد و گفت:  دستش

دوستش دارم. بعدم   ترش یکرده. خودمم تو اون عمارت راحت ترم. ب  رونی عمه طلعت و از عمارت ب -
 دور و برم شلوغ بوده.  شهیمن هم

 کرد و ادامه داد: یمکث

 عادت ندارم.   ییبه تنها ادیداشتم ز تی خونواده پرجمع -

 : لب زد کردیم یهمان طور که چنگال به دستش با گوشت داخل ظرف باز  نیریش

 ؟ یمگه نه آج ،ین یآپارتمان نش رهیم کنهی و ول م ینیعمارت نش یحرفا کدوم آدم عاقل  نیاز ا یجدا -

 پررو نشده بود؟  یادیرا باال داد؛ ز  شی ابروها

بانه،   ی ک یتو تهران داره  یکیآپارتمانم داره، دوتاهم داره،   انیباشه؟ دا یتا آپارتمان از نظر تو چ -
 ؟یدید یجفتشون باال پونصد مترن، تا حاال آپارتمان پونصد متر 

 . دیاز من خجالت بکش گه،ید هیکاف -



 آسکی 

500 
 

نگاه   ریاما ز  یبرخاست و به سمت اتاقش رفت. آسک  زیبه پدرش کرد، از پشت م  ینگاه  نیریش
 به خوردنش ادامه داد.  یشکوه نیسنگ

 *** 

کرد   یسرش گذاشت و سع یبالشت را رو الیخ ی؟ بچه بود یهمه سروصدا برا  نیا د؛یلرز چشمانش
بود، مغزش   دهیبخوابد. اما نشد، خواب کامالً از سرش پر رونی ب یکننده یعصب یتوجه به صداها یب

و   دیپر ن ییاز تخت پا  عیآراد بود. سر یصدا  ست؛یقدر آشنا بود صدا. شوکه در را نگر فعال شد، چه
مبل نشسته بود و طلعت کنارش، آزاده  ین رفت. آراد روتوجه به سر و وضع نامناسبش به سال  یب

  یکه نگاهش به آسک  ندی بنش خواستی وسط سالن نهاد و م  یزعسل ی م یرا رو یچا ینیچادر به سر س 
 افتاد:

 مامان لباسات!  یآسک  یه -

را در معرض   شیها نهیس یشکم و گرد  یدیافتاده بود و سف شیبازو  ینازک تاپ باال نافه اش رو بند
به سر تا    یبود. اه شی ساق پاها یو صاف یدگ یکش گران ی گذاشته بود. شلوارک کوتاهش نما شینما
عقب رفت و چادر پشت در اتاق مادرش را بر تن   زیخود کرد، انگار که برق به تنش برخورد کند ت یپا

 کرد و با لبخند گفت:  ی دست شی کرد و باز به سالن بازگشت. آراد پ

 که!  یکنیم  یجاهم شاهانه زندگ نیا ،ییاب دختر داساعت خو -

  کیرو گرفته و   یآن ها نهاده بود. اما از آسک یرا رو  شیپا انداخته بود و دست ها یپا رو طلعت
 .یشد  یم انیشباهتش با دا یدقت متوجه  یباال بود؛ با اندک شی ابرو

 چرا آمده بودند؟ د؛یلرزی م تنش

 شده؟  شیزیچ انیشده؟ دا ی...چیچ -

شده  انیدا هیقدر امروز همه شب  طلعت اعصابش را مخدوش کرد. آراد اما خونسرد بود، چه پوزخند
 . شی بودند برا

 ؟ ینیبش شهی. مم یاومد یا گهید یخوبه، واسه مسئله انیدا -

 مبل نشست:  یدرونش رو شینداشت؛ با همان تشو  یخوب حس
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 ؟ یچه مسئله ا -

 صاف نشده بود. آرام نجوا کرد:   یم دلش با آسککه انگار هنوز ه ستیمادرش نگر به

 مامان؟  -

 بود لب زد:  گرید یسو شیطور که رو همان  طلعت

 ندارم، خودت بگو!  یمن حرف -

 تکان داد و لبش را تر زد:  یوار سر  تاسف

 .ی مسئله باباست آسک -

 از دوشش برداشتند.  ییلویچند صد ک یاوزنه  یی آزاد شد، گو  نفسش

 .انهینداره طرف حسابتون دا یبه من ربط  هیاون قض -

 شد:  رهی و از گوشه چشم به او خ دی اخم در هم کش طلعت

   ؟یکنی بدم، چرا اون و بد نام م تی رضا خوامی داره؟ بگو نم  انیبه دا یچه ربط -

 مادرش را صدا زد:  زی آم سرزنش

 مامان!  -

 : ی کرد سمت آسک رو

 نداره.  انیبه دا یاصالً ربط   ،یبد تی رضا  یتونیه؟ فقط تو مبه اون چ -

 آن ها جا به جا کرد:  نیگرش را ب نگاه پرسش   یشکوه

 کرده؟   کاریچ  انیباز دا ؟یواسه چ تی رضا ه؟یچ هیقض -

 !؟دادی ربط م انیرا به دا  زیچرا همه چ د؛یچرخ  یسمت شکوه یآسک

 د؟ یاریاسمش و م یالک  یداره ه یچه ربط  انیبه دا -
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 ماند:  ره ی طلعت خ یرا رو اشی عصب  یها مردمک

. کم با روح و  کنمی بخواد من قبول نم انمی. اصالً دادمی م تی وقت رضا چی. هدمی نم  تی من رضا -
. با  کنمیبهم، هنوزم دارم قرص مصرف م دهی نشد، هنوزم که هنوزم اون حمالت دست م یروان باز 
  فاقاون همه ات یکه بان  ادیم  ادمی یوقت کشهی م ریبده؟ مغزم ت  تی رضا دی گی م دیاومد ییچه رو

 .واسه پول ؟یاونم واسه چ کردم،ی عموجهان صداش م یعمر  هیکه   یشوهرعمم بوده، کس

 : ستادیا راست

 .دمی نم  تی عمه اما من رضا دیببخش -

 : ستادیهم ا یشکوه

 خواد؟ یم ت ی رضا  یچه خبره؟ ک جان یبه من بگه ا  یکی -

 گرفت:  ی نگاه معنادار و دل خورش را از آسک آراد

 انشاهلل.  شهی . حل م شهیوقت پ یل یمسئله مال خ  ،یشکوه یآقا ستی ن یز یچ -

  یرو یظ یطور که اخم غلرد شد و سمت در رفت. طلعت هم برخاست و همان شانن یسپس از ب و
دنبال آراد رفت و مدام   عیاما سر یانداخت و رفت. شکوه یآسک  یبه سر تا پا ی بود نگاه  اشی شانیپ

چه؟ به او هم  یبه شکوه  گفت؟ی م انیبه دا  دیمبل رها کرد؛ با ی. خودش را روزدی نامش را صدا م
 گفت؟ ی م دیبا

 یکرده؟ بگو به من قربونت بشم. دارو کاری چ ه؟یشده؟ جهان ک یچ نمی جان مامان بگو بب یآسک  -
 بهت؟ دهیدست م یالهچه حم  ؟یخور ی م یچ

 مانع شد:   یشکوه یآزاده برخاست، قدم برداشت که به اتاقش برود اما صدا ی ها ییاز بازجو یعاص 

 .یآسک  نمیجا بب   نیا ایب -

 مبل نشست.   یرا بازگشت و رو  ریخانه را بست و به مبل اشاره کرد. ناچار مس در

 گفتن؟  یم یچ  نایا نمیخب، بگو بب  -
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 . یچ یه -

 کرده؟ کارتی چ ه؟یجهان ک ؟یچ یه  یچ یعنی -

 که شر نشود؟  گفتیگرفته بود؛ چه م یف یلرز خف  بدنش

 .  دیبپرس انیاز دا -

 کرد:   زیرا ر  چشمانش

 از زبون خودت بشنوم!  خوامیبه اون نداره؟ من م یربط  هی قض نیا یگیمگه نم -

 یعاد حیرا هنگام توض مشکل نی طور سخت ترچه  انی دا زد؟یکه جو بهم نر زدی حرف م  دیطور با چه
 داد؟ ی جلوه م

 کاره عموجهانه.  میدیبعد االن فهم  دن،یبار من و دزد هی -

 سرش را تکان داد:  گنگ

اون که خودش پول   دتت؟یدزد  یمگه شهره هرته، واسه چ نم،یبده بب   حیقشنگ توض ؟یگی م یچ -
 .داره

بهم خودش و به   دهیارث رس دیدادم، بعد که د یکرد من جواب منف یپسرش آراد از من خواستگار  -
  یمن و که مثالً از لحاظ روح  دیمن حرفم همونه دزد دید یزد که نظر من عوض شه. وقت  یهر در 

 بهم و به نام اون کنم تا آزادم کنه. رسهیکه م ییزایبهم بعدم مجبورم کنه همه چ زدمیبر

سر دخترش آمده   ییچه بال گریافتاد. د قیعم یو به قعر چاهشد   یخال شیپا  ری حس کرد ز  یشکوه
 خبر بود؟   یبود که او ب

 از دستش؟   یفرار کرد یجور  چه -

 . دیسوال را پرس نیا  سی خ یبا صورت  آزاده

 کرد، اون کمکم کرد. دامیپ انیدا-

هر کم رنگ  انیدا د؛یرا باال کش نگاهش  از پسر بر دلش رخنه کرد. ی دخترش را نجات داده بود؟ م 
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را بافت   شی . موهادیصورتش پاش  یرا رو شیآرا یکننده کسی و ف  دیلب سرخ رنگش را بر لب کش رژ
را   دشیسف زیسرخ رنگ شوم  ونی. پاپدیرس شیپهلو یکی چپش انداخت که تا نزد یشانه  یو رو

پاشنه بلند سرخ رنگش   یبر تن کرد. با کفش ها ز یرنگش را ن  دیکوتاه و سف مرتب کرد و کت و شلوار
سرش نهاد. عقب رفت و خود را   یرا کج رو  دشیسرخ و سف یپش را کامل کرد و در انتها کاله شاپویت

تخت اتاقش منتظر   یرا هم انداخت و رو  اقوتشیمعرکه بود. جواهرات  زیچبرانداز کرد؛ همه نهیدر آ
با   ،آمد لشیموبا یرو یام ی. پخوردی مهر م شیرو انینام دا شهیهم ینشست. تمام شد، امشب برا

 ذوق بازش کرد: 

 نه؟"  ای یحساب  ی"خوشگل کرد -

 کرد:  پیزد و تا  ییدندان نما لبخند

 " د؟ییاسترس دارم، کجا یل ی. خهینظره شما چ مین یبب دی" با -

 پاسخ داد:  انینگذشت که دا یاقهیدق

کنم خودم و بدبخت   یباشه آب از سرم رد شده، راه برگشت ندارم فقط حس م  ینظرم هرچ  گهی" د -
 کردم."

کجاست؟ با حرص   یشوخ یدانست جا یرا گذاشته بود؟ هنوز نم  شیجمع شد؛ باز آن رو لبخندش
 رفت.   رونیتخت پرتاب کرد و از اتاق ب یرا گوشه  لیموبا

 نیآدمه؟ ا  نی. آخه اکنمی برخورد م کیرمانت نیقدر خر و سادم که با ا احساس، من چه یب یپسره  -
 ...کنمی درستش م ادیصبر کن تا ب  ه؟یاحساس چ فهمهیم

 ؟ یکنی لب پچ پچ م  ریز  یمامان چ یآسک  -

 . دیکوب نکی س یو محکم رو دیرا سرکش  خشیآب  وانیل

 پس؟  رسنی م ی. کیچ یه -
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 گذاشت:  ی نیاستکان را هم پاک کرد و درون س نیدستمال آخر با

 مگه؟ یکنی چادر سرت نم  ه؟یچه لباس ن ی. اانیاالناست که ب  -

 درهم رفت:  صورتش

 نیکم داره ا گهیچادر بپوشم نم  ییهوی رمی با تاپ و شلوارک جلو چشمش رژه م هیول کن بابا عمر -
 دختره!؟

 چه مدلش بود؟  گرید نیآزاده در هم رفت؛ ا یها اخم

 دعوات شده؟  نیر یباز با ش   ؟یشد یحاال چته چرا انقدر عصب -

 از حد گرم نبود!؟  شیب  نیفرورد یهوا برا نیرا از سر برداشت و خود را باد زد؛ ا کالهش

 استرس دارم.  ستمین یعصب  -

 مبدل شد:  یآزاده به لبخند یها اخم

دخترها استرس دارن نگران نباش به قول   یمثل تو بودم، همه میمنم شب خواستگار ه،یکه عاد نیا -
 .ستنیکه ن بهیخودت غر

  یرو  ی ظیکه با اخم غل دیرا د  یرفت، شکوه رونیپشت گردنش را پاک کرد و از آشپرخانه ب عرق
 گرفت و مشغول بستن شد:  یکرواتش بود. جلو رفت، کروات را از دست شکوه ریدرگ ی شانیپ

 . شدیتر مقشنگ  نیداشت یبرم یمشک  ای  دیکروات سف یاسورمه رهنیبا پ  -

 کرد:  یآسک یبه سرتاپا ینگاه

 چشه؟   ییمویشما چادر و شالت کو؟ بعدشم مگه ل -

 کت را مرتب کرد:  یقه یرا سفت کرد و با دست  کروات

 . شدیهم قشنگ م ی مشک ای دیخوبه اما سف مییمویل کنم،ی در و شال سر نمچا -

 : ستدی با شی آزاده وادارش کرد سرجا یرد شد تا به اتاقش برود که صدا یکنار شکوه از
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 نشد، آخرش نشد.  -

 شد:  رهی خ دیآزاده در قاب آن چادر سف  یبغض داشت کلماتش؟ بازگشت و به چهره  چرا

 نشد؟  یچ -

 چشمش را گرفت:  اشک

 .مونهیبه دلم م شهی کنم واست، حسرت تو هم یکه رو دلم مونده مادر  یجور نشد اون -

 نگاه کرد و لب زد:  یشکوه یافتاده یشانه  به

 . یل یخ ره،ید  یل یحرفا خ نیواسه ا -

 به اتاق برود که زنگ خانه به صدا درآمد؛ رفتن روح از تنش را به وضوح احساس کرد.  بازگشت

 گفت:  یو به آسک   دیزده چادرش را جلو کشهول دهآزا

 . اریب یی چا میبرو تو آشپزخونه هروقت صدات زد -

 لمس شد:  دستانش

 استقبال؟   امین  یعنی -

 بود گفت:  ستادهیآن ا یرا باز کرده بود و جلو یهمان طور که در ورود یشکوه

 و برو تو آشپرخونه!  ر ی کن دسته گل و بگ یسالم و احوال پرس  ایب -

در  اکوینفر قامت د نیپا از پله ها آمد و اول ی. صداستادیکنار مادرش ا یاز حرف شکوه یرویپ به
به همان  یو روسر  دیسف ییطال ییبا مانتو ای شد. پشت سرش ثر  انیرنگش نما یکت و شلوار طوس 

  نیرا ب  یآسک یگونه اکویشدند. د  یبا آزاده و شکوه یرنگ. داخل آمدند و مشغول دست و روبوس 
 : دیانگشتانش گرفت و کش

 احوال عروسه گلم؟ -
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که با کت و   یان یدا ی. تمام حواسش رفت پدیگفت که او نشن یز یو چ دیرا بوس  یهم سر آسک ایثر
به لبخند   یآسک  دنیکه به محض د یابروانش وارد شد. اخم نیرنگ ب کم یو اخم   یمشک یشلوار 
  یانقره   یشد و قفس گل یآسک کیه بود. نزدعطرش هوش از سر دخترک برد یمبدل شد؛ بو یکج

 بود را سمتش گرفت:  یو آب  دیکه مملو بود از گل رز سف یرنگ و بزرگ

 . دییبفرما -

رقصان و براقش    یلبش بود و با مردمک ها یگوشه یلبخند کج  داد،ی م طنتشی ش یلحنش بو تمام
 ها را بو کرد: زد و گل   یرا جلو برد و قفس را گرفت، لبخند حسشی . دستان بستینگری را م  یآسک

 . یمرس -

 گذاشت:  انیدستش را پشت کمر دا ی ظی با اخم غل  یشکوه

 . دین یبش  دییبفرما -

 گفت:   یبعد آرام روبه آسک  و

 و ببند برو تو آشپزخونه.  شتیشماهم ن -

انداخت   ینگاه   ستینگر یرا مکه سرخوش و با لبخند او  یانیبه دا  یرچشمیرا جمع کرد و ز لبخندش
 و به آشپزخانه رفت. 

 گفت:  شستی مبل م  یهمان طور که رو یشکوه

 . دیکنم تعارف نکن  یخواهش م  نیراحت باش  ن،یخوش آمد یل یخ -

 زدند.  یرسم ادب سرشان را تکان دادند و لبخند به

 . دیبفرمائ  م، یممنونم راحت یل یخ -

 پا انداخت:  یزد و پا رو یلبخند اکوید  ایاز اتمام حرف ثر بعد

  غمبریبه دستور خدا و سنت پ دیدون  یطور که م  نیراستش هم ادی خوشم نم هی واال من اصالً از حاش  -
سنشون  گهیباالخره هم د م،یکن  یخواستگار  انیخانممون رو واسه پسرمون دا  یکه آسک میما اومد
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 هسنگ جلو پاشون انداخت، ب ادیو ز  خوانی که هم رو م  یدوتا جوون  ستیسن ازدواجه همم خوب ن
به   یسر و سامون هیو  میجوونارو تو دست هم بذار نی ما بزرگ تراست که دست ا فهی هر حال وظ 

هم شما ماهارو، از همه لحاظ هم   م یشناسی شما رو م  یخداروشکر که هم ما خانواده  م،یبد شونیزندگ
 ! میریگیمنت م  دهیما به د دییبفرما   یدست شماست هرچ یهمه چ گهید م،یهم هست دییمورد تا

 نشاند؛ مگر جرات مخالفت هم داشت؟   یشانیبر پ یاخم کم رنگ انیدا

 اشاره کرد:  انیزد به دا یخند  شین  یشکوه

 مونه،ی م یشوخ  هیمثل  یمراسم خواستگار  گهید دوزن،ی و م برنی االن که البته جوونا خودشون م -
 خونواده هاست تا خوده دختر و پسر.   ییتر واسه آشنا شیب

گرفت و از   یهم نفس ایزد. ثر یبه شکوه  یرا صاف کرد و لبخند منظوردار  اشی روسر  یگوشه آزاده
 کرد و لب زد:  یکوتاه یخنده اکوی. دستینگر انیگوشه چشم به دا

از رسم و احترام ها   یل یفرق کرده، کنترل کردن جوونا واقعًا سخت شده، خ زیچهمه  یل یبله اآلن خ -
بشه خودش   دهیدوره زمونه سرانجامشون به ازدواج کش نیکه تو ا نیرفته اما خب هم  نیعلنًا از ب

 داره.   یدوار یام یجا

 شد:  رهی خ انیبه دا میمستق  خندشش یبا همان ن  یشکوه

 از احترام بردن نه قابله کنترلن.   یین نه بواال یهاواقعًا که جوون  د،یگل گفت -

 ی م نییپا  یفک شکوه  یاز خشم خود را کنترل کند؛ اگر مشتش را رو یرا مشت کرد تا اندک دستش
 خورد؟ی آورد مراسم بهم م

 زد و تند گفت:  ی زده لبخند هول آزاده

 ! اریرو ب  ییجان مامان چا ی آسک  ه،یچ شونینظر ا مینیبب  ادی عروس خانمم ب دیبذار گهیخب د -

لب زمزمه    ریز  یرا برداشت، بسم الله ین یاش را حس کرد، سبه لرزش افتاد، انقباض معده  دستانش
  شیاخم ها  هیاز ثان یگرفت و در کسر  ینگاهش را از شکوه انیشد. دا ییرایوارد پذ تی کرد و در نها
 !دیدرخش  یمبدل شد؛ دخترکش م یبه لبخند کج 
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 به حرف آمد:  اینفر ثر نیاول

 . یخوش رنگ یبه به ماشاهلل چه چا  -

 بشاش گفت:  یبا لحن ایاز ثر دیهم به تقل اکوید

 قربونت بره عمو ماشاهلل خدا حفظت کنه.  -

  اکویبه د ینظر داشتند. سمت پدرش رفت که شکوه ریرا ز یبا غرور و آزاده با بغض آسک   یمرتض
 اشاره زد: 

 .شونیاول ا -

 را به او تعارف زد. یو با لبخند چا د یچرخ شی عمو سمت

 ! یدست گلت درد نکنه عروسکم، به به چه کرد  -

 را سمت پدرش گرفت.   ینیتر شد و س  ضیعر لبخندش

 دخترکم. یمرس -

  ینشسته بود گرفت. لبخند اکویکنار د یمبل تک  یکه رو انیدا یرا جلو  ینیرا تکان داد و س  سرش
 زد و آرام نجوا کرد:  یکج

 ؟ی کج کاله خان برداشت  پیری ده تش  یحاال چ -

 : دیاش غرشده دیکل یدندان ها یهمان لبخند از البه ال با

 .کنمی درستت م  -

 گرفت:  ای ثر یرا جلو یچا

 . دییبفرما -

 خوردن داره ها.   یچا نیگلم ا یمرس -

 مادرش هم تعارف کرد و کنارش نشست.  به
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 و گفت:  دیرا نوش اشیاز چا یاذره اکوید

 رو! هیمهر دیی بفرما یشکوه  یداره، آقا یبه به چه طعم -

 دستانش را هوا تکان داد:  یشکوه

دوکالم   ه یقبلش  دیکنار من با میرو که بذار ی ستیرودربا هیعمر زندگ هیبگم، باالخره حرف  یواال چ -
 خانمون بزنم.  انی دا نیحرف مردونه با ا

 دوخت:  یگرفت و به شکوه یاز آسک  نگاه

 هست؟  یمن آمادم، چه حرف دییبفرما -

 نبود. یشوخ یجا چیحرف بزند، امشب ه شهی تر از هم  یکرد جد یو سع  دیدر هم کش اخم

نکرده با    ییخدا دیخواب  شتی که آت گهیاول اخالق و رفتار شماست که تنده. دو صباح د یمسئله -
  ایداره  یجان   تی من از کجا بدونم دخترم با تو امن ؟یبزن هیاونم مثل بق  یخوای دخترم دعوات شد م 

 نه؟

 باال رفت و چشمانش را خمارتر کرد:  شیابرو یتا

  شیچند شب پ نیدارن، هم فیکامل تشر  تیانگار خانواده خودتون در امن دیزن  یحرف م یجور  هی -
و از آدما دور   یک و دارما، بعدشم شما حساب آس نیکه داد ییرفته انگار؟ من هنوز اون امضا ادتونیو 

 که با شماست.   هیاز وقت ترش ی ب  یلیمن خ شی پ تشیامن دمی و برم جدا کن، قول م

 مبل جا به جا کرد:  یخود را رو یکم

 . یزنی حرف م  یبا ک یمن پدرشم، بفهم دار  -

 ساله پسرعموشم. ستیمن ب یشما شش ماهه باباش  -

 کرد و با لبخند از جا برخاست:  یتصنع یاسرفه اکوید

 .میبد یشما دوتا رو باهم آشت دی بابا انگار قبلش با یا -

 .  ستادندیهم با لبخند ا ایرا گرفت و مجبورش کرد بلند شود، آزاده و ثر انیدا دست
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 : د یرفت و دستش را کش  یبا خنده سمت شکوه  یآسک

 .دی کن یپاشو، پاشو آشت -

را از جمع    شیهم رو انیبکشد و دا رونیب  یرا از دست آسک   دستش کردیم یبا اخم سع   یشکوه
 کردی م یهم سع  اکوید داد،یهل م انیرا سمت دا یاز پشت با خنده شکوه  یبرگردانده بود. آسک

هم پدرش را در آغوش   یهل داد، آسک یرا دنبال خود بکشد. او را برگرداند و در بغل شکوه انیدا
او کاشت و او هم   یشان یپ یرو یو بوسه ا دیرا در آغوش کش انیدا یشکوه تی ان انداخت. در نهایدا
 لب زد:  اکوینشستند و د شانی گشاده سرجا ییرا در آغوش گرفت. با رو یمرتض یا هیرغبت ثان یب

 د؟یدخترخانم خشگلمون مد نظر دار نیچه قدر مهر واسه ا مینیبب  دییبفرما  یخب آقا مرتض  -

 و لب زد:   ستیرا نگر  یآسک یفتگی ش با

 یداده ک یرو ک  هیمهر گنیبوده، درسته که م تمیاولو شهیدخترم هم  یزندگ نیو تضم یمن خوشبخت  -
سه   ،یتمام بهار آزاد یتولدش سکه  خی به تار رم،ی و در نظر بگ  یتمام جوانب زندگ خوام یگرفته اما م

 یه یمهر د یمج  جلد کالم اهلل کی شاخه نبات و  کیپنجاه شاخه گل زر و  ن،یقباله زم هیدنگ خونه و 
 دخترمه.

کرد  یچه خبر بود؟ دهان باز  ست؛یهم رفت، شوکه پدرش را نگر یآسک یلبان همه حت یاز رو خنده
 مانعش شد:  یمصمم یبزند که صدا یحرف 

 باشه قبوله. -

 کرد:  کتش بیگرفت و دست در ج ینگاه آرامش را از شکوه اکوید

ارزش داره برامون چه اون  هانیاز ا ترش ی عمارت بود ب  یکه عروس ما بشه سوگل نیقبل از ا یآسک  -
 شده واسمون. ترش ی که دخترعمارت بود چه االن که عروس عمارت شده چه بسا که ارزششم ب یموقع

 داد:  ای انگشتر را دستش گرفت و به ثر یجعبه 

 عروس خودمونه. یراحت بشه آسک  المونیخ گهیکه د مینشون بذار هیما  دییاگه اجازه بفرما -
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گرفت و شوکه  یاشک درخشش را چند برابر کرده بود نگاه از شکوه  یکه پرده یبا چشمان   یآسک
متعجب شد اما   دیکه شن یز یاز چ یاه یثان یچه قدر شرمند شد امشب. شکوه ست؛یرا نگر  شیعمو
 به خود آمد و لبخند زد:  عیسر

 . دییبفرما کنمی خواهش م -

با شوق و   انی. دادندیرا بوس  انیو دا یفرو رفت همه دست زدند و آسک  یکه در دست آسک  حلقه
لبخند  نیعروسش را از نظر گذراند؛ امشب را، ا ی آن نداشت، سر تا پا ی رو  یکه کنترل یلبخند

 از لمس عروسش امتنا کند؟  یالحظه توانستی م گری ت فراموش کند؟ دتوانس یعروسکش را مناز 

 ـــــ

 و گفت:   دیرا کش یآمده از شال آسک  رونیب  یمو تار

 اصرار کن.  یحاال تو ه  خرمی حلقه رو نم نیاما ا سمیم یمن وا یس یوا جانیا یتا صبحم که بخوا -

 را پشت گوش داد:   شیحرص تار مو با

 ست باشه باهم! دیست بخرم، حلقمون با خوامیم گمی واسه تو حلقه بخرم م  دیمن عروسم من با -

 مرد طال بندازه! دهیم یچه معن ادیمن از حلقه طال خوشم نم ا،یاون روشو گذاشت -

 بود لب زد:  ش ی روبه رو یمایدو موجود خوش س یفروشنده که محو تماشا مرد

 . باستیندازن، به نظرم ز یطالهم م  ریبورسه، مد شده مردا زنج  خان اتفاقا االن طال تو انیدا -

 فروشنده انداخت:   یبه سر تا پا یرا باال داد و نگاه شی ابرو کی

 ندازه جا خواهره ماست.  یطال م  ری که زنج یاون مرد -

 را در دست فشرد:  انیچشم برهم فشرد و انگشت دا یآسک

 گرفته.  شونیشوخ یجان حساب  انیدا -

 زد:  یفروش شوکه لبخند  طال
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 آها.  -

 انداخت و رو به طال فروش گفت:  ی به آسک  یچشم گوشه

 باشه. یسفارش  خوامی م -

نبود که افشارها سفارش جواهرات   یاول یکنج لب طال فروش نشست؛ دفعه یص یحر  لبخند
 .شدیمغازه م یآن ها روانه  بیاز ج یو هربار پول هنگفت گرفتندیم

 .دیکه شما بخوا یو هرشکل ز ی کبود هرچ اقوتی راط،ی ق ستیب  راط،یالماس پنج ق م،یالبته که دار -

 و سالم کرد. دیها دوبه سمت آن   عیاشاره زد که سر یبالفاصله به مرد و

 گهی. ددیکنی م  افتی شکل ممکن در نیزتری و تم  نیباتریو به ز دید یم شونیطرح مد نظرتون رو به ا -
از جواهرات خودش رو از   یمی افشار ن یخانم ها دیظرافت کار ما هست انیخان خودتون در جر انیدا

از   یکیوچک ینمونه هیفقط  میکرد هیبراتون ته شیکه چند وقت پ یکردند، اون گردنبند افتیما در
 کار ما بود.

به   یلبش نگاه یگوشه یبا آن لبخند مغرورانه  انی. داستیمحبوبش نگر تی ب  میبا ذوق به ن  یآسک
 حرکت کردند.  یطراح  زیانداخت و با طراح به سمت م  یآسک

 ــــــ

 بهشت؟ یاواسط ارد ایخوبه  بهشتیبه نظرت آخر ارد -

 شد:  رهی برداشت و به صورتش خ انیدا ی نه یس یرا از رو  سرش

 عقد فکر کن. خیراجب تار نیبعد بش میعقد که کار بزرگ تراست، بذار حداقل نامزد کن خی تار نییتع -

 : دیسرش کش  یرنگ تخت را رو یطوس یچسباند و ملحفه  اشنه یس یرا رو یآسک  سر

 بخواب نظر نخواستم. ری بخواب، بزرگ تر من خداست، بگ ری تو بگ -

  رونیملحفه ب  ری کنار تخت نهاد. سرش را از ز یعسل  یرا رو میو تقو دیکش یخط   بهشتیپانزده ارد دور
 آورد و با حرص گفت: 
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  یکفش که اال و بال از جواهر فروش  هیتو  یپات و کرد میگفت همون اصفهان حلقه بخر یشکوه  -
خاموش    ی من و گرفت یگوش یو شبونه با پرواز من و برگردون   دی. گفت برخوامی خودمون انگشتر م

چرا انقد  ،یکنیمعقد و مشخص  خیتار یآپارتمانت، هنوز نامزد نکرده دار  یآورد یزور  یکرد
 ان؟ یدا یدسرخو

 کنج لپش کاشت:  یز یر یو بوسه  دیرا باالتر کش  یآسک

  هی ؟یخوابی من م شی شلوار پ زیبا بل  یکشی صفره، صفر. نگاه لباسش و، خجالت نم  تی شوهردار -
غرغرو خانم پاشو برو خط چشم بکش من از  نه؟کیفقط فکت کار م  ؟یندار   یحساب لباس  درست 

 .ادی خط چشم خوشم م

 دست به کمرش زد: هیتخت نشست و  یرو  زیت

 یساعت دو نصفه شب پاشم خط چشم بکشم که چ ؟یو فروتن  یهمه افتادگ ن یوقت ا هیبد نگذره  -
 بشه؟

 زد و چشمانش را خمارتر کرد:  یکج  لبخند

 لوس نشو. گهیپاشو د اد،ی خوشم ب ترش یتا ب  -

 رفت.   نییرفت و غرولند کنان از تخت پا انیبه دا یاغره چشم

 ــــــ

 شد:  رهیخ انیو دا یشده به آسک زی ر یرا باز کرد و با چشمان در

  یتا ما خودمون واسه عروس گهید نیومدینم د،یخانم، قدم رنجه فرمود یآسک  ان،یبه به آقا دا -
 .میومدیم

انداخته بود جابه جا   نییکه سرش را پا یو آسک  ی شکوه نینگاهش را ب با لبخند کجش  انیدا
 . کردیم

نه   یو برش گردون نیروزه ا هیو    دیحلقه بخر هی دیبخنده؟ قرار بود بر یک یشما بخند، شما نخند  -
 . یبا لبخند ژکوند تو تخم چشم من زل بزن   یایهفته ب هیو بعد  یو خاموش کن   یگوش یکه بر  نیا
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داشت با   د؛ی لپش را در چنگ گرفت و لبش را گز عیبا دو انگشتش به چشمانش اشاره زد. آزاده سر و
 گفت؟ ی طور سخن م نیدامادش ا انیدا

 زد:  ادیچادرش را سر کرد و فر عیسر

 تو. دییخان بفرما انیدا -

 به داخل خانه اشاره کرد: را باال داد و با انگشت   شیابروها انیدا

 تو.   نیایب گهیم -

درهم چشم بست و انگشت  یکرد و با همان چهره  اش ی شلوار خانگ بیدستش را در ج یشکوه
 اش را در هوا تکان داد:اشاره 

 ...گمیم یمن وقت یتا بفهم نیکه تا حاال بود ییبرش دار ببرش هرجا  -

  یرفت و با لبخند از جلو  یبه شکوه یابا شدت باز شد و آزاده در چهارچوب ظاهر شد، چشم غره در
 در کنار رفت: 

 .کنمی خواهش م دییبفرما  د،ییبفرما -

 چشم دوخت:  یتکان داد و به شکوه یبا همان لبخند ژکندش سر  انیدا

 ! اهللی -

 کنار گوشش:   یآرام شکوه ینجوا و

 .کنمی آدمت م -

 ـــــ

 نگاه کرد:  شیدفتر روبرو به

 ه؟یچ نیا -

 پاسخ داد:   یآسک بارنیا
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و آدرس سالن    خیکه واسه مراسم دعوت شدن، اون صفحه هم تار ییو مهمونا ینامزد خی تار نیا -
 جشن واسه مراسم عقده.

 : د یرا گرفت و عقب کش یآسک  راهنیپ انیدا

 !نی نظر بد نیکه شما هم باش  میاما جشن عقدش و گفت میو گرفت شی لباس جشن نامزد -

 انداخت و دفتر را در دست گرفت و در هوا تکان داد:  انیبه دا  یهی عاقل اندرسف نگاه

 ن؟ یکنی مشخص م خیبزرگ ترا مردن که شما دوتا جقله تار -

 و هشدار گونه لب زد:  دیاخم در هم کش آزاده

 !یعه مرتض  -

تاج مبل   یدستش را رو کیپا انداخت و  یپا روزد،  ه یفرو رفت؛ به مبل تک اش ی شگیدر قالب هم 
 دراز کرد: 

باشه، عقدم تو   نیتو فرورد میکنند؟ دوست دارم نامزد نی براش مع خیتار هیمنه اون وقت بق ینامزد -
 . بهشتیارد

 !شدیشد؛ نه، نم   رهیپر صالبت و غد پسر خ  یبه چهره  شد؟ی پسر م نیا فی گرفت، حر یق یعم دم

 نظرش؟  هیچ دونه؟ی بابات م  -

 . دینگران نباش گهینم  یچی بهش، ه گمی بابام و خبردار کنم، م یکه بخوام تو همه چ ستمیمن بچه ن  -

 باال انداخت:  ییتکان داد و ابرو یسر 

 بگه؟ میزیچ کنهی مگه جرات م گه،یالبته که نم -

 را نداشت! هم توان باز کردنشان  یآسک یکه حت ییهادر هم گره خورد، از آن گره  انیدا یها اخم

 .دیکن  ستی و ل  دیدعوت کن دیخوای که م ییمهمونا دینیبش  د،ینداشته باش یکار  زاشیچ نیشما به ا -

 بلند شد.  شیمتورم شده جلو ییهم با رگ ها ی شکوه ستاد،یا راست
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 عقد تو اصفهان.  شه،ی تو باغ ما برگزار م ینامزد مراسم -

خود   میاز تصم یشکوه یچهره  دنیبلند شد تا دنبالش برود که با د  یرفت، آسک رونیاز در ب  و
که تازه از   ن یری حرکت کرد. ش انیکرد و دنبال دا  یشکوه یحواله  یز ی چ یرلبی. آزاده اما زشد  شمانیپ

  شیدهای خرو   یبه آسک  ینگاه اشدهیژول آمد و با همان ظاهر  رونی خواب برخواسته بود از اتاق ب
 انداخت: 

 !نی دیخر یچ  نمیکو پس؟ بب انیدا ن؟یاومد یسالم کعه،  -

را   دیخر یهابود جعبه  یشکوه یرهی خالص شدن از شر نگاه خ یبرا یکه انگار منتظر فرصت  یآسک
 برداشت و به سمت اتاق رفت: 

 تو اتاق نشونت بدم.  ایب -

وارد اتاق شدند، در را بست و گوشش را    نیریبا ش  عیو همراه خود برد. سر  دی را کش  نیریدست ش  و
 به در چسباند. 

 ...ینشونم بده د  ایب -

 !  سیه -

 بلند آزاده:  ادی شدن در سالن و سپس فر دهیکوب یصدا

انگار که   یکن  نیتوه انیبه دا یصدبار بهت گفتم احترام به داماد احترام به دختر خودمونه، تو هرچ -
  کاریدوست دارن چ یهم باشن، وقت شیدوهفته پ . دوست دارنیکرد ن یبه دختر خودت توه 

کرد    غشینبود که دست دختر سالم من و گرفت برد ص اتیلجباز نیمگه به خاطر هم  ؟یبکن یخوایم
پسره رو گرفت؟ ها؟ بابا   نیجلو ا شهی نم  یبشه تا بفهم  ییرسوا دیبا گهیگردوند؟ چه قدر د رشب

 صبح تا شب باهم باشن به من و تو چه؟ خوادیمحرمن بهم، دلشون م

با   دادیآزاده گوش م یهاباز و تمرکز باال به حرف  شی انداخت که با ن نیریبه ش  ینگاه  یرچشمیز
 : دیسرخ شده اخم درهم کش ییرنگ و رو

 نگاه کن.  ایب  ؟میدیخر یچ  ینی بب یخواستیتو؟ مگه نم یکنی م کاری چ -
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 گم شد:  یآسک یصدا یالمادرش البه یصدا

 . گهی م یمامان چ نمی ببر صدات بب -

بهتر بود. در   دیشنی ها را نمحرف   نیا ند؛یتخت بنش  یو وادارش کرد رو دیرا کش  راهنشی پ نیآست
 شد:   رهیرنگش خ  یجعبه را گشود و به تور آب نیتربزرگ 

 .مهیلباس نامزد نیا -

 نشست:  یآسک  یرورفت و روبه   نییاز تخت پا دیدی که م یز یاز چ  ریمتح

 ن؟ یریگیهم جشن م یمگه واسه نامزد ن،یچه خوشگله ا -

کوتاه  نیدامنش و آست میرنگ که پف عظ  یآب یپشت بند حرفش تور را از جعبه درآورد؛ تور  و
 است.  هم در کار انیدا یقهیسل دادی اش نشان منسبتا بسته یقهیو  اشی تور 

فک کنم فقط دو   که،ی چه تاجش قشنگه، چه قدر کوچ یوا  متش،یچقد پر زرق و برقه، چقد شده ق -
 . رهیوجب از جلو سرت و بگ 

 را گشود:  یگر ید یدر جعبه یفور  نیریش یها  فیاز تعر یاخنده  با

 صندالمه. نمیاون جا، ا  چهیپ  یم تی ذارم رو موها عقبم واسه جلو نب یتاج و م  -

 شد:  رهی ها خکند و به کفش  رهنی دل از نگاه کردن به پ یسخت به

  یهات تو شب چه برقانقدر قشنگ باشه، صندل  یصندل و تور آب کردمی خدا، چقدر نازن، فکر نم -
 بابا.   کن یش  یلیخ ه؟یا شهیهات، پاشنه هاش ش رو لباس و صندل دنیپاش لیاکل یبزنه، انگار کل

 ست کرد: ذوق کمرش را را با

 ؟ ییخدا -

 شروع به رقص کرد:  نهیآ یخودش گرفت و جلو یرا جلو تور

 رو اخال...  دیکم با هیدار، خان زاده، فقط کوفتت بشه به خدا، شوهر خوشگل، پول  -
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 گفت:  نیری ش دنیدر اتاق را باز کرد و با د آزاده

من با خواهرت حرف دارم،   رونیبعدم از اتاق برو ب یاون تور رو بزار سرجاش تا خرابش نکرد نیری ش -
 بدو. 

 داشت؟  یآن دو حرکت داد؛ چه کار  نیآب دهانش را قورت داد و نگاهش را ب  یآسک

 تخت گذاشت و آرام لب زد:  یمغموم تور را رو  نیریش

 ها رو نشونم بده.بعد حلقه  -

 زد و سرش را تکان داد. یلبخند

 تخت نشست:   یتور را کنار زد و رو ی. لبه رفت. در اتاق را بست   رونی از کنار مادرش رد شد و ب آرام

حرف زدم به اونم   انیمن خودم با دا اد،ی از حرف بابات دلخور نشو، کالً از داماد تو عقد خوشش نم -
 اخالق باباتو.  شناسهی م رهیگیگفت به دل نم گفتم، بنده خدا

 کارتن کفشش مشغول شد:  با

رو    یکنترل اد یدعواشون بشه باز، آخه اونم ز انیبا دا ترسمی فقط م  د،ینگران نباش  شمی خور نممن دل -
 غده!  یلیحرفا و حرکتاش نداره، خ

 زد:   یآرام لبخند

 به فحش.   شیبندیراحت شد، فکر کردم اآلن م  المیخداروشکر خ -

 انداخت.  ن ییخنده سرش را پا  با

 تورته؟ چه قدر قشنگه.  نیا -

 تخت نهاد:  یرا هم رو شی ذوق صندل ها با

 صندالشه.  نم یا دم،یآره، ست خر -

 نشاند:  یآسک یشان یپ یرو یابوسه
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جبران   دتی جد یتو زندگ یدیکه کش ییهایکه همه سخت شاهللیقربونت برم، ا ی اله  یخوشبخت بش  -
 بشن!

و  انیبه دا دنیخود به خود، اصالً رس  شدی جبران م  زی همه چ انیبا دا یدر زندگ شدند،ی م جبران
 بود! شیها یسخت یبودن در کنارش خودش جبران همه 

 ... یز یچ هیفقط  -

 شد.  رهیفکر در آمد و به مادرش خ  از

 . یباردار نش یحواست باشه قبل از عروس  -

 ییبدنش گرم شد که گو یتنش احساس کرد، طور  یجا یخون را در جا هجوم  ستاد،یاز کار ا قلبش
 تکه چوب داخل دهانش را به کار انداخت:  دند،یتنش پک  یهمه رگ ها

 حواسم هست.  -

 کرد؟ی را چنگ زد و شروع به تا کردنش کرد؛ چرا بس نم  تور

 : دیخودش کش  را سمت دیخر   ییطال دیسف یهازد و جعبه یلبخند آزاده

 .نید یخر یچ گهید نمیبب  -

 ــــــــ

 لباس را باز و کامل براندازش کرد:  مهیفه

کاش از اول   یبختتم مثل لباست باشه ول شاهللیقشنگه عمه ا یلی چه کرده شادوماد، خ نی اووو بب -
 مگه؟  شدی م یچ  میگرفت یم  یخونوادگ  ینامزد هیحاال  نیکردی نم یخرج ول   یزندگ

 اش را باال انداخت: شانه   یآسک

 .میرینگ یخودش خواست وگرنه منم گفتم جشن نامزد -

 اش گفت: گرد شده روبه عمه یبا چشمان  نیریش
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خرج   نی. بعدم عمرًا اگه ادمیو د نیداره، فکم افتاد دفعه اول ماش یعمه؟ پسره آئود هیچ  یخرج ول -
 .پهی و خوش ت زهیانقدر که تر و تم  سیبچه ما زنهی داد م افشیاصالً ق ارهیبهش ب  یها فشار 

 خند گفت:  شی با ن کردی طور تاج گل را برانداز مهمان  عاطفه

 .انیبه دا میدادی و م نی ریش  ،یبه جا آسک  دیفکر کنم با -

  یتصورش هم زشت و ب  یدر هم رفت؛ حت شی. اخم هایجز آسک دندیعاطفه خند  یبه شوخ همه
 و داخل جعبه گذاشت:  دی. تاج را از دست عاطفه کشآمدی کس جز او نم  چی به ه انیخود بود، دا

 ترسم خرد بشن. یهاش خشک شده مبرگ گل -

 : د یچرخ یزده سمت آسک جانی آمده باشد ه ادشی  یز ی انگار که چ نیریش

 .ایحلقه ها رو نشون نداد یراست -

 . شنیهنوز آماده نشدن دو روز قبل از مراسم حاضر م -

 گردنش داد و لب زد: به  یقر  آزاده

 الماسه دادن جواهرساز بسازه.  یآخه انگشتره آسک  -

 بود گفت:  دهیکه شن  یز یشوکه از چ عاطفه

 رو.  یازدواج نیهمه کنه همچ بیخدا نص  ،یها آسکبلنده  تی شونیپ -

 به عاطفه زد:  یلگد آرام  مهیفه

 . مبارکت باشه عمه.یخب توهم، انگار لنگه شوهر  -

 : دیخانه به صدا درآمد که آزاده چادرش را جلوتر کش فونیآ

 باشن، برم در رو باز کنم.  یو مصطف  یکنم آقا مجتب  فک  -

  یانداختند و به آسک گرید کیبه   ینگاه نی ریهم به دنبال او از اتاق خارج شد. عاطفه و ش مهیفه
 : دیکوب  یتر شدند. عاطفه با ذوق به ران آسک  کینزد
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 کن.  فیخب تعر -

 به عاطفه انداخت؛ بدجور خودش را با آن حرف از چشمش انداخته بود.  یچشم هگوش

 بگم؟  یچ -

 : دیخودش را جلوتر کش  نیریش

 !گهیقرص بخور، بگو د گفتی مامان داشت بهت م  دمیشن  ن؟یکنی م  کاری چ انیبا دا -

 بودند؟  دهیشن یز ی چ ایاز ح  د؛یدر هم کش اخم

 !دیوقعًا که، خجالت بکش -

 داد:  اشی ن یبه ب ینی چ عاطفه

 .میستیبچه که ن گهیباش د هیپا -

 بود. ان یزد؛ دا یض ی. لبخند عرختی از مهلکه گر یبه نوع  لشیکه با زنگ موبا دیبود چه بگو مانده

 جان دلم؟  -

 خاموش کرد:  یگار یرس یرا درون ز گارشیس

 ؟ یکن یچه م ،یل یجون چه تحو -

 ؟ یکنی م کاری تو چ دادم،ی م نایهارو نشون مامان اداشتم لباس  -

 کنم.  یمنم به تو فکر م -

 : دی تخت دراز کش یاز ذوق به تنش داد و رو یدلش غنج رفت تکان  ته

 دلم برات تنگ شده.  کنم،ی قربونت برم منم همش به تو فکر م  -

 . خوردیبه سرش م یباد دیتراس اتاقش رفت؛ حرارت تنش باال رفته بود با به
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  یباش شمیپ خوادیمن االن دلم م ،یعقد و عروس ایمسخره باز نیا هیکه نگم برات. چ یاز دل تنگ -
 صبر کنم؟   یتا عروس   دیبا یعنی

 اش را کنترل کرد: و خنده   دیرا گز  لبش

 .خوادیاون و که ماهم دلمون م -

 لبش شکل گرفت:  یگوشه  یکج  لبخند

 چه خوششم اومده بال. -

 روهم داره. زایچ  نیا یعاشق گهید -

 گرفت:  طنتی کالمش رنگ ش  لحن

 داره مگه؟  های چ -

 : شدی بدنش ترشح م  یجا یدر جا نیتوس یو اکس  نی سروت هورمون د؛یپهلو خواب  یرو

 . گهید یتنگدل  نیهم -

 دنبالت.  ام یتا آخر هفته ب یدلتنگ یل یخب پس اگه خ -

 :آمدی کوتاه نم   بارنیا  یشد؛ شکوه  اریهوش

 .گهیاز همد میامروز جدا شد نیهم گهینه د -

 ؟ یعنیتا عقد صبر کنم   دیبا ه؟یچ فیخب پس تکل -

  یبر یهفته من و م هیهفته  هی  یابهونه  هیبه  یکه هر سر  یدونی م ،یدیم تو مقکه چه قدر  رمی بم -
 ها حرف نزن. مظلوم  نیپس ع

 .خوامی نم  یمن زن قرض  -

 که حالمون بهم بخوره.  مین یبیانقدر هم و م میکه کرد یکن عروسخورده صبر  هی -
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  ش،یبرا شودی اش خسته کننده نمهر روزه دنید ای انیبودن در کنار دا گاهچیکه ه دانستی واقع م در
 قدر است؟ چه انیعشق دا یاندازه ندیاما گفت تا بب

 .خورهی تو حالم بهم نم دنیاز د قتچ یمن از ه -

  یحد دوست داشتن نیکرده و تا ا یمرد قانون شکن  کی رفت، چه طور  نفسش، روحش همه دلش،
 شده؟

 دوستت دارم.  ی ل یخ طور،ن یمنم هم -

 زد:  یکج  لبخند

 . یبرو به مهموناتون برس زشته نباش تر،ش ی من ب -

 شبتم خوش.   زمی پس مراقب خودت باش عز -

 شبت قشنگ.  طور،ن یتوام هم -

 رفت.   نییپا یبه طبقه را قطع کرد و  لیموبا

 ــــــــ

 .گشتندی م یز ی فرو رفته بودند و دنبال چ لی در موبا دیو بارانا شد شهرزاد

 .یجور  ن یا دیشی کور م -

 جا خورده سرشان را بلند کردند. انیدا یصدا با

 کرد:  یف یاخم لط  شهرزاد

 چه مدلشه!  گهید  نیا وونهید دمیترس -

خور بود دل زیشد. از چه چ رهی خ  لیبسنده کرد و دوباره به موبا یااما فقط به چشم غره بارانا
شد، در   کیرنگش برد و به بارانا نزد  یاشلوار گرمکن سورمه  بیکوچکش؟ دستش را در ج  یدخترعمه 

 . ستیرا نگر انی. شوکه دادیرا از دستش کش  لیموبا هیاز ثان  یکسر 
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 ؟ یسالم کن  ین یبی ندادن بزرگ تر م ادیبهت  -

 : ردی بگ انیرا از دا لشینکرد موبا یسع یحت

 خورم ازت.  دل -

 دستش را محکم گرفت و نرم فشرد. یبود. شهرزاد با نگران  نی غمگ شیصدا  بیعج

 بارانا گذاشت:  یپا یرا رو  لیموبا

 شده؟  یباز چ  -

 ؟ یو آسک  ییداو؟ به جز زن    یکس یتا حاال دوست داشت  -

 بود؟  یچه سوال مزخرف  گرید نیا

 نرو. هیرک حرفت و بزن حاش -

 تا شکسته شود را قورت داد:  رفتی که م یبغض

تا حاال  ه؟یدل سوختن چه جور  یدونی سوخته؟ م یتا حاال دلت واسه کس ،یچ ی دوست داشتن ه -
 حس ترحم دست داده بهت؟ 

 فرو کرد:  بی را هم در ج  گرشید دست

 منظور؟  -

 چشمش را با انگشتش گرفت:  نم

 بده بابام آزاد بشه، توروخدا.  تیکن رضا شی راض -

 را باال داد:   شیها شانه

حرف   نیمن ا دینبا یعاقل گهیسخت نگذشت، تو د یباالخره اون زمان کم به آسک  ست،ی دست من ن -
نبوده که بشه با احساس راجبش  کیکار بابات اون قدر کوچ یخودت بفهم   دیهارو بهت بگم با
 بده؟   تی افتاد بابات حاضر بود رضا یاتفاق واسه تو م نیقضاوت کرد، اگه ا
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 ماند. ره ی خ انیبه دا  مسکوت

  تی حرف بزن باهاش. بگو واسه بابام رضا  یدیو د یکنم خودت اگه آسک یدخالت تونمی پس منم نم  -
 باهات کرد ناراحت نشو.  یبده اما هر برخورد

کرد و    یبا فرد پشت خط خداحافظ اکویآن جا نشسته بودند. د یرفت، همگ  یاصل ییرایپذبه  و
 گفت: 

 پدر زنت بود. ،یاومد -

 : دیرا کش انیشلوار گرم کن دا یرنگ و گره خورده دیکش سف یبه شوخ  ادی شه

 رو پدرزنت.  می فکر کنم قراره چتر ش  -

 : دیکوب ادیشه یبه پا یلگد آرام

 دارم من با تو؟ یشوخ  -

 نشست و رو کرد به پدرش:  کنارش

 خواست؟   یم یچ -

 انداخت:  زی م یرا رو  لیموبا

پدر    ،یدلت خواست باهاش حرف بزن یکه هر مدل ستمیمن ن گهیچه؟ اون د یعن یخواست  ی م یچ -
 . انیدا یو حرف بزن یمودبانه تر رفتار کن  دیبا شهی زنت محسوب م

خواد پدر زنم باشه    یم ایزنم حاال  یهرجور که بخوام حرف م  یبا هرک من  ت؟ی کانال ترب نیباز زد -
 ...ای

 حرفش را قطع کرد:  ادی شه

 پدر شوهرم!  ای -

 گفت:  یاو با لحن مسخره  دیچرخ  ادی . سمت شهدیبعد هم به حرف خودش خند و
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 نمکدون، سوراخات کو؟ -

 زد و آرام گفت:   یچشمک

 !دمیبعدًا بهت نشون م -

 کرد.  شیران پا یحواله  یدرهم رفت و مشت نچندان آرام اشافهیق

 داشت. کاری چ یشکوه  دیحاال اگه درس اخالق تموم شد بگ -

 از تاسف تکان داد: یسر 

بهتره که  انینتونن ب  الشونی از فام یبعض  دیس، گفت شابود که اون هفته یواسه مراسم نامزد -
 اصفهان برگزار بشه. 

 حرف آورده بود؟   مشی تصم یرو

 ؟ یگفت  یشما چ  -

دکور عمارت و   دیفرست یکارگر م د،یکن  یرزرو م خیکه تار ییواال امر امر  شماست، شما دونمی نم -
  نییسالن تع ،یکنی عقد مشخص م  خیتار ،یکه به ما بگ  نیا یاونم  ب  یعوض کنه واسه مراسم نامزد

 بگم به نظرت؟  تونمی م یمن چ  ،یکن یم

 ؟یهمه کار انجام داده بود؟ ک   نیدهانش را قورت داد؛ ا آب

 کردستان، عقد اصفهان.  یبگم حرف من همونه، نامزد دیبا دیاگه منتظر حرف من موند -

 کرد:   زیرا ر  چشمانش

 ؟ یسالن گرفت  یواسه چ گهیاصفهان د یعقد و ببر  یخواست  یتو که م -

 سرش را باال انداخت:  یکم

کنم سالن و   ینظرم و عوض کرد، لغو م  یبعد آسک  رمی و کردستان بگخواستم جفتش   یاولش م -
 نگرانش نباش. 
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 گفت:  یرا باال داد و با لحن آرام شی ابروها

  یتاز  که ی  نیبا ا میشد دیشد که بتونه نظرتو عوض کنه، واال ما که ناام دایهم پ  یکی چه عجب،  -
 . یجناب عال

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 .شهی بگو من که روم نم  یخودت زنگ بزن به شکوه -

 خودم زبون دارم!  ،یمنم نخواستم شما بگ -

 ؟ یخودت زبون دار  -

 آره.  -

 کرد:  ادی را ز ونیتلوز یداد و صدا  هیمبل تک به

با زبونت   ییخودت تنها یخوایم  یچه جور  نمی بب دان،یم نیو ا یگو نیا یحاال که خودت زبون دار  -
 .یر ی بگ یعروس 

 گونه صحبت شود.  نیو طال با دردانه پسرش ا  ادیشه یخوش نداشت جلو  چی درآمد، ه  ایثر یصدا

بچتو جلو   یخوای م یجور   نیا ت؟ی باباَگر نهیا خوادیم پشوانه مبچه  اکو؟ید هیچه حرف نیا -
پشتتم حواسم به   ریش  نیغصه نخور مامان من خودم ع چیآره؟ ه ؟یسربلند کن یها شکوهمهمون 
  یواسه عروست، از اروپا چنان لباس عروس ارمیو م  موری گر و گر ش یآرا نی هست، بهتر زیهمه چ
 غصه نخور.  چیملت کف کنن، تو ه هیبراش که  دمیم شسفار 

 شد:  رهیزد و با غرور به مادرش خ  یکج  لبخند

 دورت بگردم من.  -

 آرام زمزمه کرد:  ادی شه

 . میومدا خودمونزنت ا ره ی گ یچه مادرشوهر  -

 شد و مثل خودش آرام نجوا کرد رهی خ ادی شه به
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 اومد.  رشیگ یخوب  یمامانمم عروس  -

 را باال داد:  شی ابروها

  ینیآست هیبحث ازدواج شد منم دلم زن خواست، واسه منم  گمیم ؟یها هم بلدحرف  نیجدًا؟ از ا -
 دختر مختر نداره؟  هیشکوه ارو ی  نیباال بزن، ا

 : د یکوب ادی شه ی به پهلو یاسقلمه طال

 ؟ یکنیم  ییبه خودم بگو چرا دختر گدا یخوای زن م -

 شد:  رهی خ  شیرا به جلو خم کرد و به عمه طال  سرش

 جا.  نیهات اجا گوش  ماشاهلل عمه، خودت اون -

 پرتاب کرد:  انیخنده کوسن مبل را به دا با

 صداتون بلند بود.  -

 گذاشت:  شیپا یرا رو کوسن

 . یگ یشما که راست م -

 ـــــــــــ

 کنه؟ی نم  تی نرمه؟ دستت و اذ ناشی تور  آست -

 رهی بود خ دهیچی دور مچ دستش پ  چکیساعدش آمده بود و مانند گل پ  یکه که فقط تا رو ینیآست به
 شد: 

 بخورم.   نیها زمترسم با کفش   ینه خوبه، م -

 تور را باال داد:  نییپا

 ؟ یعنی زنی ل ؟یجد -
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بود کنار   قهی شق  یرا که رو اشیمو کیفر شده و بار یدسته اطیسرش را تکان داد و با احت ینگران  با
 زد: 

 . ایحواست باشه، تند تند راه نر  ریدستم و بگ انیدا -

 انداخت:  یآسک یخنده دست دور پهلو  با

 از خنده. مکنیمن که اول همه غش م ،یفت یفکر کن ب  -

 نباشد:  نیزم  یباال گرفت تا رو یرا کم   تورش

 نه!؟ ای یخندی باز م نمی بب  ندازم،یتوروهم م فتمی من ب -

 ها کرد و گفت: به آن  ینگاه عکاس

 داماد و ببوس.  یبعد سرتو برگردون و گونه  سته،یرو تاب  گل داماد پشت سرش با نهیعروس بش  -

را   انیدا یرچشم یکرده بود؟ ز شی اندازه آرا نیشد؛ مگر عروس بود که تا ا رهیبه عکاس زن خ   یآسک
 کتش بود؛ چرا عکاس زن قبول کرده؟ ریدرگ  ستینگر

 شب شد کالً پنج تا عکس گرفتم ازتون. گهید  نیعروس خانوم بش -

 .دیهم دست از کلنجار با کتش کش  انی تاب نشست و دا یرو

 ـــــ

آن ساخته بودند و روشن شدن   یاز گل برا یمارت که سقف کوتاهع اطیورودشان به سنگ فرش ح  با
  یهمه بلند شد و آسک غیدست و ج یکه در کنار چراغ برق ها گذاشته بودند، صدا ییهافشفشه
 از عمق قلبش به لب نشاند.  یلبخند

 تر راه برو. آروم  انیدا -

 ! ایومدین  یرو ادهیپ  ن؟یتر از اآروم  گهید -

 آمد تشر زد. نیدورب یجلو یاکه لحظه یابا اخم به دختربچه   بردارلمیف
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 .کنهی بو اسفند داره حالم و بد م -

 ان؟یخوبه دا یبو اسفند چقد واسه سالمت یدون  یم -

 ؟ یکدوم رژ بود امروز زد نیا ؟یدار ی هم دست برنم  جانی ول کن جان مادرت ا -

 زد. گرش یمن نزدم که آرا -

 بزن! نیاز هم شهیبوش خوبه، هم یل یخ -

 شد. رهی خ ی زد و به آسک یاخنده طنتی انداخت که او هم با ش انیبه دا ینگاه میلبخند ن  با

 . رمی عکس ازتون بگ هیتا  دیسیوا یجور ن یهم  ه،یعال هیعال -

 ــــ

 یکل و سوت همگ یکرد؛ صدا یدرون صدف برداشت و وارد انگشت آسک یحلقه را از جعبه آرام
  اشیشان یپ یرو یادر دستش بود، بوسه یطور که دست آسک زد و همان   یبرخاست. لبخند کج 

 کاشت و کنار گوشش نجوا کرد: 

 و.  میتر کرد، وجودت زندگ دستات حلقه رو قشنگ -

 را باد زد و با بغض گفت:  صورتش

 . رهیگیم مهیه گردار انیدا یوا -

 : دی سر عقب کش متعجب

 ه؟یخب مگه چ -

  نیانگشتشان، به عمارت تزئ یهاسالن، به حلقه تیبه انبوه جمع  ان،یاش را به داشده   سیخ نگاه
 .دی را محکم در آغوش کش  انیدا تی شده، به همه جا دوخت و در نها

 ـــــــ
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  ؟یبلد یل یخ  یبگ یخوایم  ی گرفت یجور توپ و اون  ؟ یحاال مثالً که چ -

 انداخت:  انیبه دا یچشم گوشه

 .هاسه یبزنمش نتونه وا  یجور  هیکار نکن  هی  هیعالکه وسط مونده نامزد جناب  یاون  نیبب  -

 : دیکوب ادی شه یبه شانه آرام

آخ بگه از   شیبزن   ،یبکن  یتونیدلت خواست م یهرکار  ه یوسط یسواستفاده نکن، فکر نکن چون باز  -
 .کنمی ساقطتت م یهست

 با خنده گفت:  زدی ها را باد م طور که جوجههمان جهان

 . خندمی صبح تا حاال فقط دارم به حرف ها و کاراش م هیباحال زهیچ یل یخ انیدا نیا -

 تکان داد. یبا خنده سر  کردی م خ یها را سطور که فلفلهمان اکوید

 زد:  ادی با تشر فر آراد

سرت اون موقع  انیدفعه نخوره بهش باز همشون م نیبزنه، اگه ا انیبده دا یتونی نم  ادیشه  -
 برسه بهت.  انیدست دا ذارمی نم

 .انداختندی م کهی و به پسرها ت کردندیم قی را تشو  یو بارانا با طعنه و خنده آسک شهرزاد

 را داد: انیآن را به دا تیو در نها ستیبه توپ نگر نهیطمان با

 .یبه سرمون بزن  یخوای م یتو چه تاج  نمیبب  ر یبگ -

 و با انگشت به خودش اشاره کرد:  دیکش ادی را از دست شه توپ

 زد؟ من، پس لطف کن چرند نگو. یزد؟ من، بارانا رو ک   یباران و ک -

 و با انگشت به خودش اشاره کرد:  دیکش ادی را از دست شه توپ

 سرش نگه داشت:  یرا برگرداند و توپ را باال  شیرو

 حرف آخرت؟  یآسک  -
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 گفت:  یلحن حق به جانب با

 مطمئن حرف نزن. قدرن یبه نظرم ا -

و   دیتوپ پر  یراحت از رو  یلیپرتاب کرد. خ یرا عقب جلو گذاشت و توپ را به سمت آسک  شیپا کی
 . دندیوسط پر یدخترها با خوشحال

 رفت:  داد و عقب اشی ن یبه ب ینیچ

 . یمزخرف یعجب باز  -

 گفت:  دندیکش یخط و نشان م شانیهاو آراد که با چشم ادیبه شه  و

 . امینم گهیمن که خسته شدم د  -

آن   نیب انیدا یو اجازه  یآسک  ت  یکه با رضا  یکنار جهان نشست، جهان  هیبق یتوجه به غرغرها  یب و
 ها بود.

 . ونتمیتا آخر عمر مد انیدا یمرس -

 و درش را بست.  دینوش یاز آب بطر  یاجرعه 

اون لحظه   یدونی نم  رونی ب امیداده که من ب تی اومده رضا یشب نامزد یبهم گفتن آسک  یوقت -
  امین شتونیپ  امی ب رمیس دارم با خودم کلنجکار م دهن باز کنه، دو هفته نیقدر دلم خواست زم چه
 ... نب اکویبه خدا، امروزهم اگه اصرار د شدی روم نم شتون،یپ

چون اگه به  دیاون باش ونیشرمنده و مد دیداد با تی اومد رضا ی. آسکدیرو به من نگ  زهایچ نیا -
 . کردمی حکم دادگاه رو اجرا م  نیمن بود ع

ها که با شتاب دورش جمع  آمد و سپس بچه  یداد آسک  یماند. صدا رهیبا لبخند به جهان مبهوت خ  و
  ر  ی ز یبه خود آمد که آراد با استرس دستمال یبرخاست فقط وقت ش یطور از جا چه  دیشدند. نفهم

 گرفت.  یآسک   ی  نیب

  یواسه وسط بالی زدت؟ آخه توپ وال  یبده دستمال و آراد، ک گم،ی باال م  ری باال، نگ  ریرو نگ سرت  -
 ه؟ یباز
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 : ستی ن  یمهم زیشاره کرد که چا انیدست به دا به

 خوبم، خودم حواسم نبود! زم، یعز ستین یچ یه -

 نشستند:  یدرخت یُکنده یرا گرفت بلندش کرد و رو دستش

 نشکسته باشه؟ تین یب ؟یخوای آب قند م -

 گذاشت و لبخند زد:  انیدست دا یرو دست

 بود.   کیبرخورد کوچ هی که نخوردم  بیغ ر  ی ت -

 را عقب برد و با حرص گفت:   سرش

 خودم.  شیپ  نیبش یکن یباز  گهید خوادی نم ،ییهمش سر به هوا ،ییسر به هوا گهید نهیهم -

 را داخل آن انداخت:  شی شد و انگشترطال کی آب نزد یوان یبا ل ایثر

من   هیچه باز نیحواست کجا بود آخه دورت بگردم، ا ،ی قربونت برم، آب طالست بخور بهتر ش ایب -
 دونم؟  ینم

 و با ذوق گفت:   دیاز آن را نوش یاتشکر کرد. جرعه   رلبی ز یرا از دست او گرفت و با لبخند وانیل

  م؟یعکس بنداز میبر انیدا -

 و مهربان پاسخ داد: صبور

 بذار حالت بهتر بشه چشم.  -

 اش کاشت و با شوق برخاست: گونه یرو یابوسه

 خوبم پاشو.  -

 خب مونوپد و از تو کوله بردار.   یلیخ ـ

 *** 
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 .ستادندیکه پشتشان آبشار قرار داشت ا یسرسبز در حال  یاهانیاز برگ و گ  دهیپوش  یب یسراش  یرو

 .  سایجلو من وا  ایب  ،یفتی مواظب باش ن -

از ته  یبا لبخند یش کاشت. همان لحظه آسک اگونه یرو  یارا دور گردن او انداخت و بوسه دستش
 دل عکس را ثبت کرد. 

 از دستاتم باز کن.  یکی . ریبگ نی و روت و از دورب سایها واگل نیال ابرو البه  -

 صورتم معلوم باشه.  خوامی نه من م -

 او بود هل داد و لب زد:  یتا پهلو شانی که تا بلند ییهاگل  ن یرا ب  یآسک

 .یداشته باش  تیتو گالر ینر عکس ه هیبرو حداقل  -

 ها دساند. گل انی خود را به م یسخت به

 قشنگ بشه. ادی موهاتم باز کن باد م -

 داشت تعادلش را حفظ کند لب زد:  یکه سع یحال  در

 جمعشون کردم!  یبتی مص هینه توروخدا با  -

 : دیگرفت و غر نییرا پا  لیموبا

 ؟ یبگم غر نزن   زیچ هیشد  -

 رفت.  انیبه دا  یارا باز کرد و چشم غره  شیمو کش   لیم یب

 ــــــ

 لب زد:  کردی باران را لمس م یس یبود و خ رونی ب نیماش یشه یکه دستش از ش طورهمان

 . گردمی من فردا برم  انیدا -

 آهنگ را کم کرد:  یبرد و صدا دست
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 ؟ یکجا برگرد -

 را سمت او چرخاند:   سرش

 . گهیجام د نیس اخونه، دو هفته  -

 گفتن؟  یز ی چرا؟ چ -

 گذاشته بود در دست گرفت:  ی دو صندل  نیکنسول ب  یرا که رو انیدا دست

عقده،  گهیدو هفته د جام،نیده پونزده روزه ا گهینگفته اما بسه د یز یچ یدورت بگردم من کس  -
 کنن اصالً.  کاریچ خوانی م نمیجاهازم و کامل کنم، بب 

 نظرت؟  م،یریجشن مفصل بگ  هی م،یکن  یک یو  یعقد و عروس گهیبابا م -

 زد:   ییدندان نما لبخند

 بگه. مونیحاج   یهرچ -

 را عوض کرد.   نیماش  ریتکان داد و مس یگوشه چشم نگاهش کرد، با لبخند سر  از

 ـــــ

 گربه کجاست؟  ایبازه ح یز یحاال در د  اره؟ی و ب  یپسره قصد نداره آسک نیا -

 سوال شد. یدوباره مشغول طراح  و

 زد:  ادیو از داخل اتاق فر دیرا کش ش یابرو یسورمه آزاده

 به من چه خودت زنگشون بزن. ، یس مخ من و خورددو هفته ،یمرتض  یوا -

 برخاست:  زی برگه پرتاب کرد و از پشت م یرا رو خودکار

 گفت ُامل نباش و زشته و نامزدشه و محرمشه.   یعمه من بود م -

 رفت:  رونیب  گذاشت و از اتاق  زیم یرا رو اشسورمه
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 ؟یاونا افتاد ادی یگرفت چهی دل پ هویشده ساعت ده شب   یحاال چ -

 .شهی نم  یجور نیکنم ا یک یپسره  نیحسابمو با ا دیبا ادشم،یدخترمه، شب و روز به  -

  رهیخ  ایمادرش در اتاق را بست. درمانده به اتاق آر دنی با د کردی ها نگاه مدر به آن یالکه از البه  ایآر
 ماند.

 ؟ یمرتض  -

 را بر چشم زد:   نکشینشست؛ کتاب را باز کرد و ع زی م پشت

 بله؟  -

 نشست:   زی پشت م شیرو  روبه

تو اتاقش   رم یم شه،ی پژمرده تر م شه،ی م تری بچه روز به روز داره منزو شه،یم ی داره جد ایمشکل آر -
شناس  روان  شیهم گرفته. بردمش پ  یکه شب ادرار  داً یجد شه،ی م میشت تختش قاپ رهیم دوعهیم
 خب؟  شهیآرومه، مگه م تشیشخص  ستی ن یچ یخانم ه گهیم

  یحل م  دیبا گریمشکل د نیانداخت، برخواست و سمت اتاق پسرش رفت؛ ا یراهرو اتاق ها نگاه  به
 شد.

 ــــــ

. سرش را در  دیاش را در آغوش کشنشاند و کنارش افتاد، آرام تن خسته یآسک یشان یپ یرو یابوسه
 اش نهاد: شانه  یپنهان کرد و دستش را رو انیدا ینهیس

 دوست دارم. -

 کاشت.  شیموها یالالبه  یازد و بوسه  یلبخند

 .انیدا ترسمی ها از خودم موقت   یبعض -

 چرا گلم؟ -

 را باال گرفت و به چشما   سرش



 آسکی 

538 
 

 شد:  رهی خمارش خ ن

  یعیکنم طب  یکنم...حس م ی ترسم، حس م یکه بهت دارم م یاهمه حس عالقه نیبه خاطر ا -
 ان؟ یدا ست،ین

 تر کرد:   کیرا نزد  سرش

 جان  دلم؟  -

 . رمی م ی. به خدا مرم یم  یمن م یاگه بر  -

وقت هم    چیو از خودت دور کن، ه یتفکرات  منف  نیا رم، ینم  ییدومًا من جا ر، یاوالً زبونت و گاز بگ  -
 بهشون فکر نکن، باشه؟

 در او غرق کرد:  ترش ی را ب  خودش

 باشه.  -

کلبه را ترسناک کند   یکه فضا نی ا یبه جا گریکدیباد و برخورد درختان به  یصدا  د،یرا باالتر کش پتو
خت و چشم بالشت اندا  یرا رو شی. موهاشدی به او القا کند برعکس باعث آرامشش م یحس بد ای

 بست. 

 ـــــــ

 کند.  ضی هم به اتاق رفت تا لباسش را تعو یمبل نشست و آسک  یرو آرام

 اوردن؟ی ن فیو مادرتون تشر اکوید یبه خدا. چرا آقا یمحاله بذارم بدون شام بر  گهیدفعه د نیا -

 قدر خسته بود.زدند؟ چه  یقدر حرف م زد؛ چه هیبست و سرش را به تاج مبل تک  چشم

 کار داشتن نشد، سالم رسوندن خدمتتون.  -

 : د یچ انیدا یرا جلو کی و ظرف ک یچا ینیس

 دعوتشون کنم. دیتو اون هفته حتمًا با  شهی که نم  میجورنیخب ا  یسالمت باشن ول -
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کنار   زدیمسرش گره  یشکل گوشه  ونیرا پاپ   شیکه بند باندا یدر حال یباز به آشپزخانه رفت. آسک و
 گونه اش کاشت و بلند گفت:  یرو یابوسه  عینشست و سر انیدا

 مامان نگران نباش.  مونهی شام م  -

 برخاست و آن را از دستش گرفت.  یآمد که آسک رونیب  وهیبا ظرف م آزاده

 . نمیخودتون و بب  خوامی م دینی آزاده خانم بش دیزحمت نکش -

 سالم. -

 . دیرا در آغوش کش یشد که با ذوق آسک  دهیکش  نیریها سمت ش نگاه یهمه

 زد و گفت:  یکج  لبخند

 خانم، احوالتون؟ نیری سالم ش -

 آن ها نشست:  یروآمد و روبه  رونی ب  یآغوش آسک از

 ن؟ یخوبم شما چطور -

 برداشت:  یچا یگذاشت و استکان زیم  یرا رو  لشیموبا

 ها چطوره؟ درس  م،یستیبد ن یا   -

 گرفته لب زد:  یاافهیرا جمع کرد و با ق   لبش

 . شهیمزخرف مثل هم -

 : دی تکان داد و نگاهش را سمت آزاده کش یسر 

 کجاست؟  ایآر -

 : ستینگر ایو به اتاق آر  دیکش یآه

 خوابه تو اتاقشه. -
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 از دوازده گذشته بود. ست؛یساعت نگر به

 براش.  ستیقدر بخوابه خوب ن نیا دینذار -

 داد: انیها را به دااز آن  یکیرا چهارقاچ خورد کرد و با نوک چاقو  بی س یآسک

 باز بشه.  شه یکم روح هی یشهرباز  مشی بری حاال بعدازظهر م  -

 : د یدستانش را بهم کوب نیریش

 . جانیذره ه هیدلم لک زده بود واسه  یوا -

 اما مخالفت کرد:  آزاده

 .دمی زحمتت نم  یراه یاالن خسته گهیدفعه د هی شاهللینه ا -

 روزها پرحوصله و مهربان شده بود!  نیقدر اتکان داد؛ چه یسر 

 نه؟ ایآشنا بشم باهاش  د یباالخره با گهیآخه، برادر زنمه د  یچه زحمت -

 گفت:  جانی و با ه دیکوب انیدا یبا مشت به بازو   یآسک

 برادر زنت چه قدر باحاله نه مامان؟  شهیم ای اصالً بهش دقت نکرده بودم آر یوا -

 ماه باالخره مادر خواندش.  نیدر جمع حاکم شد؛ بعد از گذشت چند ینیسنگ سکوت

 زد و نم اشکش را گرفت:  یسرتاسر  اشک شد؛ لبخند چشمانش

 آره قربونت برم باحاله. -

 الزم است:  شانیبرا ییتنها یاما برخاست، حس کرد اندک انیدا

 کنم.  داریپس من برم برادر زنم و ب -

بزرگه بتمن و مرد   یپر شده بود از برچسب ها واریرفت و آرام داخل شد؛ د ایبه سمت اتاق آر و
نج اتاق بود  سه ک یبود، کمد نسبتًا بزرگ  یاز رنگ مشک ییهااتاق قرمز با رگه  یو زورو، تم اصل یعنکبوت 

که از سقف  یاعنکبوت و جمجمه یو عردسک ها رنگارنگ و مختلف ییو تفنگ ها نیو پر بود از ماش 
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بود،  دهی پوش  یشنیمیان یادر و کنار کمد قرار داشت که با پرده یروروبه  قاً یدق یابود، پنجره زانیآو
آن پهن شده بود. تخت خوابش   ی رو  یبا طرح مرد عنکبوت  یکوچک  یچهی بود و قال کی کف اتاق سرام

تخت   یکه رو یپسرکوچک  انتهاو در  یکارتن  تی شخص نی از هم ییو پتو یقرمز بود با روبالشت ین یماش
را   ایآر یتخت نشست و آرام گونه  یصورتش گذاشته بود. لبه ری دستش را ز کیبود و  دهیخواب

 ماند.   رهی خ انی به دا دهیچشم گشود و ترس زیت  ایحرکتش آر ن ینوازش کرد که با هم 

 و با خنده گفت:  ختی را بهم ر ایآر یموها

  زونیآو یز یچ یخوابالو باشه، فکر کردم االن از سقف  قدرن یصاحبش ا خورهیبه مدل اتاقت که نم  -
 !یباش 

کند   هیتندتر شد انگار که بخواهد گر شیهاجمع کرد و نفس   ترش یفقط خود را ب دیاما اصالً نخند ایآر
 چشمان درشتش مملو از اشک شدند. د،یترس  یاما م

 نشاندش:  یپا  یبغلش کرد و رو آرام

 ندارم!  تی من که کار ؟یدیعموجون؟ چرا ترس هیچ -

 که کم رنگ شود اما حفظش کرد.  رفتیهم م انیچنان مسکوت نگاهش کرد. لبخند دااو هم اما

 یعصر  دمیمنم قول م یناهارتم با خودم تا آخر بخور  ،یو صورتت و بشور دست  یاگه قول بد -
 باشه؟ ،یببرمت شهرباز 

 کوچکش از هم باز شدند:  یهالب  باالخره

 ؟ یشهرباز  -

  یگونه منزو نیا دیسن نبا نیپسر با ا  کی امد،یاصالً خوش ن  انیبه مزاج دا نیلرز داشت و ا  شیصدا
. لبش را تر کرد، دوست داشت  دیسرش را عقب کش  ایرا کنار زد که آر اشی شانی پ یرو یباشد. موها

وسط   نیا  یز یچ کیبود،  هادهی ترس هیحرکاتش شب ترش یکند اما ب یخجالت تلق  یرا از رو  ایرفتار آر
زانو   کی  یتخت گذاشتش و رو یبلندش کرد رو شیپا  ی. از رودیلنگ  یکار م  یجا کیدرست نبود، 

 نشست:  شیجلو

 ؟ یم یدوتا دوست صم م؟یبا هم دوست بش یخوای م -
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 سرش را تکان داد: دیترد با

 .خوامی م -

 دستش را جلو برد:  ک یاش را بشاش نشان دهد، کرد چهره  یسع

 ه؟ی. اسم تو چانهیاسم من دا -

 دستش را دراز کرد:  تی و دست او چرخاند و در نها انیدا ن یپر از َشکش را ب  نگاه

 . ایآر -

را مجذوب خود کرد،   انیداشت که دا یو خالص تی معصوم ینوع شیمای حرکاتش، س ش،یصدا
 بود.  یشباهتش به آسک  نی تر نیغمگ نیا انیبود و در نظر دا زیغم انگ  بیاما عج  تشیشخص

 مامانت.  شی پ میبغلم تا بر  ایخوشبختم خوشگله حاال ب -

او گذاشت. هم زمان با خروج   یشانه   یحلقه کرد و صورتش را رو انیدستش را دور گردن دا آرام
 وارد خانه شد. آزاده مشغول در آوردن کت او بود:   یاز اتاق شکوه انیدا

 ؟ یمگه امروز کالس نداشت -

 لباسش را تا زد:  نیآست

 بودن.  ومدهین رمیخوام امتحان بگ یم دونستنی م -

 اش کاشت: گونه  یرو یاو بوسه  دیدو نیریش

 .باباجون یخوش اومد -

 ؟یتو مگه امروز کالس ندار  -

 نه فقط دوساعت عصر دارم.  -

 چشمش به او افتاد:  یآمد و شکوه ییرا ی از راهرو به پذ انیدا

  ؟یچه طور  انیبه آقا دا -
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 کرد:   یدست و روبوس  یدر آغوشش بود با شکوه ای که آر طورهمان

 .دی خسته نباش ن؟یخوب  -

 : دیکوب انیدا یشانه  یزد و رو یلبخند

 خسته نکن عمو رو. ای نشه، ب تیعمو اذ نییپا  ایبابا ب   ایآر -

 : دیاو کش یموها یالالبه یگذاشت و دست نییرا پا  ایآر

مگه  ،یقول داده غذاش و تا آخر بخوره منم ببرمش شهرباز  م،یتازه باهم دوست شد کنهی نم تیاذ -
 نه؟

 رفت.   ییسرش را تکان داد و سمت دستشو تند

 مبل نشستند.  یرو

 کجاست؟  یآسک  -

 ها انداخت و گفت: به راهرو اتاق  ینگاه انیدا

 بود.  جانیاالن ا نیفکر کنم تو اتاقشه، هم -

 چند وقت؟  نیخوبه، خوش گذشت ا -

 بله خوب بود.  -

دختر عقد شده را پانزده روز نزد   یحق ندار  گریکه د دیتکان داد و خواست اتمام حجت کند، بگو یسر 
 خودش را دارد اما تنها لب زد:   نهیخانواده قوان نیکه ا دیبگو یخود نگه دار 

  یگرفتار بودم حساب یلی چند وقت که خ نیا میتون باش خانواده زبانیفرصت مناسب م هیتو  شاهللیا -
 . میشرمنده شد

  ادی سرش شلوغ شده وگرنه دوست داشت ب یلیچند وقته خ نیدشمنتون شرمنده اتفاقًا بابا هم ا -
 !نتتونی بب
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 درسته؟ دیریباهم بگ نیخوا  یو م  یسالمت باشن. تماس گرفتن گفتن انگار که عقد و عروس -

 .نی البته اگه موافق باش گهیآره د -

 سالم. -

 قدر. تکان خورد؛ دل تنگ شده بود چه یدر دل شکوه یز یچ ستند،ی نگر  یلبخند به آسک با

 . نمیبب جان یا ایگم بسالم قشن -

گذشته بود و او  یرا ببوسد، به هر حال مدت  اشی شانیرفت و اجازه داد تا پ یلبخند به طرف شکوه با
 کنار آمده بود، زمان برد اما کنار آمد.  دشی جد  یبا زندگ  یبه نوع

 آورد و کنارش نشست:  یشکوه یبرا ی چا یهم استکان آزاده

دوست دلتون بخواد  دیگفتم شا مین یاتاق خواب بب  س یسرو میفردا بر دییجا   نیخوبه تا ا گمیم -
 . دیخودتونم باش

  دیخوایم یواسه چ شمی کنه من متوجه نم یعمارت زندگ  ادیم  یخب قبالً هم بهتون گفتم که آسک -
 د؟ یجهاز بخر

 دستش را در هوا تکان داد:  یشکوه

به    یربط دیکن  کارشی چ دیخوایکه شما م نیحاال ا ستفه یجهاز وظ  دیجداست خر یمسئله هیاون  -
  دیاز عمارت نقل مکان کن نی روز خواست هی دیشا ییجا یانبار  دشونیبذار دونمی ما نداره، چه م

 درست شه.   یز ی چ یحرف خوامی نم

 د؟ یبگو توانستیرا باال داد؛ دوست داشتند بخرند چه م اششانه 

 . دیدونی هرجور خودتون م -

 دستانش را دراز کرد:  ی. شکوهستادیا شیآمد و سرجا رونی ب ییشواز دست  ایآر

 .نم یبغل بابا بب   ایبدو ب  -

 : دیرا بوس  ایآر یرفت. محکم گونه   یصورتش را گرفت و سمت شکوه ی  س ی پشت دستش خ با
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 در رفت.  می خستگ شی آخ -

 شدند.  زیم دنیمشغول  چ نیری و ش آزاده

 .دییخان بفرما  انیست، داناهار آماده   دییبفرما -

 نهار رفتند.   زیرا گرفت و به سمت م  ایآر دست

 *** 

 . یک یاون  میعمو بر -

هزاران بار خود را به خاطر   کردی را پاک م ایدور دهان آر یهاکه داشت با دستمال سس طورهمان
چشم  ست،ینگر ای مد نظر آر ی  باز  له یو از پشت سر به وس دیاش لعنت کرد، چرخاحمقانه شنهادیپ

چهار نفره که آرام آرام باال  ی  چرخان وحشتناک بود. شش صندل ی  خود را لعنت کرد؛ باز  شتریبست و ب
برعکس  های جا بود که صندل  نیو شروع فاجعه ا ستادیای هولناک م  یسپس در ارتفاع رفتیم
 . کردندی م دیو شروع به تکان خوردن شد شدندیم

 که. یسوار بش  رنذای داره نم  یاون رنج سن زمی عز -

 اومدم گذاشتن سوار بشم. ییاما من با بابا -

 : ستینگر ایو معصوم آر دهیچشمان کش به

 ببردت.  رونیب ادیب  ییاز دستشو یآسک یپس صبر کن آج -

 ؟یبر ی تو نم  -

 نهاد؛ لعنت به تمام  کودکان.   ایشلوار آر بیرا در ج  دستمال

 . میباهم بر ادیب  یپس صبر کن تا آج  -

 ها آمد: با عجله به سمت آن ی که آسک  دینکش یطول

 د؟یبر دیخوای شد، خب کجا م   رید دیببخش -
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 اشاره کرد. یباز  یلهیتنها با انگشتش به وس ایآر

 گرد شده از ذوق گفت:  یبا چشمان   یآسک

  ان؟یچه باحاله، نه دا -

 و راه افتاد: دیرا کش  ایآر دست

 .میبا داداشم سوار بش میبر -

 را گرفت:   یکی در تار ری ت عیسر

 . رمیگیم لمیمن ازتون ف نیسوار ش یخواهر برادر  دیآره بر -

 جا کرد: شانه جابه   یرا رو  فشی ک بند

 .گهید میسوار بش ییسه تا ایخب ب  -

 : خت یرا بهم ر  ایآر یدست موها با

 .شنیدارن سوار م گهید دیداشته باشم، بر  لمیف یگوگول  نیاز ا خوامی م -

 ــــــــ

 قرار داد: بشی را درون ج لیکرد و موبا  ویرا س لمیف

 خوش گذشت؟  -

 : دیاش را بوس را بغل کرد و گونه   ایآر

 مگه نه داداش؟  م یدیکش غی ج  یآره کل -

 خوب بود عمو.  یلیآره خ  -

 : دیرا کش  ایاستخوان دو انگشتش لپ آر با

 پس.  ارمتیخوب بود؟ بازم م -
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 : دیکش یرا سمت آسک  نگاهش

 م؟ یخانم شام و کجا بر  یخب آسک -

 کرد:  زی چشمش را ر کیزد و با ناز   لبخند

 با تو برم.   بارنیداد دوست دارم ا فیک یل یخ میبار با عاطفه رفت  هی ن؟یشب نش میبر -

 و خودش نگه داشت:  دیکش رونی ب  یرا از بغل آسک  ایآر

حالم داره    ینگ  یه اها،ی دوره از شهر رو شگاهیآت  افت؟یق  نیبه تو نه بگم؟ اونم با ا تونمی مخب من  -
 شدم و فالن.  مونیبزن بغل، پش  شهیبد م

 کاشت.  انیدا یگونه  یرو یابوسه  عیو سر دیکوب گریدک یرا به  دستانش

 بوس رو لپم؟  ن؟یهم -

 اشاره کرد:  ایبا چشم و ابرو به آر  یآسک

 پرو نشو.  گهید -

هست بخوام ببرمت کردستان  ا یهم که آر جانیا ینظر دار   ریمن و ز رغضبیکه بابات مثل م  خونه  -
 شد خب؟  یچه ازدواج نیاز هفت خان بابات بگذرم ا دیکه با

 و عقب عقب رفت:  ستادیا انیدا یعادت جلو طبق

 یمن و برد شبید نیخوبه هم ، یهست یمظلومندونه فکر کنه چه آدم  یحرف نزن هرک یجور  هی -
 شدن.  یمیتوش قد  لیدکور کلبه رو عوض کنم وسا خوامی م انیدا یکلبه، راست

 . یبزن   لشیعمرًا اگه بذارم دست به وسا -

 شد.  نیاو انداخت و سوار ماش  یعقب گذاشت؛ خوابش برده بود، کاپشنش را رو یرا صندل   ایآر

 به خدا!  دمیسفارش م  یو چوب  لشیوسا یمدرنش کنم که همه خوامی نم ؟یذار ی چرا نم  -

 .را روشن کرد و راه افتادند  نیماش
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 نه.  یعنیگفتم نه  -

 : دیچرخ  گذاشت و سمت پنجره  شیپا ی را رو فش ی حرص ک با

 شو بخورم.کلبه خوامینوبرش و آورده انگار م -

 .یبلند بگو جرات دار   یکنیپچ پچ م  رلبی ز یچ -

نرم و پف کرده بعد  یعنیَابرن  هیشب دمید ییهامدل المپ هی شه،ی تر مبه خدا قشنگ گهیبذار د -
  ندازمیرو م هاک یکوچ ینور  سهی ر نیباال تخت، ا کنمیم  زونی رو آو  نایچندتا چراغ گذاشتن توش، ا

 نه؟ ای  ادی جا خوشم باز اون دی باالخره منم با شه،یم  کیالشون انقد شالبه

نرم   انیبلکه دا زدی بر شیهاکرد تمام التماسش را در چشم یاو هم سع ست،ینگر  یبه آسک  هیچندثان
 شود.

 نه. -

 شده بود!  یزودرنج و عصب داً یها شد یاز خشم تنش را حس کرد؛ تازگ یخون ناش  جوشش

 به درک.  -

 *** 

 سالنش؟  ای هاشق یداخل آالچ میبر -

 لب زد: دادی شده چشمش را نرمش م  که با دست مشت  ایآر

 هاس؟ کلبه  نیا هاشق یآالچ -

 نا؟ یتو ا میبر یآره عموجون دوست دار  -

 کرد. نییبله باال و پا یرا به نشانه   سرش

 .میبر ای ب زمیباشه عز -

 داد. ینی سفارش سه پرس جوجه چ انیکه گارسونش آمد و دا دینکش یطول
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 مونهیعروس گهیچندوقت د ؟یدکور کلبه عوض کن یحوصله دار  ییخدا  ،یآسک  گهیهاتو وا کن داخم -
 واسه اون بده! یدار  یاگه نظر 

 درخشان در ذهنش روشن شد:  یادهیبه خود داد و ا یتکان  مغزش

 م؟ یبد فتیگ -

 ؟ یچ فت  یگ -

 برد.   نیکرد و حال کرختش را از ب  دایپ انیجر شیهارگ  ری خوب ز  یحس

ر خوبه؟ با دعوت  میدر -  هیاسممون و  دیچه طوره؟ البته با م،ید یکچر م  میدر  فتیگ هینامه ها َکچ 
 . میهم واسش انتخاب کنشعر قشنگ 

 نشست و ادامه داد: راست

  یلیخ   ،یشویخسته از سوز زمستان بهارم م سن،ی بنو میگیو م نیهم ،یکه بهم داد یپالک نیا -
 نه؟ شهی م ییایرو

 تکان داد:  یخنده سر  با

 .شهی م ییایرو ی لیاز دست  تو، آره خ  -

 را درآورد.   یآسک یاش َاداهمراه جمله  و

 سردمه.-

 : ست ینگر ایآر به

 . ایهات، بکه گرمه عمو، بذار کاپشنم و بنداز رو شونه جان یداخل ا -

 تر کرد: کاشت و کاپشن را سفت  ایآر یشانی پ یرو یابوسه  یآسک

 م؟ یری بگ یست اتاق و چه رنگ انیدا یقربونت برم من. راست  -

 چطوره؟ دیسف  یآب  ای دیسف  یدونم طوس ینم -
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 کرد اتاق را تجسم کند:   یفکر کرد و سع  یاندک

 خوبه.   دیسف یاسپرت تره، طوس یطوس -

 ها؟  د،یسف  یآب  ای -

 آشکار شده.  شیوقت بود که برا یلیخ  یمردش به رنگ آب  یعالقه  د؛یخند

 . یانقره  یآب شه،یتر مقشنگ  یآره اصالً آب -

 . میخر یم یانقره  یپس آب  -

 -ــــ

 : دیکش شی تختش گذاشت و پتو را رو یرا رو ای آر آرام

 . یآسک یبش کیبهش نزد  ترش یب  دیبا -

 گذاشت:  رشیتحر  زی م یبود را رو دهی خر  ایآر یبرا انیکه دا ی بزرگ   نیو ماش کاپشن

 بهش، چه طور مگه؟ کمی نزد -

 فرو کرد و شانه باال داد: بشی در ج مهیانگشتش دستانش را تا ن چهار

بچه رو   هی یگدورش و گرفته، اون شوق و سرزنده  ییاز تنها یاهاله هیانگار  ه،یجور هی دونمی نم -
 باهاشون.  کنهی نم  یفورش همه خاک گرفتن مشخصه باز  یاس پ  اش،ینصف اسباب باز نینداره، بب 

 آرام بود.  تشیاو فقط شخص کردی داشت بزرگش م انیخب دا ست؛یبه برادر کوچکش نگر درمانده

 باشه.  یمشکل کنمی روانشناس گفته کالً آرومه فکر نم  شیبردتش پ  گهیمامان م -

 را جمع کرد:   شیهالب  یرا باال داد و کم شی ابرو کی

االن  یبود  یجور  نیخودت افتادم، توهم هم ادهیباهاش برخورد داشتم  یاما وقت د،یشا دونمی نم -
 .یبهتر شد

 ... گذاشتی نم  یها باقاز آن یاثر  چیه گریو د  بردیبه جلو برداشت؛ کاش خدا آن روزها م  یقدم
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 ه؟یچ ی افسردگ  فهمهیداشتم آخه بچه شش ساله چه م یاما من افسردگ  -

ها بابات  به خاطر رفتار  دیشا گمیمن م افته،ی اتفاق م  ی تو هر سن  یبه سن داره؟ افسردگ یچه ربط -
 ؟ یز ی چ یلیس  یکرده؟ کتک  شی بدن هیتا حاال تنب  ترسه،یاز بابات م  دیباشه، شا

 گرد:  چشمانش

چپ نگاه کنه، نه اصالً فکرشم   ایو بزنه عمرًا به آر یبد باشه هرک یپرسته با هرک  ی رو م  ایبابام؟ اون آر -
 محاله.

 ره؟ی َمهد م -

 . یدبستان شیپ  رهیآره اول مهر هم م -

 آها.  -

 طرف در اتاق رفت:  به

 .کنهی م تینشده، بدخواب بشه اذ داریتا ب رونی ب  میبر  ایب -

 از اتاق خارج شدند. یتکان داد و همراه آسک یسر 

 ها دوخت: آن یا روبراقش ر یهامردمک آزاده

  یتشکتون رو داخل اتاق آسک د یاخسته  یبهتون، حتمًا کل  میخان زحمت داد انیدا گهید دیببخش -
 انداختم.

 خوش گذشت اتفاقًا. یکل  ینه بابا چه زحمت -

 خسته شدم.  ی ل یهام و عوض کنم بخوابم خمن برم لباس  -

 جمله به سمت اتاقش رفت.   نیکه پس از گفتن ا ستندینگر یآسک به

 آمد:  رونیب یی شواز دست  یشکوه

 که نکرد؟  تتیاذ یشرمنده کرد  یحساب هان یو شام و ا  نیبابت اون ماش -
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 بسته شدن. یقدر  یبرا زدندیو کرخت بود، چشمانش له له م دهیتنش کوب قدرچه

 .هیآروم و ماه یبچه یل یخ  هیچ تیاذ -

 آزاده لب زد:تکان داد و  ی با لبخند سر   یشکوه

 .رهی برو مادر برو بخواب که چشمات داره م -

 رفت.  یگفت و سمت اتاق آسک  یر یبخ شب

 -ــــــ

 .یغلت بخور  یتونینم گهی آخه من اگه بخوام رو تخت بخوابم که تو د -

 . ایب شهیچرا جا م -

 چشم دوخت.  انیرا باد کرد و به دا   لپش

 .شهی نم  تی و نرمه کمرت اذ یباد نیبب   میجفتمون رو تشک بخواب  ایخب ب  -

 ؟ یفهمی بخوابم نم  ن یرو زم تونمی من نم -

جفتمون که جا   ن،یتو رو تخت بخواب من رو زم  ست،ی خب تخت که دونفره ن  ان،یدا یلوس یل یخ -
 ؟ی گ یچرا زور م میشی نم

 بالشت بلند کرد:  یسرش را از رو  غصبناک

 م.خسته نمیبخواب بب  ایبدو ب ؟یش ی س چه طور جا نمنفره میو ن  کی تختت  -

 نهاد:  انیدا یبازو یکنان به سمت تخت رفت و سرش را رو غرولند

 کنم صبر کن حاال.  کارتیچ دونمیم افتمی من اگه شب از تخت ب -

 : دیچ یپ شیهارا محکم دور شانه  دستش

 .یتر بود انگار آروم  دادمیاون موقع ها که محلت نم  ؟یزنی حرف م یلیخ  یدقت کرد داً یجد -
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به خدا، من بودم برداشتم بردمت شمال؟ بردمت کلبه رو   ییپرو یلیخ ؟یدادی تو به من محل نم -
 نشونت داد؟  

االن که گرفتمت چه  نیگرفته بودم، بب یگافسرده ی حرف نزن انگار من از کم محل یجور  هی زمی عز -
 رفته.  رپوستتیاصالً تابلوعه آب ز ،یشد ورا...پرحرف و تپل  

 .دی نداشت که بگو یپاسخ یوقت گرفتی باز کرد؛ حرصش م شیهارا از دور شانه  انیدا دست

 یومدیراه به راه م  یرفته ه ادتیولم کن، من افسرده بودم؟   خوابم،ی م نیرو زم خوامی ور مبرو اون  -
 رف...  ادتیتو اتاقم به صدتا بهونه؟ 

 کردم.  دایکشوت رو پ یعکس تو -

 : د یچرخ انیخشک شد، سمت دا شی سرجا

 ها؟  -

 صورتشان افتاده بود. یاتاق رو یپرده یمهتاب از گوشه  نور

 . یکرده بود  میهات قالباس ریکه ز  یاون قاب -

 لم؟یسراغ وسا ی تو رفت -

اش را  قدر جملهرا نداشت، آن  شیهاتکه یرت جمع آور قد  یغرورش را حس کرد و حت شکستن
 باشد.  دهی شن انیآهسته ادا کرد که شک داشت اصالً دا

 خواستم برم...دلم برات تنگ...  یمن...نم -

 . یرفتی م دی...نبالم یسراغ وسا ی تو رفت -

 موقع باز شود.  یکه ب یلعنت بر دهان  د؛یدهانش را بلع  آب

 نداره که قربونت برم.  یتیاهم زهایچ نیا گهید میمگه؟ ما ازدواج کرد کنهی م یچه فرق -

 رفتند.  یطرف و آن طرف م نیشدند مدام به ا  گوشیچشمش باز یهامردمک 



 آسکی 

554 
 

 : دیچشمانش را بوس تی و در نها دیکش یچشم آسک یرا گوشه انگشتش

 باشه؟ خوام،ی مهمه برات، معذرت م دونستمی نم -

  گرید کیبا  یداشت وقت یتیچه اهم گفتی مچاله کرد؛ راست م انیوش داخود را در آغ ی نیجن  مانند
پس   کرد، ی شان تلخ ماوقات را به کام جفت  نیو ا کرد ی گانه رفتار مبچه  دی ازدواج کرده بودند. نبا

 . دیرا بوس  انیگردن و صورت دا نیب  ییگفت و جا یآرام یباشه 

 ــــــ

گردن  یبا لبخند حوله را از رو ینشست. آسک   زیدور گردنش پشت م یاو حوله ختهیبهم ر  ییموها با
 برداشت و در اتاقش نهاد.  انیدا

 هل داد: انیکره را سمت دا یبشقاب حاو آزاده

  دیکاری . امروز اگه بیبخور  وهیم  یهم خورد کردم برات که اگه خواست وهیتعارف نکن م زمی بخور عز -
 . تونیست عروس دیواسه خر میکه بر

 خوابه هنوز؟  ایآر م،یخریم می ر  یندارم م ینه کار  -

 کنارش نشست:  زی پشت م یآسک

 زوده؟  ایبشه   میحسود  ایبه آر -

 : د یها پاشآن یبه رو یلبخند آزاده

 نشد.  داریکردم ب یخوابه هنوز هرکار  -

 او مهم شده! یحد برا نیتا ا ایچرا آر  دانستیو برخاست، خودش هم نم دیرا نوش  اشی از چا یقلپ

 .کنمی م دارشیخودم ب  -

 رفت.   ایاش به سمت اتاق آرپشت بند جمله و

 خوشش اومده نه؟ ایاز آر  یلیخ  انیانگار دا -
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 اش را مک زد: شده یارا در دهان گذاشت و انگشت خامه  ینسبتًا بزرگ  یلقمه

 هیخونه بابابزرگ به خدا  ومدنیکه مردم م هاد یرو بده، ع یابچه  چیبه ه دم یوقت ند چیواال ه -
 .دنیکشی نفس نم  ی که تا آخر مهمون کردی و دعواشون م  رفتیهاشون چشم غره مبه بچه  یجور 

 وا مادر شمر  مگه؟  -

 را باال داد:  شی ابروها

 .ادینه، از بچه خوشش نم  -

 آورد:   نییرا پا  شیکرد و تن صدا کینزد یرا به آسک   سرش

 واست.  ادیحرف در ب  خوامی بچه نم باهاش؟ نه که فردا بگه یحرف زد -

 را قورت داد:  اشلقمه

 که.  ستین  یزور   خوامیداره مامان؟ بعدشم اون بچه نخواد منم نم یچه ربط -

مشتاق  انیدا نی شد هم نی روت تون یدوسال که زندگ یک ی بعد  خوام؟ی بچه نخواد منم نم  یچ یعنی -
واسه تو   هاشه یو کنا تمام حرف  شهی از اون کم نم  یز یکه چ  نیبچه دار نش ا،یتوهم کوتاه ن  شهی تر م
 داشته باش! استیذره س هی مونه،یم

 .می. بدو برو دست و صورتت و بشور تا باهم صبحونه بخور میما اومد -

 رفت.  ییشورا رها کرد و او به سمت دست   ایآر دست

 نشد. داریکردم ب یمن که هرکار  ادیکردنش بر ب دار یمگه شما از پس ب -

 کننده است؟  وانهیبه او گفته بود که عطرش د  ینشست؛ آسک شی رجاس

 بهش.   دیبتوپ ییها وقت  هی د،یکن دارشیب  یزور  دیخب شما با -

ساله  هیچشه، واال  دیباهاش بفهم  دیحرف بزن  شهیخان حاال که داره با شما جور م  انیدا گمیم -
 م پژمرده شده به خدا.بچه 
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 منظورمه.  دکتر روانشناس نش؟یدکتر برد -

 خودم.  شیپ   نیبش ای مامان جون؟ ب ی...اومدیبردمش گفت از روح  ی کیواال  -

 آب صورتش را خشک کرد:  رهنشیپ  نیآست با

 . نمیبش انیعمو دا   شیپ خوامی م -

 : دیرا عقب کش  اشی کنار  ی چنگالش را در بشقابش گذاشت و صندل عیسر  ایحرف آر دنیشن  با

 .نی جا بش   نیعمو، ا  ایب -

 : ست ینشست و با لبخند به او نگر انیدا کنار

 باهام؟   یکنی م  یبعدش باز  -

 : د یچی پ ایآر یبرا  کیبلند و بار یالقمه

 .میکنی م یبعدش باز  یر یبگ یرو بخور تا انرژ  نیاول ا میکنی هم م یباز  -

 گرفت اما نگاهش را نه:   انیرا از دست دا لقمه

 .ایقول داد -

 : ختیرا بهم ر  ایآر یخنده موها با

 باشه بخور.  -

 *** 

 . میریترش رو بگکوچک هی می خب؟ بر کاری چ یخوای س انگار مبزرگه ده نفره یل یتختش خ نیا -

 را باال داد: شی ابرو کی انیدا

 .خوامی و م ن یش، ااندازه نهینه، من تخت اتاقم هم هم -

 مامان؟ ه ینظرت چ گه،ید مشیریگی خب م  یخوایواال، اگه تو م دونمی نم -
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 مهم نظر خودتونه. گه،ید  میکنی بگم خوشتون اومده انتخابش م یچ -

 چرخاند:   یگر یرا گرفت و سمت د  یآسک یچانه انیدا

 کنارشم قشنگه، خوبه؟ یقدر قشنگه، عسلست تختش چه  نیبب  -

 من. باشه؟ اسپرته خوشم اومده  نیهم هم شیعالمت بزن. رو تخت نمیخوبه، پس ا  گهیآره د -

 : دی و تشک تخت کش  یرو تخت یرو یدست آزاده

 م؟یهم سفارش بد شی جنسش هم خوبه، پس رو تخت -

 به دور تا دور پاساژ انداخت:  ینگاه انیدا

 میقشنگه فقط، پس سفارشش بد نیهم میکه گشت ییپاساژها نیتو کل ا نمیبی نم یجالب  زیچ -
 گه؟ ید

 تخت نشست و با لبخند سرش را تکان داد. یرو  یآسک

 ـــــــ

 .امیروز با مامانم م هیرو با تو برم، بذار  جانیا شهی من روم نم انیدا -

 ش داشت: نگه مغازه یروو روبه  دیرا کش یآسک  دست

 ؟ یبخر  یخوای بخرم بعد لباس خواب و خودت م  یرو تخت  یمن و آورد -

 .میخریروز خودمون تنها م هی م،یبر ای زشته ب انیدا -

 م؟ ینیو بب  تیتو سا یهاظرف  یخوا یمن م دم یند یبه درد بخور  زی جان مامان چ یآسک  -

 : دی سمت مادرش چرخ  به

 قشنگ تره.  زهاشیچ شه،یبهترم م  یجور ن یا دمیها رو سفارش مآره...آره اون  -

 چادرش را مرتب کرد و لب زد:  کش
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 پاهام افتاد به خدا. نیتو ماش نمیمنم بش دیلباس خواب انتخاب کن دیخان بر انیپس تو و دا -

 .میدی طولش نم یلیخ گهیساعت د مین هی می ایهم م یمن و آسک  -

 رفت:   نیسمت ماش به

 . دیندارم، سر حوصله انتخاب کن یکار چ یمن ه دیعجله نکن  -

 اش به آسمان.و نگاهبود  شیمانتو بی در ج شیهاکه در آن قرار داشت دست   یت یشده از وضع سرخ

 و وارد مغازه شدند.  دیرا کش  شی بازو

 کن.  یبرو موهات و شراب   یها، آسکقرمزه هم قشنگه نیا -

 : ست ینگر دیرسی م اشی پا نییوجب پا کی تا  دیاش شاکه اندازه یبند گردن   رهنیپ به

 کوتاهه نه؟ یل یفقط خ شه،ی قشنگ هم م یطوره؟ مشک چه نیا ؟یدوست دار  یمو شراب  -

 کرد:  انیدا یحواله یازد و نگاه پرعشوه  یلبخند فروشنده

 س.کاره ُکَره فه،یفروش داشته، جنسش هم نرم و ظر یل یقرمزه خ نیا تره،قهی آقاتون خوش سل -

 گفت:  طنتی کرد و با ش  کینزد یرا به گوش آسک   سرش

 تا بتونم نظر بدم.  نمی تو تنت بب دیپرو کرد؟ با شهی نم جانیا -

 رفت و گفت:  یاغره چشم

 هم ازش استفاده کن. جانیا کنهی کار م لتونیشما پسرها که خوب قوه تخ -

 .گهیسوخته د دمیانقدر ازش کار کش ؟ی تا ک   لی آخه قوه تخ -

 ؟ یدونستیم انیدا ییایح  یب  یل یخ -

 را سمت فروشنده فرستاد:  یانتخاب  یها لباس 

 بهم. یر گفتآره چند صد هزار با -
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 ــــــ

پهن کرده بود که هنگام رفتن به   نی زم یصاف رو شیتورش را چنان برا  ی  پنج متر  یدنباله  نیریش
شد،   یپخش م  یکالم یو ب  تیبود و آهنگ ال انیکه دست در دست دا  یشان در حال گاهیسمت جا

 کمتر ملکه بودن را داشته باشد.   ی توانست احساس ینم

 . یخفن انتخاب کرد  یلیتورت و خ  ـ

 خوش رنگش نشاند:   یلب ها یکناره  ی محجوب و کج تبسم

 خوبه.  قمیاز بس که سل ـ

 دونم. یم ـ

 : دیشده اش کش ونیشن یبه موها یبه گردنش داد و دست یقر 

 ؟ یدیاز کجا فهم ـ

 کرد و خواند:  کینزد یرا به گوش آسک   سرش

 تو انتخابه شوهر.  قتی از حسن سل ـ

 مرد و برق چشمانش سوخت:   شی لب ها یرو  لبخند

 ...فی خودش  یلیخ انیدا ـ

 محضه.  قتهیو حق  ستی ن یفتگی خودش ـ

به مهمان ها به سمتشان حرفش را درز گرفت، به  یشدن جمع  کیبدهد که با نزد  یپاسخ خواست
 آمد.  یدرم انیموقع از خجالت دا

 ـــــــــــــ

ساده، آها آره خوبه.   یجور نی بنداز نه ا  یچشی باال، حالت پ یهاپله  یرو دی تور رو بنداز یدنباله  -
که  یین. کارهادور نگاه ک ینقطه  هیچپت رو بده جلو و به  یهات رو بزن به کمرت شونهعروس دست 

  یعروس زری ت یبردار لم یف ر یعکاس گفته بود را با دقت انجام داد، کالفه و خسته شده بود، از صبح درگ
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هم  یهنگام جشن و عقدخوان ی لحظه، حت نیشدنش گرفته تا هم داریرفتن و ب شگاهیبودن، از آرا
با دست  یبود و مرد ستادهیکه ا انی. داکردندی گوشش پچ چ م ریبودند و مدام ز دهیدست نکش 

شده و   یعصب  رکش نگاه کرد؛ دخت یبود با لبخند به آسک شیدر حال شکل دادن به موها شیروروبه 
 . دیباری از تمام وجناتش م یکالفگ

 بدتره که. هیکه لبخندت از صدتا گر نیا گه،یجان لبخند بزن د یآسک  -

 : دیژستش خارج شد و غر از

ها الزمه االن؟ اون همه صبح عکس و  عکس  نیکنم؟ ا کاری چ یخانم ساعت سه صبحه انتظار دار  -
االن   یخوا ی بعد م  دمیسه روزه سه ساعتم نخواب د،یگرفت  یم  زری صبح تا شب ت  روزید د،یگرفت لمیف

 برقصم؟  یبندر 

 مرد را پس زد و سمت عروسش رفت:  انیدا

 ها؟  م،یش  الیخیکه ب  یاگه خسته شد -

 تا عکس...  دنیهمه دکور عمارت و چ  نیما ا یآقا بچه ها دیبش الیخ یو ب  یچ -

 نگران نباش.  کنمیم هیمن حساب شما رو تسو -

 تورش را جمع کرد و در آغوشش گرفت:  یدنباله 

 .کنهیم مداره کالفه ارمی . عشقم من برم لباس و در بمی کن یم هیقسمتشم تسو نیما ا گهیراست م  -

 سرش را تکان داد و مشغول حساب و کتاب با زن شد.  انیدا

 ــــــ

اتاق  یدر آورد و گوشه یاش را از پانقره کوب شده  یهاکه کرد کفش  یکار  نی اتاق را بست و اول  در
هزار رنگ نبود،   یااز رژ سرخ و صورت  یشد؛ خبر   رهیخ نهی توالت نشست و به آ ز یانداخت. پشت م

که  یرژلب  رده،آن را هزاربرابر ک یو رو جلوه  ریکه خط چشم ز ی ود، چشمانبرنزه شده ب مهیکه ن یپوست
رنگ و   یمس  یامات است. رژگونه  یاز بنفش و بادمجان  یبی ترک دانستی رنگش را بلد نبود و فقط م

  یابود، چهره  تیال یاو قهوه  یو شکالت  رهی از رنگ بلوند ت یبی که ترک یی. موهاییطال بایتقر یاهیسا
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زودتر به  انیلم داد؛ کاش دا یدلبرداشت و به صن  شیانبوه موها  یناآشنا. تاج را از رو  دیو شا دیجد
 انیمحال بود دا د؛یکش یبلند یازهی. دستانش را باال داد و خمتوانستی نم  ییتنها آمدی کمکش م 

در  شهیبود که هم  یزد و در افکارش غرق شد، امشب همان شب یامشب از او بگذرد. لبخند
 . کردیآن را مرور م شی اهایرو

 .عروس خانم بدو که آقا داماد اومدن -" 

 : دیاش کشبه دکلته  یدست  نیریش

  بردارلم یف یقشنگ بشه، بعد ه لمی که تو ف میها با دوستام لباسمون رو ست کردمن ساقدوشم  یآسک  -
 .شهی برو کنار که دعوام م   نینگه از جلو دورب

 : ستیتورش را در دست داشتند نگر یکه دنباله   یاسترس به دختران  با

هاست؟ من دارم از استرس  حرف  نیاالن وقت ا نیر ی من، ش فتمی ن دشیریبگ  یجور  هیتوروخدا  -
ها پشت پامو  صندل  نیمامان ا ر،ی دسته گلم و بگ ایب ؟یبردار لمیفکر ف  یبعد تو بجا دلدار  رمیمیم
 کنم؟  کارشونی چ  زننیم

 : دیرا تن کرد و غر شی پالتو ایثر

 پس موقع تست حواست کجا بود؟  کنن؟ی م تیپات رو اذ یبگ دیاالن با -

 گام برداشت:  شیبه سو آزاده

 ! نمیبب اریدرشون ب  کنن؟ی م یمگه کفش هم نقره کوب  دونمی من نم -

 کنم؟ تنگه جا انگشتا...   کاری چ ارمیدرشون ب  -

 ! دیعجله کن  گنیخانم آقا داماد م -

تورش را گرفته بودند و داد و به سمت در راه  یکه دنباله  یرا به دختران   ماتومی اولت نینگاهش آخر با
 افتاد:

 پشت سرم."  دیای ن رونی از در برم ب  ییبردار گفته تنها لم یها حواستون باشه، مامان فرو پله  -
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 . دیچرخ انیشد و سمت دا دهیکش رونی اتاق از افکارش ب در یصدا با

 خدا. نا ندارم به ارمیکمکم کن تورم رو درب ایب ؟یاومد -

 رفت:  یتخت پرتاب کرد، با لبخند سمت آسک   یرا در آورد و رو کتش

 .ی غرغرو باش قدرنیا کردمی وقت فکر نم  چیه -

 . یبش  ری س یاز زندگ ینبود گرش ی آرا ردستی هشت ساعت ز -

 : د یکش نیرا پائ   پشیکرد، آرام ز انیو پشتش را به دا ستادیا

 ست؟ ین یگفته بودم امشب از خواب خبر  -

 چرخاند؛ گفته بود. انیرخش را سمت دا میلبخند ن  با

 . ستی شلوارش فرو کرده بود نگر بیدستش را در ج کیکه  انیآمد و به دا رونی" از در سالن ب 

زد و سمت او رفت تا کمکش   ی جاخورد سپس لبخند  یابتدا کم  یآسک دنیرا باال آورد و با د   سرش
 کند: 

 مراعات کنه.  کمهیشوهرت کم طاقته بلکه  یگفتی بهش م گر،ش یچه کرده آرا -

 بود:  ان یدر دست دا دستش

 خوشگل شدم؟  -

 کاشت:  اشیشان یپ ینرم رو یابوسه

 ! یتر شدخوشگل  -

 هم شدم.  خسته -

 ."ستین  یبگم امشب از خواب خبر  دیبا -

 گذاشت:  یآسک  یشانه یاش را روشد، چانه دهیکش انیپشت در آغوش دا از
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 !یرو نداشت  ی حجم از خوشبخت نیاعتراف کن که انتظار ا -

 دستانش گذاشت:  یچسباند و دست رو انیخودش را به دا  ترش یب

 کدوم حجمش؟  قاً یدق -

  پ،یتتو عمارت، شوهر خوشگل، شوهر خوش  ی دار، زندگمجلل، شوهر پول یشوهر  خوشگل، عروس  -
 ؟یخوای م یچ گهیشوهر خوشگل، د ده،ی م یاروپاگرد طیبل ی پدر شوهر کادو عروس 

 شد:  رهیخ  انیدا طنتی به لبخند پرش نهیآ از

 کردهل یعروس  ناز و باشعور و تحص هی هانیبغلت شوهر  خوشگل. کنار همه ا ریهندونه بذار ز  ترش ی ب -
 هم اضافه کن. بیو نج 

 اش زد: پشت شانه یز یر یبوسه

  ییایی جز خودم نم یکسچیبه ه گه،ید یکه االن عروس  افشار  یرو داشت  هانی برمنکرش لعنت، هم -
 !یاصالً باب  دندون  خودم 

 شد:  رهیسرش را باال گرفت و به او خ  د،یچرخ انیافتاد، سمت دا نیزم  یرو  تورش

 . ارمیجز خودتم دووم نم  یشک یکنار  ه -

 فرو برد:  یرا در گردن آسک   سرش

 کشه؟یقدر طول مچه  شتیباز کردن موهات و شستن آرا -

 فرو برد: انیدا یموها یرا جهت مخالف کج کرد و دستش را ال  سرش

 ساعت.  ه ی یکمکم کن  -

 ــــــــ

 کرد، آرام و با حوصله.  شی نشست و شروع به کنار زدن موها ش ای شانیپ یرو یدست

 شه؟  داریب خوادی خانم نم یآسک  -
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 را.  یباز  نی شده است، دوست داشت ا داریتا نفهمد که ب  دیکه در حال شکل گرفتن بود را بلع یلبخند

 را کنار گوشش نجوا کرد:  دیاش را بوس شد گونه خم

 ؟ یش داریب یخوای چشم آهو دلمون تنگ شده نم -

از خنده داشت از هم   یابم مردانه که هم رگه یشد؛ آن صدا  قیپوستش تزر ری ز ین یری ش هیشب یز یچ
 کشاندش.  یاز صالبت تا مرز جنون م یارگه

 نگه داشت:  یآسک ی نیب  یو جلو دیکش ن ییآهسته پا یشانی پ  یرا از رو انگشتش

 .یدار یمشخصه ب زمیه عزهات نامنظم شدنفس  -

  ترک یرمانت ی بشر کم نیاگر ا خوردی برم ایدن  یاش خشک شد؛ خب به کجاشده دهیلبخند بلع همان
 کرد؟ ی برخورد م

 : ستینگر انیبه دا  ضیعر یرا گشود و با لبخند شیهاپلک 

 . ری خ به صبح  -

 قرار داد:  یآسک  یرودستش را بلند کرد و ساعتش را روبه مچ

 خانم. زی . ساعت از دوازده گذشته سحرخری خظهربه -

 کنارش نگاه انداخت:  مانیپر و پ ینی تخت نشست؛ به س یرا دور خودش نگه داشت و رو ملحفه

 ه؟یچ هانی خسته بودم خب، ا -

 : د یانداخت و در آغوشش کش یگردن آسک یرا رو دستش

 و آب پرتغال.  ریو گردو، ش  ری اون تخم مرغ آب پزه، خامه و عسل، پن ه،یاون کاچ -

 نگاه کرد:   یبه آسک یشاک بعد

 .ی  واسه آسک  ی  گفتن واسه آسک یم یبخورم، ه  ینذاشتن من کاچ  -

 : د یکوب انیران تنومند دا یرو یجان   یب مشت
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 خوب کردن. -

 گذرا انداخت.  یمشت نگاه یلبخند کجش به جا  با

 . انیاسترس دارم دا -

 چرا؟ گهید -

موذب  کننی عروس خان عروس خان م یبرخورد کنم، االن ه  دیبا یجور چه  نییرفتم پا دونمی نم -
 .شمیم

 کرد:  یصدا دار  یخنده

بود،   یمیمثال چون قد گفتنی بزرگ مبه مامان یدیدیمگه عصر هجره عروس خان بگن بهت؟ اگه م -
 . گنینم گهیداشت، االن که د یز ی چ یابهت هی

 ان؟یدا -

 جانم؟  -

 را جلو داد و مظلومانه گفت:  شیهالب

لم! ی لیتا من برم حموم؟ خ  یکنی لباس حاضر م  -  ک س 

 را گرفت و بلندش کرد:  یآسک  دست

 ارم؟ یدرت ب  می اصالً خودم ببرمت حموم که از کسل یخوای م -

 گرفت:  انیرا سمت دا انگشتش

 پرو و فرصت طلب!  -

 ــــــ

 االن؟ یبهتر  ؟یدرد ندار   -

 نگاهش را عوض کرد:  ریمس زدهشرم 
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 نه خوبم.  -

 ؟ یخوایگرم نم  زی مطمئن؟ چ -

 گفت:  ایبه ثر  رهیاشاره کرد و خ   یبا دست به آسک  طال

خودش بگه من  کشهی خجالت م  نیبراش ا ارنشی کاسه هفت مغز ب هیاصالً رنگ به رو نداره، بگو  -
 !فهممیم

 !یمنزجرکننده ا تیعجب وضع  د؛یکش شیموها یالالبه یدست

 *** 

  دیکشیخودش و عقب م رفتمی طرفش م دهیترس یز یچ هیانگار از  انیمن حرف زدم باهاش دا -
 . هیعیطب  ری خب حرکات صد در صد غ کردی با استرس نگاهم م کردمی نازش م

 آن گذاشت:  یکف دستش بلند کرد و دوباره رو یحوصله سرش را از رو یب

  یکرد زشیآنال  میعروس  یاومد دمی فهم  هیع یطب ریکه غ نمیآراز، ا دونمیرو که خودمم م هان یخب؟ ا -
 بهم؟   یرو بگ هانیکه ا

 نشست:  انی دا یروپرتاب کرد و از پشت آن برخاست، روبه  زیم یرا رو خودکارش

  چیحرکات ه نیو مطمئنم که ا ز یچ هیفقط  ستمیاما مطمئن ن هیبگم مشکلش چ ونمتی خب من م -
 نداره. تش یبه شخص یربط

 سمت آراز خم شد:  یکاناپه برداشت و اندک یدسته یرا از رو آرنجش

 مشکلش؟  هیچ -

 ؟ی جواب بد  یتونیحرف بزنم باهات و چندتا سوال بپرسم م  خوامیکه بگم م نیقبل از ا -

 سر تکان داد:  دیترد ای

 آره بگو.  -
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 کم اشتهاس؟  -

چندوقته باهاش در ارتباط بودم واقعًا خورد و خوراکش بده   نیا یلیخ  خورهی به زور غذا م یل یخ -
 چشم خورده. گهی مامانش که م

 زد و ادامه داد: یپوزخند آراز

 داره؟  یشب ادرار  -

 سرش را تکان داد:  تند

 داشت.  یمدام شب ادرار  میجا بودکه اون یهفته ا هیآره اون  -

 ر؟ یگوشه گ ایپرخاشگر شده  -

 داره.  یاصالً داغون شده انگار افسردگ ،یدونی و که خودتم م نیا -

 خاموش.  اد  یفر -

 سرش را کج کرد:  گنگ

 ؟ یچ -

 آورد:  نیی را پا شیرا تر کرد و تن صدا  لبش

 برخورد کرده!  ین یآدم پدوف هیبچه با  نیا انیدا -

 گه؟ید هیچ ین یپدوف -

 را در هوا تکان داد: دستش

 کودکان.  تیآزار و اذ -

  یشانیپ یسی و خ   افتی خون شدت   انیرا در قلبش احساس کرد، تنش گرم شد و جر  یز یرفتن چ  فرو
 !بارهکیقد دم کرد به هوا چه د؛یرا کش  راهنشیپ یقهی اش را حس کرد. دستش را بلند کرد و 
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مامان باباش   نهیعواقبش سنگ یلی خ  یزنی م یکه دار  یحرف نیا ؟یگی م  یچ یفهمی م چیآراز...آراز ه -
 پسر...  ایبعدشم آر  سیکه ن یشوخ  کننی بفهمن بدبختت م

به  کنمی جرات نم  گهیکه من د یکنی من و متهم م  یجور ن یتو ا یخب وقت ان،یآروم باش دا -
 خونوادش بگم!

 بود. رممکن ی گناه غ یآن پسرک معصوم و ب  یبود، برا  رممکنیغ ای آر یبرا

 نگفته؟ یز یشده چرا چ یافاجعه  نیهمچ هی یگی نگفته؟ اگه راست م یز یپس چرا چ  -

 : دیکش یزد و نفس صدادار  هیمبل تک به

 نگفته؟ یز یشده چرا چ یز یچ  نیهمچ هی یگی نگفته؟ اگه راست م یز یپس چرا چ  -

 : دیکش یزد و نفس صدادار  هیمبل تک به

   تیآزار و اذ ی  قربان شهیهم  یکی تا پسر  زدهی از هر پنج تا دختر و س انیگوش کن دا نه،ی مشکل هم -
اولش به خاطر   زهیآم  تیرها  موفقسکوته، اکثرًا آزا  نیعلتش هم افتهی اتفاق م نی. اما چرا اشهیم

 ندادهبه ما آموزش   یراجبش صحبت نکنه، کس یکس شهیباعث م  نیکه وجود داره هم ییتابوها
باز   خودیساله چرا ب ۴بچه  هیچشم و گوشه  میچون معتقد میدی ماهم به بچه هامون آموزش نم 

بدنت   یخصوص  یعضوها میبهش بگ میایاما نم افته،ی واسه بچه ما نم یاتفاق نیبشه؟ اصالً همچ 
 یاگهید ز  ی هرچ  ایعضو خطر  بدنت کجاست  گن،یها مخطرناک به کدوم لمس  یهاکجاست، لمس 

راز   نیکه ا گهی به بچه م شهیکه مورد آزار  قرار گرفته، شخص هم ی  عّلتش سکوت همون فرد نیمدو
اگه به مامان بابات   گهی م  ای کشمتی من م یبگ یاگه به کس گهی مثالً م یو نگه داره حاال به هر نحو

  ای دهیبه بچه حس گناه م  ای کننیدوستات مسخره م  کنن،ی م  رونتی از خونه ب ا ی زننتیها ماون  یبگ
 . یاگه ید ز  یهرچ

  نیداخل دهانش هرچه بود زبان نبود؛ ا یبه وضوح لمس شدند، تکه چوب  خشک شده  دستانش
 از کجا آمد؟ گرید بتیمص

بسنجمش   یکه ازم خواست  نیا یکه به من گفت نیهم ان،یدا یدیرو د  ایخوب شد که تو آر یل یاما خ -
 نیتر ع یو شا نیاول نیاخالقاش عوض شده خب ا یگیکنه تو م یبه اون م یخودش کمک بزرگ

شدن و آروم شدنش. من   یمنزو  ایبچه باشه  ینشانه ممکنه پرخاشگر  نیکه ا شه،ی ش منشانه
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  دینه اما اگه گفته مامان باباش با ایها به مامان باباش گفته  تی راجب اون آزار و اذ یز یچ دونمی نم
 نیا ادینداره به احتمال ز یانه یزم  شیو پ لیتخ چیپنج ساله که ه یبچه  هی ستین  یبفهمند که عاد

 زنهی بچه مدام به بدنش دست م دندیاگه د ای  رندیبگ  یجد دیگفت با یز یاتفاق براش افتاده اگه چ
هستش مشکل تو   جیکه را یاگهید  ینگران بشن، نشونه  دیاز حده با شی از بدنش ب شیهاسوال ای

مختلفه،   لشیدال یخوابی س. ب شدن  خوابه اون بچه ادیز  ایشبانه و کم  یهاس، کابوسبچه  دن  یخواب
ممکنه علت    یتبه آرامش هست، ح  ازیچون واسه خواب ن اده،یالعاده زفوق  رشی استرس و خواب تاث

و تو وجود   یترس خاص هی یکی تار خوابه،ی ها اصالً نم باشه که شب  نیا خوابهی تا ظهر م  ایآر کهنیا
. به خصوص اون شنیم یقرار  یو ب  یادی بن یهامدل ترس هیدچار  کنهیم  قیها تزرمدل بچه نیا

اون اتفاق براشون   وبارهاگه بخوابن د کننی قرار گرفتن  حس م  که هنگام خواب مورد آزار ییهابچه 
  یخوابکه روز  شهی م نیا خوابنی و نم دارنیکه بتونن چشماشون باز نگه م ییپس تا جا افتهیم

که گفتم.    ی که اونم باز به خاطر همون ترس هیکه هست شب ادرار یاگهید ی . نشونه ادهیهاشون ز
  نییپا ده،یکه فرد بهش م  یگناه حس  به خاطر اون   نشهیی نفس  پااعتمادبه ایآر یها یر یگعّلت گوشه 

نشونه  هی تونهی برون گرا بودن بچه نداره م  ایبه درون گرا  ی ربط چیاعتماد به نفس ه  یباره هیاومدن 
کمک استفاده  یبه عنوان صداها از سکوتشون مدل بچه  نیهست اصوالً ا ایباشه که خب اون تو آر 

  یو خب کمتر کس شهی" گفته ماهوی "سکوت  پره ای خاموش"  اد  یکه اصطالحًا به اون "فر کنندیم
  یکمک  خوانی و نم دندیاحتماالً پدر مادرم فهم گهی خودش م شی و بچه پ شهیم هیقض نیا یمتوجه
بلوغ خودش   یکه تو شهی م  یبچه وارد فاز افسردگ نیکه ا ل  ی دل نیبراشون به هم  ستیمهم ن  ایکنن 

کامالً از دور   افتهی اتفاق واسه بچه پسر نم نیپسره و ا  ایکه آر فرضش یپ نی. پس ا دهی و نشون م
کامالً   ای اما طرز راه رفتن آر یستیاساسه که مشکل از فرهنگ ما داره، تو متوجه ن یخارج شده و ب 

 ییحاضر نشد دستشو یام شده نشون به اون نشون که حتانج تیکه ازار و اذ کنهی مشخص م
 ببرمش. 

 بچه آمده بود؟    نیبر سر ا یاچه فاجعه د؛یدهانش را بلع  آب

 داره؟  یچه...ربط  -

 او نداشت!  یشگیمحکم و هم یبه صدا یوجه شباهت چیاو بود؟ نه، به ه یصدا، صدا نیا

ها فوق جور بچه نیا یبه اشتهاشونم ربط داره، انجام عمل دفع برا نیا زمیربط داره عز  یلیخب خ  -
پس فرد   کنهی کابوس م  هیبه   لیرفتن و واسه بچه تبد  ییشودست نیالعاده سخت و دردناکه و ا
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که   رهیگب شیی شودست  ریبه د  ریکه د خورهیغذا نم ادی ز ای رهی نم ییشودست  کنه،ی م کاری چ ادیم
از  گهی د یک یداره، کاهش وزن هم  شه یش و کلواسه معده یمار یض و بعوار یخودش کل  هانیا

 عالئمشه.

 آمد:  یدرم ی از قعر چاه ییخش دار و بود و گو شیبود صدا نییبه پا  نگاهش

 به خونوادش بگم؟ دیبا  یجور به خونوادش بگم، چه تونمی من نم -

 انیاز دا یاش گذاشت؛ حال و احوال خودش هم دست  کمچانه  ر  ی را در هم قفل کرد و ز دستانش
 نداشت! 

چون اتفاق   کنن ی بعدش انکار م زننی به تو م یتو دهن هیکه  نهیا کننیکه م یبرخورد  نیاحتماالً اول  -
امکان نداره،   گنیکه م یسمت رهیشون مبراشون پس ذهن  شهی ننگ م یو به نوع نهیالعاده سنگفوق

باشه شروع   شونیکی یهادنبال اون شخص و اگه فرد از خونواده افتنی ور باشن مباشع  یلیاگه خ
چون  رن یگیطالق م شونیادیکه خونواده تو ا له و ب له و درصد ز گهیدکردن هم ری به تحق کننیم

 هیرو هم به   ایخودم تا باهاشون صحبت کنم آر شی پ  ارشونیماجرا رو ندارن. ب  نیطاقت هضم ا
 کنم.  یروانکاو خوب تو اصفهان معرف

  شی رفت و مجدد سرجا یاهیباره س  کیرا تکان داد و خواست از بلند شود اما چشمانش به   سرش
 . کردیاحساس م  یرا به خوب  ن ینشست، چرخش زم

 گرفت:   انیآب را سمت دا وانیفورًا برخاست و ل  آراز

 . ادیتا حالت جا ب  نیشب ذرهیبلند نشو   ،یآب قند بخور تا بهتر ش ایب  ؟یخوب  -

آراز   یهاتوجه به صدا کردن  یآراز را پس زد و برخاست، شمرده شمرده به سمت در رفت و ب  دست
 ساختمان را ترک کرد. 

 ــــــ

اند و آراد پشت  شطرنج نشسته  ز یپشت م یکه با شکوه دیرا د  ادیشه ییرایمحض ورودش به پذ به
 وهینشسته بودند، م گریدک یکنار  اکوی. جهان و دخواندی م یُکر  ی مرتض یبود و برا ستادهیا ادی شه

 اه. زنکردندی نابسامان شرکت صحبت م   تیو وضع یو احتماالً از رکود اقتصاد کندندی پوست م
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احتماالً گوش کائنات را کر   شانیهاخنده  یمبل نشسته بودند و صدا یرو گریدک یگرداگرد  یهمگ
 . کردیم

کشاند؛ دخترها   ییرایپذ گرید یعمارت پرتاب کرد و نگاهش را به گوشه یورود ز  ی م یرا رو چییسو
  ییصدای ب یو قهقهه کردندیآن م ینهی زم یح یتوض دادند،یم گریدرا نشان هم  لشیموبا یصفحه

 . زدندیم

 او رفت:  یاش پس زد و به سوشانه یسر  باران را از رو  انیدا دن یبه محض د  یآسک

 شده بود؟ دلمون برات تنگ   جنابیعال  یکجا بود -

نگه داشت، با دست او را کنار زد و به   یآسک یرو یاه یگرفت و ثان تیو جوگرش را از جمع  جست  نگاه
چه   یمحل یب نیراه افتاد؛ ا انیاز عمارت رفت. لبخندش را قورت داد و دنبال دا  یگر یسمت سالن  د

 داشت؟  یمعن

 ناراحتت کرده؟  یشده؟ کس یز یچ انیدا -

 : ستینگر یرخش را چرخاند و به آسک مین

 کجاست؟  ایآر -

 رفت تا بخوابوندش.  نی ریش  ومدیخوابش م -

 : د یاو چرخ یسو کامل

 رفت بخوابوندش؟  نیری ش -

 سرش را تکان داد: یآرام به

 ؟ یکنینگرانم م یدار  شدهیچ ترسه،ی م  یکی آره از تار -

 : دیرا از دو طرف کش انیدا یهابه خود داد و لب یتکان  مغزش

 کننی ناجور م  یها اآلن فکرابچه  شی پ میبابا دلم تنگ شده بود براش، بر یچ ی...هیچ یه -
 که. شونیشناس یم
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 .دیرا گرفت و پشت سر خود کش  یدست آسک و

 *** 

 ه؟یتو نظرت چ ،ییچندتا کشور اروپا میواسه ماه عسل بر گهیزن عمو م -

 .  ستینگر انیرا در دهانش گذاشت و باز به دا  گویال مچنگ با

درهم برده بود و مسکوت به بشقاب  زی م یدوختند که دستانش را رو انینگاه منتظرشان را به دا همه
 بود.  رهیخ شیغذا

 جان مامان؟  انیدا -

از   دیآبش نوش وانیاز ل یازد و ذره  یرا نگاه کرد سپس لبخند  تی مادرش به خود آمد و جمع یصدا با
 برخاست و گفت:  زی پشت م

 . ری. شبتون به خمیزنی بخوابم صبح حرف م  رمیم مکم خسته هی...اممم...من امشب دیببخش -

  یشان را به هم و سپس به آسکابتدا نگاه نگران و متعجب  اکویو د ایبه سمت اتاق رفت. ثر و
انداخت و   یگبه همه  ینگاه یچشم ریز  یگر بود. شکوهرا نظاره  انیرفتن دا ری دوختند که متفکر مس 

 غذا خوردنش شد:  یمشغول ادامه یپر انرژ 

 نداشته. یچند روز اصالً استراحت درست نیحق داره واال ا -

غرق در خوابش است؟          یجگر گوشه  انیدا یآشفتگ نیعّلت ا دانستیچه شده؟ چه م دانستیم چه
اّما با معذرت   ی شان بازگشتند. آسکغذا خوردن و صحبت کردن  یهمه به ادامه یحرف شکوه نیبا ا

 از همه به طرف اتاقشان رفت. یکوتاه  یخواه

 ــــــ

بالشت گذاشته بود اما  ری را ز شیهابود و دست  دهیشکم دراز کش یاتاق را باز کرد و وارد شد، رو در
 چشمانش باز بود.

 که. ستیر شبه وقت خواب نتازه س ان؟یدا یچرا شام نخورد -
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 ولم کن.  یحوصله ندارم آسک -

 کرد:  ل یتخت نشست و خودش را سمت او متما یلبه  انیدا پشت  

 غروب؟   یشده، کجا رفت  تیزیچ هی  یاومد یچته؟ تو از وقت نمیشو بب  یور  نیا -

 دل بشکند:  تی هم گذاشت و لبانش را محکم بهم فشرد مبادا از فرط عصبان یرا رو  چشمانش

 .زنمی م که اومد سرجاش باهات حرف محوصله رونیفقط برو ب  -

 درآورد: یآشفتگ نیرا از ا  انشیبود که دا مصمم

 گهید ای ب  شمون،یپ  ییایبه خاطر اوناس که نم کننیفکر م  نایاالن بابام ا یجور نیخب زشته که ا -
 پاشو! 

که  ییچرخاند و با صدا یسرش را سمت آسک د؛یضامن بمب را کش ییگو د،یاو را کش راهنیپ یلبه  و
 : دینبود غر ری به غرش ش  شباهتی ب

   رون؟ی برو ب گمیم  یفهمی زبون آدم نم -

مردش   نیآتش یهااما نگاه از مردمک  دیمانند برق از تنش رد شد، آرام دستش را عقب کش  یز یچ
 زود بود!  یلیمردش، خ یزده شود برازود بود که دل  ش،یشود برا یود بود تکرار نگرفت؛ ز

 . دیببخش -

 جا نبوده... هرگز در آن ییگفت و از اتاق خارج شد گو ن؛یهم

 ــــــــ

و    اینور اتاق آر یمتوجه  دارشدنشیچشمانش را باز کرد و به محض ب  یاپسربچه یه یگر یصدا با
بود انداخت و از اتاق    قیعم یکه در خواب  یبه آسک  یشد. پتو را کنار زد نگاه کوتاه   یآرام یصداها

  ایآر  یبه پا یدیشلوار جد ی تخت بود و شکوه یرفت، آزاده مشغول جمع کردن روتشک  رونیب
به در نگاه   ی سرش انداخت و شکوه یبه در زد، آزاده فورًا شالش را رو یا. عقب گرد کرد و تقهکردیم

 کرد: 
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 . دییبفرما -

 چشمش را بست و سرش را تکان داد: کیچشمش را زد،  مینور مستق ستاد یچهارچوب در ا در

 شده؟  یز یچ -

 را از دستش رها کرد:  یروتخت  آزاده

تو  کنم،ی کرده دارم جمعش م ف یتخت و کث  ایشرمنده به خدا آر م؟یکرد دارتونیخدا مرگم بده ب -
 هست؟  ییشولباس  ن یحمام ماش

 دوخت:  انیبارش را به دا نگاه غم  یشکوه

 !میشرمندتون شد گهیکرد د فیچش شده؟ تختم کث دونمی عادتا نداشت نم نیاز ا -

 چشمانش به نور عادت کرد:  گرید حاال

از اتاق اونا رو خدمه  رونی ب دیای ب شه،یهم ادی م شیپ گهیدشمنتون شرمنده اتفاق  د هیچه حرف نیا -
  ای خودم، ب ش ی پ ایکه عمو ب نداره  هیگر ایآر ان،یتا ب   دیاون زنگ و بزن دیشما زحمت نکش کننی جمع م
 .دیش که راحت با دیبخواب ییرو اتاق روبه  نی تو ا  دیخودم بخواب، شما هم بر  شیشب پ

 . دیدو انیرا پاک کرد و سمت دا شیهابا پشت دست اشک ایآر

باز   ترسمیخودمون بخوابه م شی هم پ ایآر نیا شهیخان به خدا، فقط اگه م  انیدا دیشرمنده کرد -
 کنه شمارو هم بد خواب کنه.  هیشه گر داریب

 : د یاش را بوسرا بغل کرد و گونه  پسرک

 براش قصه بگم، مگه نه؟  خوامیم کنهی نم هیگر گهینه د -

 چسباند و سرش را تکان داد. انیدا یرا به شانه   سرش

 ــــــــــــــ

 . جانیسرده ا یپتو رو بکش رو خودت سرما نخور  زمی عز  ایب -
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 : دیرا تا گردنش باال کش پتو

 عمو؟   -

 گرفت: را در آغوش    ایآر

 جانم؟  -

 م؟ی من پسر بد -

 ! ماریصحبتش با آراز از جلو چشمانش رد شد. لعنت به آدم  ب یهاصحنه  تمام 

 حرف و بهت زده عمو؟  نیا یک -

 او گذاشت:  یبازو یرا رو  گرشیسرش و دست د ری دستش را ز کی  د،یچرخ انیدا سمت

 .کنهی مامانم شبا نازم م  -

 او را نوازش کرد:  یموها آرام

 کنه؟ی ز م نا یک گهیبه جز مامان بابات د کنم،ی منم نازت م -

 خمار خواب بود: شیصدا

 عموهام.  ،یآسک یآج ن،یری ش  یآج -

 : د یرا بوس  ایآر  یشانیپ

 . ری باشه عمو بخواب، شب بخ -

 .ری شب بخ -

 ــــــ

نظر گرفته بود؛ از  ر یز نهیرا از آ انیدا دیمالی م شیطور که به موهارا برداشت و همان  شی مو واکس
به   یآسک  یبرا یر یگموضوع  نفس  نیها رد و بدل نشده بود و اآن  نیب  یصحبت چیشب گذشته ه

  روداش بو سمت او برود، نازش کند، ببوسدش، قربان صدقه زدی برخ توانست ی. کاش مآمدی حساب م
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  فیح ف،ی و بازگو کند اما ح آوردی فشار م  اشنهیکه به س یو بخواهد که درد و دل کند که آن راز  پنهان 
 .ردی نبود که محبت بپذ یط یدر شرا انیکه دا

 رو آورده بود تو اتاق؟  ای آر یک شبید -

 باال داد: یاه یاش را ثانکفشش را سفت کرد نگاه  بند

 من. -

 : دیچرخ انیگذاشت و سمت دا یصندل یه یتک یرا رو دستش

 ش؟یآورد  یرفت هوی شدی چ -

 کنار تخت برداشت و گردنش انداخت:  ی  عسل  یو بلندش را از رو یچوب  بندگردن

 خجالت نکشه.  هویخودم صبح   شی پ ارمشیکرده بود گفتم ب سیخودش و خ  کردی م هیداشت گر -

 : د یپاش انیآلود دااخم  یماینرم به س یلبخند

 ؟ یر یم  ییدستت درد نکنه. جا یخوب کرد -

 را دور مچش بست:  ساعتش

 .م یحاضر شو باهم بر یرو ببرم اسب سوار  ایآر خوامی بعدش م  میصبحونه بخور  میاول بر -

 باشد:  دهیبرق چشمانش را ند انینشست و محال بود دا راست

 م؟ یکرد یآشت یعنی ؟یکرد یآشت -

اما   کردیتا چه حد قلب کوچک عروسش را رنجانده و به وقتش جبران م شبشی برخورد د دانستیم
 بود.  تیدر الو شیبرا ایدر حال حاضر موضوع آر

 م؟یکه، بر میقهر نبود -

 پا تند کرد و دستش را محکم گرفت:  انیشانه عقب فرستاد، سمت دا یاش را از روفر شده شیموها

 عشقم.  میبر -
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 ز اتاق خارج شدند.و کوتاه زد و ا یاجبار  یلبخند

 ــــــ

 . برمشیاسبا هم م  شی پ رون،ی ب  میبری رو م  ایآر یبعد صبحونه من و آسک -

 اش گذاشت و با تمنا لب زد: چانه  ری دستانش را در هم قفل کرد و ز عیسر نیریش

 ام؟یمنم ب شهیم میمن عاشق اسب سوار یوا -

 مطمئن پاسخ داد:  دیاش درا در چهره  تی رضا  یانداخت و وقت  انیبه دا  ینگاه کوتاه یآسک

 !گذرهی خوش م ترش یب یجور ن یاتفاقا ا ایآره ب  -

 ن؟عمو؟ گنده دیمگه اسب دار -

 گرفت:  ایخامه عسل را طرف آر یلقمه

 که؟  یترس یخوام سوارت کنم نم یآره خوشگلم گنده و نازن، م -

 اشت و گفت: نشسته بود ک ان یاو و دا نیکه ب  ایسر آر یرو یابوسه  یآسک

 .ترسهی نم  یچ یشجاعه از ه یداداشم کل -

 ؟ یترسی نم یچیاز ه ا؟یآر گهی راست م  -

 دوخت:  انیرا به دا نگاهش

 . ترسمی م یک یاز تار -

 : دی او کش یموها یال یزد و دست  ینیغمگ  لبخند

 .ترسمی منم م -

 ـــــــــ

 تر شود: ک یزانوانش را خم کرده بود تا قدش به او نزد یرا گرفته بود کم   ایکه دست آر یحال  در
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 ؟ یتر دوست دار  ش ی کدوماشون و ب -

 اشاره زد:  یرنگ و براق یاسب مشک به

 ه؟یخوشگله. مال ک اههیاون و، س -

 رفت:  انیافسار اسب را گرفت و به طرف دا یمرد

 . دییخان، بفرما  دیخوش اومد -

 .اسب گذاشت و خودش هم سوار شد  یرا بلند کرد و رو ایزد و سرش را تکان داد. آر یکج  لبخند

 اسب را نوازش کرد:  یهاالی

 چه نرمه عمو.  -

 و اسب را به حرکت وا داشت:  دیرا بوس  ایآر یگونه

 ؟ یسوارش بش یاسب کوچولو واست بخرم هروقت اومد هی یخوا  یخوشت اومد؟ م -

 . خوامی آره م -

 واست.  خرمی شرط م هیپس به  -

 ؟ ی چه شرط -

 تر کرد:اسب را کم  حرکت

 باشه؟  ،یراستش و بهم بگ  دمیازت پرس یکه هر سوال نیا -

 را به سمت چپ خم کرد:   سرش

 باشه.  -

 ؟ یترسی م  یکیاز تار  یواسه چ نمی حاال بگو بب زم،ی عز نیآفر -

 .ترسم یم کنمی ترسناک م یچون همش فکرا -
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 داغ شد. شیکودکانه و لرز صدا لحن یبرا دلش

 مثالً؟ ییخب چه فکرا -

 چسباند:  انیبه دا  ترش یخود را ب د،یکش هه یش اسب

 .کنهی م تمیتو اتاقم بعد اذ اد یم  یکی کنمی فکر م -

 یهاتاب حرف  دانستی که نم یاآزار دهنده  ی  ر ی اعتراف گ ن یو خود را به خاطر ا دیدهانش را بلع  آب
 نه هزاربار لعنت گفت.  ایپسرک را دارد 

 کرده؟ تتیتو اتاق اذ یمگه...قبالً کس -

را   ش یاز ابروها یمی ن اشی شانیپ ی رنگ رو ییخرما یچرخاند، تارها انیمعصومش را سمت دا صورت
 . کردی م ییو استرس در چشمانش خودنما  شی پوشانده بود، تشو

 مامانم. شی برم پ خوامی م -

 از چه؟ بود، اما دهیترس

  یمامانت، تو قول داد شی پ میریبعدش م  ینی خوشگل بهت نشون بدم اون و که بب زیچ هی خوامی م -
 ادته؟ یمنم برات اسب بخرم  یراستشو بگ  دمیپرس یهرچ

 .ادمهی -

 کرده عمو؟ تتیتو اتاقت اذ  یخب پس بگو ک -

گونه  نیبه کلبه از نظرش ا دنینپرسد تا رس یز یچ گریداد د حیاما ترج  انیدا امد،یدر ن ایاز آر ییصدا
 .کردی وقت تفکر داشت و چه بسا راحت تر اعتماد م ایآر

 ــــــ

دست   کیکجش و   شهیبا لبخند هم انیدا ست،یبه کلبه نگر  رتیباال رفته از ح   یبا لبخند و ابروان  ایآر
 را به کلبه داد:  اشفتهی نگاه ش بشی در ج

 توش؟  یبر  ی قشنگه؟ دوست دار  -
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 کارتوناست!  هیخوشگله شب  یل یخ -

 شد:  رهیخ انیبه دا ضی عر یبا لبخند و

 .نمی برم توش و بب خوامی م -

 گرفت و محتاط قدم برداشت:  دستشرا

 داخلشم بهت نشون بدم.  میچشم بر -

 ــــــــ

 شیهاو افسار اسب در دست  سرش بود یکاله رو کهیدر حال  نی ریش  رفتند،یآرام راه م  شانیهااسب
 لب زد: 

  یافتاد ینگاه تو چه زندگ ییخدا یخرشانس بود  تی از همون بچگ ا،یناراحت نش  گمیم زی چ هی یول -
  یو رفت یباحال بعدشم که با تک پسره ازدواج کرد  یهال یبزرگ با بچه فام  یخونواده  هی یبزرگ شد

 . شدیم تنفر بعدم پسره ازم م افتادمی تر از خودم م بدبخت    ریتو تانکر عسل، به خدا اگه من بودم گ

عمارت را؟ زخم   نیسرنوشتش در ا دانستیچه م نیر یلب نشاند؛ ش  یرو یتلخ یاما خنده  یآسک
 را؟   اشی عمه را؟ دوران هولناک افسردگ  یهازبان 

اون  نی ری بهم طعم نداد. ش یزندگ  نیا یچی بود، وگرنه ه انیبا دا  مییآشنا م یبخش زندگ نیبهتر -
با   یشباهت چیسقفش ه ری اما اتفاقات ز ه،ییبا ی پر از ابهت و ز یکنی که نگاهش م رونی عمارت از ب

 نینداره، من تو ا یبا باطنش هم خون یز یچ چیکس و ه چیوقت ظاهر ه چیظاهرش نداره. ه
کردم، چه زجه  یاز دست دادم، خودکش زاموی عمارت سه تا از عز نیگرفتم، من تو ا یافسردگ رتعما
  هی کردنیهمه فکر م  رفتمیم یاکافه  ای تو مغازه  ای رونی رفتم ب  یم نمیزدم، اما هروقت با ماش  ییها

  هم حسرت هیثان هیواسه  یپولدارم تو پر قو بزرگم کرده. پس حت یبچه پولدار لوس و ننرم که بابا
 من و نخور.  یگذشته یزندگ

 شد:  یآسک یره یبود خ  دهیکه شن ییزهای از چ متعجب

 ؟ی واسه چ ؟یخودکش  -
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 : اوردیب ادیبه  یاهیثان  یرا حت  انیرا، آن نگاه سرد و وحشتناک دا ینداشت آن شب لعنت خوش

 به کامم بوده. ایدن  یلیخ  یراجبش حرف بزنم فقط گفتم که فکر نکن  خوامی نم -

 ؟ یاالن خوشحال ؟یاالن چ -

 باد  صبح روحش را شکفت:   یزد و خنکا یلبخند

اون  کنمی حس م گمی م یچ  یتا بفهم یعاشق بش   دیبا  نم،یزم یدختر رو  نیاالن خوشبخت تر -
 نیبه ا دنیواسه رس میزندگ  یای سخت هیرفته، انگار که اونا  شهیواسه هم میو شوم زندگ اهیدوران س
 .نی ری ش  یو تجربه کن یز یچ  نیهمچ دوارمیبودن ام ییایرو  یختخوشب 

 بر لب نشاند:   ییدندان نما لبخند

 .شاالیا شاالیا -

 آراد؟  ای ادی شه  ومده؟یکدومشون خوشت ن چ یتو پسرا از ه -

 گرفت:  یناز نگاهش را از آسک  با

 هیخورده شوخ طبعه اما تهش  هی میکیاون  زنهی افتاده اصالً حرف نم لیآراد که انگار از دماغ ف -
 . زنینفرت انگ یل ی خ هیاون دوتا آج هیاوک کمیداره تو دخترام که فقط شهرزاد  یاافاده

 ها.دلت پره  -

 کرد. شتریدر آورد و سرعت اسبش را ب  یشکلک

 ــــــ

شده بود؛  رهی او بود خ لیبا موبا یکه سخت مشغول باز  ای چانه گذاشته بود و به آر ریرا ز دستش
که دستش  نیاو نبود. بدون ا یاستعدادها یطه ی از بچه در ح دنیالحق که سر و کله زدن و حرف کش 

 را بردارد لب زد: 

 ؟یجواب سوالم و بد یخوای عمو نم   ایآر -

 برخاست:   لیاز موبا یامسخره یو صدا دیصفحه کش  یرا رو انگشتش
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 .کنمی م  یبرد باز  یانگر  -

 : دی را به سرعت از دستش کش  لیچرخاند و سپس موبا یو گوش ایرآ ن یمستاصلش را ب  نگاه

 به من نگاه کن.  زنمیدارم باهات حرف م  یو بده به من، وقت  نیا -

 دوخت:  انیلرزانش را به دا یهارا جمع و جور کرد و مردمک   خودش

 مامانم. شی برم پ خوامی م -

 تبلت بزرگ بخرم برات؟  هی یاصالً دوست دار  م،یر یمامانتم م شیباشه پ  -

 آن گذاشت:   یرا جمع کرد و آرنج دستش را رو  شیپا کی

 واسم!  دهیدارم، بابام خر -

 کرد:  ترک ینزد ایاش را به آرتک نفره مبل

 .کنمی کرده رو دعوا م  تتیکه اذ یاون  ا،یکرده آر تی اذ یک یاگه بگ کنمی من دعوات نم -

 ر شکمش جمع کرد: را د شی جفت پاها حاال

 .کنهی نم تمیاذ ی شکیه -

 گذاشت:  ایدستان کوچک آر یرا رو دستش

من   یتو اگه اسمش و بهم بگ  دونمی فقط اسمش و نم کنهی م تتیاذ یکیکه  دونمی من م نیبب  -
 داشته باشه قربونت برم.   تی ذارم کار ینم گهید

 لرز گرفت، چشمانش ماالمال از اشک شد:  شیصدا

 مامانم.  شیبذار برم پ  -

 . ستیگر مهابای چشمش گذاشت و ب یاش را روپشت بند حرفش دست مشت شده  و

 .ای نکن، ب هیبغلم گر ایباشه باشه، ب  -
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 و مشغول نوازش سرش شد:  دیدر آغوشش کش محتاط

 آروم باش عموجون. د،یترسوندمت، ببخش دیببخش -

 : دیرا باال کش اشی ن ینهاد و ب انیدا یشانه   یرورا   سرش

 .الدهیم -

 : دیکش یق یلبش را تر کرد و نفس عم ش؟ی پسرعمو الد؟یدستش خشک شد؛ م حرکت

  کنه؟ی م  تتیاذ الدیم -

 پر از بغضش:  ی لرزش چانه و صدا باز

 آره.  -

  ایمنظور آر دیمنظورش را متوجه نشده بود، شا دیرفت و مجدد بازگشت، شا ه یچند ثان  یبرا  نفسش
 باشد. یتشر  ایاخم  الدیم  تیاز آزار و اذ

 کرده؟ ی م  تتیاذ یچه جور  -

 کرد:  ضیسوالش را تعو جهی پس در نت امد یدر ن ایاز آر ییصدا

 کرد؟ ی م تتیکجا اذ -

 اش را حس کرد.سرشانه  یسیخ

 کنه.  یباهام باز  خوادی م  گفتی خودش م شی پ بردی وقتا من و م یتو اتاقم بعض  -

حفظ   یکرد برا یفرو رفته بود. سع قیعم ی ادر خلسه  ییگو گفت،ی و مبهم سخن م  آرام
فکش قفل شده بود و تورم  داد،ی جان م  شیهامشت  ری را تصور کند که ز الدیم اشی خونسرد

 بود.  یخشمش ستودن یخراب نکردن کلبه و نگهدار  یرا حس کرد. تالشش برا شیهارگ 

 کرد؟ ی م تتیاذ -

 آراز رد شود. اتیاز حدس یمیکه ن کرد ی دل خدا خدا م در
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 .کردی نه...بوسم م -

 ُلپت و؟  -

 نه... کمرم درد گرفت.  -

چشمانش را  شیهاگذاشت و با دست  نیزم یرا رو ایرا کم کرد، آر  شیهاخود آمد، فشار دست  به
 جهان  پشت چشمانش شد.  یاهی به س قاً یدق  شیایاد؛ دنماساژ د

 ؟ یگفت ی نم ی چرا به کس -

 که باز کرد بغضش شکست:  دهان

 تو به بابام نگو عمو.  زنه،ی بابامم من و م  گهی به بابام م گفتی م -

 را در آغوش گرفت:  ای طعم خون را در دهانش حس کرد، آر دیلبش را به دندان کش داخل

 . گمی نم یشکیبه ه گم،ی نم -

 نداشت:  یپسرک اما تمام  یهیگر

 مامانم. شی برم پ خوامی م -

 به راه افتاد:   یو به سمت در خروج  برخاست

 .می باشه قربونت برم بر -

 ـــــــــ

 کجا رفتن؟  ایخان و آر انیدا یراست -

 رو برده جنگل.  ایاحتماالً آر -

 گشت:  رهی به انبوه درختان خ جانی ه با

 م؟ یبر یاهیبرم جنگل، پا خوامی منم م ییوا -
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 ابروانش جا خوش کرد:  نیب  یز یر یگره

 برگشتمون با خداس.  گهیکه د میرفت و برگشت و بلده ما بر  ریمس انیدا ؟یاوونهید -

 : دید آمدیرا که به سمتشان م انیکند که دا  نیریش یحواله  یجواب دندان شکن  خواست

 جنگل. میر  یبا خودش م گهیدفعه د هی شاهللیاومد ا  انمیاصالً دا ایب -

 کنج لبش به سمتش روانه شد:  یبا تبسم کوچک و

 د؟ یمن و دو در کن   دیکنی م یک یبا داداشم دست به  گهیحاال د -

افتاده در  میمستق یاند قطره لبخندش مان انیهولناک دا یهابرادرش و اخم  س  یگان خمژه دنید با
 شد:  دیو ناپد ری نور تبخ

 شده؟  یچ -

 لباس رفت:  ضیگذاشت سپس به سمت اتاقک تعو نییرا پا  ای شد و آر ادهیاسب پ از

 .میتا برگرد دیآماده ش -

 .چرخاندی ها مآن  نینگاه متعجبش را ب  نیریش

 شود:  انیآتش خشم دا یکرد آب رو یو سع  دیکش رونیب  انیرا از آغوش دا  ایآر

عوض   ییچند روز آب و هوا هیتا  جان یا الیو انیعمو زنگ زد گفت همشون مکه عشقم، زن شهی نم -
 کنن.

 گذاشت:  یلباس چوب  یرا در آورد و رو اشقه یجل

 .میگردی دوست دارن بکنن ما برم یاونا هر کار  -

 زد:  هیرا به چهارچوب در تک  دستش

  نمیریش گهی آخر هفتس د هی جانی ا انیابا منم هستن، به خاطر من دارن ممامان ب انیدا یگیم یچ -
 به خدا. گذرهی واسه امتحاناش، خوش م  شهیعوض م شهیروح 
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 کنار دستش کوباند:  یهاونجه یانبوه  یرا از سر برداشت و رو کالهش

 ؟ یو دار  الدیشماره م -

 : دینال انیدا یاز احواالت  آشفته درمانده

 ان؟یشده دا  یدارم، باز چ -

 ؟ یدیواسم بفرستش بعدشم بالکش کن فهم -

 را گفت از اتاقک خارج شد:  نیا

 نداره.  یب یع  انیجا تا اونا ب  نیگردم عمارت توام بمون ا یمن برم  -

 : دی دو باً ی تقر انیدا دنبال

 کار؟ ی چ یخوای و م الدیتا حاال چت شده آخه شماره م شبید یگیچرا بهم نم -

را از حرکت وا   یآسک  شی پا ریز یهازه یر خورد شدن سنگ یکه صدا  دیسمت دخترک چرخ چنان
 او گذاشت:  یشانه یرا رو شیهاداشت، دست 

کن وقتش که برسه خودم جواب همه  یازم سوال بپرس نه دم  گوشم پر حرف  ادیچند وقت نه ز هیتا  -
 دارم تنها باشم.  اجیاحت االنم که رفتم اصالً زنگم نزن واقعاً  دمیسواالت و م

ر طاقت فرسا برا نیحرف هم نزند؟ ا  رد؟یباشد؟ سوال نپرسد؟ تماس نگ  تنها دو روز بعد  یَاوام 
با مرگ نداشت که  یاز او فرق چندان یو دور  یخبر  ی. ب ردی بم  گفتیباره م کی خب  ؟یازعروس 
 داشت؟ 

  مونینکن پش یسع میبهتره الک  یتنها نباش طیشرا نیتو ا امیصبر کن لباسامو عوض کنم باهات ب -
 !الیبرن تو و  ای بگم با آر نمی ری تا برم لباسامو عوض کنم به ش سایپس وا ام یکه عمرًا کوتاه ب یکن

حقا   د؛یرا محکم به صورتش کش گرشیدستش را به کمر گذاشت و دست د کی کرد،  یبه آسک پشت
 !شدندی اوقات خارج از تحمل م یها گاهکه زن

 چشم.  ی فقط بگ ری بگ ادیزنم  ی که بهت م یحرف  هی -
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 آخه... -

 چشم!  یفقط بگ -

دوست   یهمان خو  انیدا یخو  نیگذاشت؛ ا شی بازو یو دستش را رو گرشید یرا پشت پا شیپا
 .آمدی بود که مهارش از خدا هم بر نم  اشی نداشتن

 چشم. -

 سرما نخوره، برو! الیرو ببر تو و  ایآر -

 رفت.   نشیو به سمت ماش   دیچرخ

 *** 

در افکارش دست و پا   قاً یرا به دندان گرفته بود، عم نشیی و لب پا چرخاندیرا در دستش م   لیموبا
 اما منصفانه بود. دیرسی به نظر م  انهیوحش یکه مد نظرش بود کم  ی. انجام کار زدیم

  نیمسئله خود او را ا نیا یوقت  د،یفعالً نگو د،ینگو یبود که موضوع را به شکوه   نیبر ا  مشیتصم
سخت   ادیبگذارد ز  ابانی سر به ب  دنشیپس از شن  یکه مرتض نیتا مرز جنون برده بود حدس ا نیچن
  یمخف  خابقابل انت ینه یرا اجرا کند پس تنها گز اشثانه یخب  میراحت تصم توانستی نم  یاز طرف نبود 

 بود.  انشی اطراف یاتفاق برا نیا هیماندن فعل

سور و سات  مخصوص  یب  توانستی که مطمئن بود اما نم هیقض نیاز ا دادیم  سیرا دست پل  الدیم
 چند سال زندان بود، بسپارد.   ایشالق  شان  هیکه احتماالً اوج تنب  یبه خودش او را به دست قانون 

و فروش انسان   دیکرد که خر یکس یو ُشبهه را کنار گذاشت و شروع به گرفتن شماره  شک
 .خوردندی به درد او م یزمان اساس  نیداشت که در ا ییهادست  ریجرمش بود و ز  نیترکوچک

 سالم به خوشگل پسر کورد، احوالت چطوره؟  -

 یاجرا  یبرا کردی تر مزمخت مرد انگار او را مصمم یانداخت؛ صدا گرشید یپا یرا رو شیپا
 . مشیتصم
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تا هفت   ی انجامش بد یکه از َجَنم داشته باش خوامیازت م یکار  هیوقت  چرت و پرت گفتن ندارم  -
 نه؟  ای یهست کنم،ی م  رینسلت و س 

 نبود:   یلبش کار سخت  یشد، تصور لبخند چندش گوشه صی حر  لحنش

 یکلفت گذاشت شنهادیپ هی یمن بگم هالک معامله با توام زر نزدم جون  تو، هروقت زنگم زد یعنی -
جون    ای مرغ  ریش یخوای م یتو فقط لب تر کن بگو چ  ردشونم کرد، شهیتو دست و بالم المصبا نم

 زاد؟یآدم

 کرد:  نیی مبل باال و پا یدسته یاش را آرام روبه باال شد و انگشت اشاره لی متما یکم سرش

  زهیعز ی نفر آورده که خاطرش حساب هیسر   ییبال هی  یک ی زاد،ینه جون  آدم  خوامی مرغ م ری نه ش -
 . ارمی اون بال رو سر خودش ب ناً یع خوام ی واسم حاال من م

لکه؟ آقا شما فقط امر کن چه غلط زای که جرات کرده دم َپر  عز هیاووو ک  -   نیکرده تا مام ع یشما ب پ 
 طرفمون؟ هیبگو ک م،یکن ادهیهمون و رو خودش پ 

 : ستیگرفت و به انگشتش نگر ینفس

 بچه بازه.  یساله یاو خورده  ستیپسره ب هیطرفتون  -

 .یی نامردا نیهمچ هیتف تو قبر   یا   -

 ته؟ یکنن روش، حال ادهی برنامه رو پ نیکه هم یکن ریچند نفر و اج  هی خوامی م وسفی -

 نجوا کرد:  دهیبر دهیبر وسفیو سپس  امدین ییلحظه صدا چند

 ما هم اون و...آره؟ یعنی -

 که آره. یاگه عرضه انجامش و دار  -

 کرد و گفت:  یصدا دار  یخنده

 هیرو با  کهی مرت نیکار که اصالً خوراکمونه، دورم تا دلتون بخواد آدم  الواط، شما فقط عکس ا نیا -
 .کنمیبفرس برام. کار که انجام شد خبرتون م شی از خونه و زندگ قیآدرس دق
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 زد: یاآسوده  لبخند

 زنهی و زجه م کشهیکه داره عذاب م ییهاازش، از تک تک لحظه  خوامی عکس م  خوامی فقط خبر نم -
 .خوامی عکس م 

 .زیبراتون عز  میفرستیچشم، عکسم م یاونم رو -

 پس من تو منتظرم، فعالً.  کال،یبار -

 قربانت، شب خوش.  -

تخت پرتاب کرد، قدم  یاتاق  آپارتمانش برخاست و خود را رو یکاناپه  یرا قطع کرد، از رو  لیموبا
 اتفاق بود. نیو آسوده خاطر کردنش از تکرار نشدن ا ایدرمان آر اشیبعد

 ــــــ

 .میگردی جدا از هم بمونن قهر باشن زنگش بزن بگو عصر برم ادیشگون نداره زن و مرد ز -

مادرش مانند   یدر  گوش یغرغرها ن یرا عوض کرد؛ ا ونیتلوز یکرد و شبکه  ترشی را ب  شیمچ پا حرکت
 تحمل!  رقابلیپوست بود، همان قدر عذاب آور همان قدر غ یکاغذ رو یز یشدن ت دهیکش

 .گهید میگردیکار داشت نتونست بمونه فردا برم  م؟یگفته قهر یاه مامان بسه، ک -

  دو ،یکنی و چک م  تی گوش ،همشیبا هم، آشفته ا دی تابلوعه قهر افتیق ؟یو ملق باز  یجلو قاض  -
 م؟یگفته قهر  ی ک یگیبعد م  دیزنگ بهم نزن هیروزه 

  یاستراحت مدرسه نبود، فورًا از جا یهامادرش در آن لحظه دشت کم از زنگ  لی زنگ موبا یصدا
و    کردندیم یاسب سوار  گریدکی آراد و شهرزاد کنار  یسوار  ن  یدر زم رفت.  اطیبرخاست و به سمت ح 

 .گفتندی آرام آرام سخن م

 انیو دا  ردی را در دست تکان داد؛ ممکن است تماس بگ  لشیرفت و نشست، موبا نیی پله را پا کی
  ی کم دیروز خارج نشده، شا کیاز   انیبودن دا  یمدت زمان عصب اتشی گارد داشته باشد؟ طبق تجرب

  خندلب. شدی مانند سابق م زیو دوباره همه چ کردی م یمان یابراز پش ی حت دیشا  کرد،ی تر برخورد منرم 
نگذشته بود   نیریبه ش  اشی هم از ابراز خوشبخت قهیلبش شکل گرفت، هنوز چند دق یگوشه  ینیغمگ
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  نیاندازه کوتاه بود. هم نیهم شیهای بود، عمر خوش  ن یاو را کوباند. هم یبرزخ یابا چهره  انیکه دا
  ستبه د یخانه باز شد و مادرش گوش یرفت در ورود یر ی شماره گ یصفحه  یکه دستش رو

 به سمت او آمد: مهیسراس

 .دارهی االن برم گهید ریو گرفتم، بگ انیدا ر یبگ -

 : دی را از دست مادرش گرفت و غر  لیموبا شوکه

 بهت گفت زنگ بز... یک -

 الو؟ -

 پاسخ داد:   رفتیکه به مادرش چشم غره م ی را به گوشش چسباند و در حال   یگوش عیسر

 ؟ یسالم، چطور الو  -

 حوصله:  ینه بد خلق بود و نه ب شیصدا

 ؟یفدات، خودت چطور  -

 دست خودش نبود:  شدی که تا عرض صورتش باز م یلبخند کنترل

 ...چه خبر؟ میخدا نکنه زندگ -

 . ستمایمن ن  یکنیم فی تو چه خبر؟ خوب واسه خودت ک  یسالمت -

 بود.  دهیرفته و او نفهم  ست؛یمادرش نگر یخال یجا به

 ... برهینم شبا اصالً خوابم  ؟یستیتو ن  یوقت  یفیچه ک  ،یخبر که فقط دلتنگ  -

 کرد:  انیب  اطیکرد و حرفش را نجواگونه و با احت  یمکث

 معتادت شدم انگار!  یبدجور  -

 کرد:  یامردانه یخنده  تک

 خانم.   میمعتادتم قبول دار -
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 رفت و فشرد!ضعف رفت؛ شلوارش را در مشت گ  دلش

 شمیپ دیاالن با  مینی برنامه ماه عسل و بچ دیما االن با انیتره برات؟ داکه از من مهم هیچه کار نیا -
 ...یدا شمی من تازه عروست حساب م ،یباش 

  شیپ یکار فور  هی ،یکنی که بزرگش م فتادهی ن یاتفاق خاص  مهیبهتر از تو حال نارویهمه ا دونمی م -
که انقدر حرص خوردن  نیا میریاومد واسم مجبور شدم برگردم انجامش بدم، چشم ماه عسلم م

 نداره.

  یکه نه بابات ازش خبر داره نه من؟ دو روزه رفت هیچه کار فور نیبدونم ا  دیگور بابا ماه عسل، من نبا -
وز که کار  ساعت دو ساعت سه ساعت کل ر هیکار  ،یبزن یزنگم به خودت زحمت نداد هی یحت
 ؟ یبد امیپ هی  ای یزنگ بزن هیقبل خواب  شدی نم یکردی نم

 اما خونسرد بود.  انیاو، دا برعکس

انجامش    دیکار داشتم، کارمم واجب بود با گمیم ،یچرا دنبال مو تو ماست ؟یدعوا کن  ادی خوشت م -
 دلم!  ز  یعز فهمم ی خودت و نم یبحثا ب  نیعّلت ا دادمیم

 یابود حرف عاشقانه  یاست، فقط کاف انیرام دا شهیبود که هم دهیشد، وا داد، خودش هم فهم نرم
 .شدیجنگ  خودش م  یبازنده  یدستش به دست او برخورد کند آن لحظه بود که حت ایبزند 

 ؟ ییایامشب م ال،یخی شدم، ب یلحظه عصب هی دیببخش -

 پاسخ داد:  وسفی لیمیزد و به ا یکج  لبخند

 !سده یفایاومدنم ب گهید دیگردیگفت صبح برم  کهیدا -

 ها گذاشت: آن  یرا جمع کرد و دستش را رو  شیپاها

 .می ای امشب ب نیهم یکردی م شونیکاش راض -

 گرفت و وسوسه کننده شد:  طنتیرنگ ش   لحنش

 . یداشته باش یبه نظرم امشب و خوب استراحت کن که واسه فرداشب انرژ  -
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 انداخت و با اغوا کننده گفت:  یکرد، به اطراف نگاه ییصدای و ب یتو لب  یخنده

 دارم تو نگران  خودت باش.  یانرژ  یمن به حد کاف -

 او را هم به خنده انداخت:  انیدا یقهقهه  کیشل

 .دهیتو بع  از ایز یناپره نیجون بابا ا -

 . ستین دیکس بع چیاز ه یچ یه -

او را   دیی عکس که تا ریز یاارسال شد و با نوشته انی دا یبرا  الدیلحظه عکس م نیدر هم  قاً یدق و
 . خواستیم

مواظب  زنم،ی . من فعالً برم، بعد باز زنگت م ستین  دیکس بع  چیاز ه  یچی ه  ،یگیآره، راست م -
 خودت باش. 

 .طور ن یباشه، توام هم -

 کرد:  پیتا وسفی یرا قطع کرد و برا   تماس

 آره خودشه. -

 ــــــــ

خودش هم ناشناخته  یکه برا یدرش را باز کرد و با سرعت یبود که آسک ستادهی هنوز کامل نا نیماش
آمد  باز نگه داشته بود و با لبخند خوش  شی. خدمتکار را در را برادیعمارت دو یبود به سمت ورود

 کرد.  ییگو

 خان کجاس؟  انیدا -

 جاس. نیخان ا انیدا -

 یژهایدستش را به نرده گرفته بود و با تمام پرست کی که  یانیو دا  ستیپشت سر خدمتکار نگر به
 .آمدی م نیی ها را پامخصوص خودش پله
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اش را در خود حل  را، همه اشی عضالن ینه یعطرش را، س  د،یو محکم در آغوشش کش دیسمتش دو به
 کرد.

 شده بود. شکی دلم برات اندازه گنج  -

 زد. هیمردش تک ینهیاش را به تخته سچانه و

 عروسش را پشت گوش گذاشت:  ی  مو

 !کهیکوچ یل یکه خ شکیگنج -

 .ستادیپا ا یپنجه  یدستانش گرفت و رو نیرا ب  انیدا صورت

 رون؟ یب ی خطرناکه ازش بپر  ستادهیکامل نا نی ماش یگ یمامان تو نم یآسک  -

 رفت:   یاز هم فاصله گرفتند، دخترک را کنار زد و سمت ورود عیسر

 مامان جان! دیخوش اومد -

  یدهانش گرفت و با چشمان یاش را جلودست مشت شده ایهم وارد شدند. ثر هیسر  آزاده بق پشت
 درشت لب زد: 

 م؟یزیبه سرمون بر  یچه خاک  دیبشه ما با  تیزیچ هی  رونی ب  یپر ی م نیوقت از ماش هی یگ یتو نم -
  ؟یدختر مگه تو عقل ندار 

 پرتاب کرد:  گرشیبه دست د یرا از دست  چیسوئ اکوید

 ؟ یلیخداوک  نییپا یپرت کرد نی خودتو از ماش نینگاه اخماش و، واسه ا ان،یدا نمیا ایب -

 انیاما اما نگاه پرعشقش را به دا یبسنده کرد آسک  یرنگپاسخ حرف پدرش فقط به تبسم کم  در
 دوخت: 

 اد؟ یدلت م ینگو عمو چه جور  -

 کرد و سر تکان داد یظیهم اخم غل ایثر
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 کم داره!  یو بگو انگار پسرم چ نیهم -

  شیزانو کی  یرو  افت،ی  نیری دست در دست ش ایها چرخاند و آرآن  نیبه بحث نگاهش را ب  توجهی ب
 نشست: 

 !نمیبب   جانیا ا یدلت واسه عمو تنگ نشده؟ بدو ب -

 : د یدو انینگاه انداخت و سپس به سمت آغوش دا  نیریبه ش ابتدا

 تنگ شده بود!  -

 : ستاد یو راست ا  دیسر او نشاند، در آغوشش کش یرو یابوسه

 خوش گذشت بهتون؟ -

 لب زد:  ینشستند و مرتض  های از راحت  یکی  یرو اکویو د  یشکوه

 نداشت اما بدک نبود.   ییبدون شادوماد که صفا -

 خوبه پس خوش گذشته خداروشکر.  -

 راه افتاد:  های انداخت و به سمت راحت انیدست در آرنج دا ایثر

فوق   گنیثبت نامتون کردم که همه دوستام م  یتور اروپا گرد هیواسه ماه عسلتون  دمیها چنقشه -
همه  شهیمحشر م یلیخ شه،ی از دوستام م  یک یامون شوهر  آشنا درومد باه   درتونمیالعادست تور ل

 بره.   شیهام پاگه طبق برنامه  یچ

 و نوک انگشتانش را بهم کوباند:  ستادیپا ا یپنجه یبا ذوق رو  یآسک

 .گذرهیخوش م  یشدم حتمًا کل زدهجان ی ه یل یخ یوا -

 نشاند و گفت:  شی پا یرا رو ایآر انیدا

 . ینش تی اذ نایات و عوض کن تو ابرو لباس گذره،ی آره، خوش م -
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هم برخاست و پشت سرش به   نیریها رفت، ش تکان داد و سمت راه پله یسر  انیحرف دا دییتا به
 راه افتاد: 

 عوض کنم.  امیصبر کن منم ب -

 *** 

 کیتوجهش را جلب زد؛  یز یتخت پرتاب کند که چ یاتاقش را باز کرد، خواست شالش را رو در
هم  نیزم یرو  یگل برگ رز قرمز که سراسر تخت را پر کرده بود و حت  یانبوه انی قلب شکل م یجعبه 

 شده بود.  ختهیر

  یرو ی قیلبخند عم دیدی که م یز یجعبه را گشود؛ از چ اطی تخت نشست، دست دراز کرد و با احت یلبه
  دنیو با د دی کش. چشمش را باال لی چند گارد موبا یاز او چاپ شده رو ییهالبش نقش بست، عکس

که  یاندهبرگ ها پنهان شده بود جعبه را کنار گذاشت و با خگل  انیشده و م یبند  سهیکه ر یدو کتاب
دوست داشت   شهیکه هم ی" ، " قمارباز"، دو کتاب ری" نفس گ د،یکش رونی ها را بصدادار شده بود آن 

  جانیتمام شده بودند و حاال ا ای کردی ها را فراموش م آن  دنیخر شهیهم ا یها را بخواند و اما آن
 ان وارد اتاق شد.یشد و دا دهیکش  نییدر پا یره ی. دستگکردندی م ییدستانش خودنما  انیم

 کرد:   رهیخ  انیدا یها را رورقصان و براق شده بودند، آن  شیهامردمک 

 شوکه شدم!   یلیبگم، خ یچ دونمی اصالً نم  -

 فرو برد: بشی دستانش را در جزد و  یکج  لبخند

 بهت بدهکار بودم. نارویا یبگ  یز یچ  سیالزمم ن -

 : دیچ یتخت بلندش کرد و دستش را دور کمر دخترکش پ  یرو از

  نیواسمون هم  یکن یخودکش میست ین یبابا ما راض  ن،ییپا  یپرت کرد نیخودت و از ماش گنیم -
 . زهیخاطرت عز میجور

 را دور گردن او حلقه کرد:  دستانش

 نشو. فتهی خودش  یبود الک  سادهی وا اً ییتقر نیشلوغش کردن، ماش یاونا الک -
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 دلبرش چسباند:  یشان یرا به پ اشی شانیپ

 مامانت اومد؟  هوی که  یکن  کاریچ یخواستیها مرو پله  گم،یآدم  دروغگو. م یجااون -

 را باال داد:  شیهافکر کرد و شانه  یتصنع

 کنم؟ یکار  خواستمیمگه م اد، ینم  ادمیدونم  ینم -

 : د یکش ینرم آسک یهالب  یرا رو انگشتش

شکست   هی یکنی که آخرش مجبورم م یدی، حرف گوش نمنزن  ادیصدبار گفتم من از رژ بدم م -
 بذارم رو دلت.  یعشق

پس دست برد   کردی و افکار بد را دفع م ی منف یهایکالم و لبخند مرموز کنج لبش تمام انرژ  طنتیش
 را پاک کرد:   شیو تمام رژها

 خوب شد؟  -

 برد:   ترک یرا نزد  سرش

 ! یچه قدر زشت شد -

 تو شدم!  هیتازه شب -

 کرد.  یاخنده

 ـــــــ

 پ یآراز تا یبرا عیانداخت و سر ردآوی در م اشیکه مونوپاد را از کوله پشت ی به آسک  یچشم گوشه
 کرد: 

 بهشون؟   یگفت -

 گذاشت:  شی موها یرا رو  نکشیع

 !گهیمعلوم باشه، بدو د فلیکه ا سایوا جان یا ایب انیدا -
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 نهاد:  بشیرا قفل کرد و در ج  لیموبا

 . میبر جانی از ا دیفردا هم با مشیدیند  یخودمون درست حساب میگرفت فلی انقدر که عکس از ا -

 پاور را فشرد.  یزد و دکمه  یلبخند دیرا در آغوش کش   یآسک

 ــــــ

برد با   انیکه آن را سمت دا  نیرا برداشت و هم یگر یسرش گذاشت، کاله د یموس را رو  ی کیم کاله
 نهاد. شی کالهک را سر جا جهیوحشتناک او مواجه شد پس در نت یچشم غره

 لند.  ی زنی د امیب کردمی فکر نم وقتچیه -

 داد: اشی ن یبه ب ینیچ

 انقدر مزخرف باشه! سی پار کردمی وقت فکر نم  چیه -

 !انیدا یذوقی ب  یل یخ -

 به اطراف انداخت:  ینگاه

 در مالء عام، واسه کدومش ذوق کنم؟  ابونیادرار کردن کنار خ  ،یناامن  ،یف یکث  ،یشلوغ -

و با   دیکش  رونی ب فشی فورًا مونوپاد را از ک یلند که شدند آسک  یزنید یو الجثه میعظ یمحوطه  وارد
 .ستادیا انیدا یلبخند جلو

 فرو کرد:  بشی هم فشرد و دستش را در ج یرو  چشمانش

 تمومش کن.  کنمی خواهش م -

 ـــــــ

 مساحتش چه قدره؟ یدون یم مینیموزه رو بب  نی ا میتونی تا صبحم نم -

  یرا در هوا گرفته بود و دو بال داشت توجهش را جلب کرد، ب  شی جلو یکه پاها یبز کوه یمجمسه 
 لب زد:  یسخن آسک  هیتوجه 
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 جاست.   نیها ما اجاست، هزارتا از مجسمه  نیاما ا هاه یمجسمه هخامنش نیا نیبب  -

 اش را باال انداخت: شانه  تفاوتی ب

 ده بود.بود تا حاال داغون ش رانیکه سالمه اگه ا نهیحداقلش ا -

 ها کرد: مجسمه یهیاز بق  دیبه بازد شروع

 .ره یگی آدم زورش م یلیخ   ییآره خب اما خدا -

 ؟ یآسک  -

به همان رنگ،   یاتتو شده  ییو ابروها  یکوتاه شراب یبا موها یدو به سمت صدا بازگشتند؛ دختر  هر
 . ینی در ب یکوچک  نگیرسی سرخ و پ یرژ 

 را دور گردنش انداخت و سمت دختر رفت:  نی دورب

   ؟یخودت ن؟ینگ -

 : دیکش غیخندان ج یارا باز کرد و با چهره  دستانش

 .وونهید  نمیبب جان یا ایب  ییوا -

کرد از گوش دادن به   یگرفت؛ سع نیزم  یآرام رو شیپا   کیدستانش را در هم قفل کرده و با  انیدا
  دهیکه پوش یلباس امد،ی واقع اصالً از ظاهر دختر خوشش ن کند، در زی شان پرهخسته کننده یمکالمه 

 تر بود.  نیاگر سنگ دیپوشی بود را نم 

 برانداز کرد.  قیعم یاو را با لبخند یقرار داد و سر تا پا یآسک یبازوها  یرا رو دستش

 زد تو؟  بتیچه طور غ  هویذره شده بود دختر تا دانشگاه تموم شد  هیدلم برات  -

 نهاد و با لبخند سرش را کج زد:  گرشید یرا پشت پا شیپا

 بال؟  هیکنکور ندادم، حس درس خوندن نب... اون ک گهیمن د -

 گرفت:  نیناز چشم از نگ با
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 زم؟ ی عز ییا یب شهی جان م انیدا -

  یها رفت و کنار آسک مبدل کند، آرام سمت آن  یچند تصنعهر  یلبش را به لبخند یکرد کج یسع
 .ستادیا

 شد:   رهیخ انیرا دراز کرد و در چشمان دا دستش

 باهاتون خوشبختم.  ییهستم، از آشنا نینگ -

 نوک انگشتان او را در دست گرفت و رها کرد:  آرام

 خوشبختم.  -

 را با هر دو دستش گرفت و خود را به او چسباند:  انیدا ینما بازودندان یلبخند با

 که؟ ادتهیپسرعمومه،  -

 به گردنش داد:  یو تاب چیپ

 . میبچرخ میبر نتیو داشتم، اومده بودم با ماش  دنشونیبار سعادت د هی -

 بود...  یچه دوران ری بخ ادشی یوا -

 چشمش چرخاند:  یدر کاسه  مردمک

 جان؟   یآسک میبر -

فرشتگان   یجلو  ینقصی ب  یمایس  نینقص پسر انداخت؛ مطمئنًا خدا با خلق چن  یب یمایبه س ینگاه
 . دیبالی به خود م

 میبر باهم  ادیبگم ب  یبه مان نی کردم، صبر کن داشیدوستم و؟ من تازه پ یببر  یخوای کجا م ییوا -
 .میبگرد

 : دیکش  نیخود را به طرف نگ  یکم ضشیهمان لبخند عر با

 ؟یمزدوج شد عه توام  -
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 را عقب فرستاد:  شیکرد و موها یاعشوه خنده  با

  دیاگه موافق باش شناسمیم  جانیرستوران خوب ا هیداستان داره، من  زم ی بهت عز گمیحاال م -
 جاس.  کجا مونده، آها اوناهاش، اون  یمان نیا نمیتا من بب  دیواسه ناهار، صبر کن میبر  ییچهارتا

  لشیدر حال صحبت کردن با موبا  تی جمع یالبهکه ال یشخص  یست تکان دادن براشروع کرد به د و
رنگ با شلوار    یچسبان نارنج ی شرت یرا برانداز کرد؛ ت  ن یکرد و پسر مد نظر نگ زی بود. چشمانش را ر

که  ییهازرد رنگ، دست  ییهاوهی بود و گ شیمچ پا یآن تا چند وجب باال  یکه اندازه  یکوتاه ن  یج
 از خودشان مشخص نبود. یز ی چ یبار آن همه تتو و خالکوب ریز

 دوخت:  انیرا از پسر گرفت و به دا نگاهش

 دختر؟  ایاون پسره  انیدا -

 خند گفت:   شی کرد و با ن کینزد ی به آسک   یرا کم  سرش

 ! ایکردی که تو فروشگاه شمال واسم انتخاب م هییهمون لباسا -

 دوخت: اخم نگاهش را از پسر گرفت و به او  با

 بود؟  نیا هیچرت نگو، کجا اون لباسا شب -

 ...اشیواال فقط رنگ بند -

 دراز کرد:  انیشد و دستش را سمت دا کینزد یمان  نیح  نیهم در

 ...ی  آقا تونییاز آشنا خوشبختم  -

 داد: یپسر را در دست گرفت و تکان آرام دست

 افشار، خوشبختم. -

 دراز کرد:  یزد و دستش را سمت آسک یلبخند

؟ -  و شما خانم 
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 انداخت و با لبخند زد:  یبه دست مان  یکوتاه نگاه

 افشار.  -

 : د یزد و دستش را عقب کش یاجبار  یلبخند

 خوشبختم.  -

 او حلقه کرد:  یجدا کرد و دستش را دور بازو ان یرا از دا یآسک  نینگ

شما هم آروم   میحرف واسه زدن دار  یکل میر  یپسرا من و دوست جونم جلوتر از شما م گهیخب د -
 .نی ایپشت سرمون ب آروم 

 : دیکش رونیرا ب   شیرد و بدل کرد و آرام بازو  نیو نگ انیدا  نیمرددش را ب نگاه

 .میر یخودمون م میشی شما نم  ما مزاحم گهینه... نه د -

 او را گرفت:  یبازو مجدد

عمرًا اگه   ؟ی بر  یجور   نیهم ذارمی م یکردم فک کرد داتیانقدر ذوق مرگم که پ وونهید یحمتچه مزا -
باز از فردا مال  گهیروزه د هی د یبدبخت ترک نیافشار شما هم اخمات و باز کن َزحل ه ا یبذارم، آقا
 خودته.

که او از نشست و   دانستی نم یآسک  یعنیداد؛  رییرا باال انداخت و جهت نگاهش را تغ شی ابرو کی
  تی افراد شخص پیت نیداند راه رفتن در کنار ا ینم  کند؟ی حذر م ییآدم ها نیبرخاست با چن 
 دانست؟ ی او را نم  یهات یچه طور هنوز حساس برد؟یسوال م  ریخودشان را ز

 . میایما هم پشت سرتون م دینگفتم، شما بر یز یمن که چ -

 *** 

 ؟ یکردیاز عشقش دل ما رو خون م  هاهمون پسرعموته که اون موقع نیا -

 کرد و سرش را تکان داد:  ضی را عر لبخندش
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پوست   یکنارم نشسته، ه انیدا شدی نم سر سفره عقد اصالً باورم  شهی باورت نم  ییآره خودشه، وا -
 .دار یب  ایبفهمم خوابم  گرفتمیدستمو نشگون م

 شوخ طبعانه گفت:   یرفت و با لحن یاغره چشم

 ؟ یتورش کرد یحاال چه جور  ا،یخودت گنیخرشانس که م -

 زد:  یا را باال داد و لبخند خاُنمانه  ش یابروها جفت

 قبول کردم.  گهیاون من و تور کرد منم که دوسش داشتم د -

 کدومتون اول اعتراف کرد؟  ؟یجد -

 شد:  رهی دور خ یانقطه  به

  یحاال هر چ مینی اصرار کرد لب آب بش یشب کل هید شمال خب معلومه اون، دست من و گرفت بر -
 میداشت می نی زم بیکاش س  گفتی م  یکه تازه ه کردی گوش نم گهیوقت د هیسرده بذار  گفتمیمن م

لب آب و شروع کرد ابراز عالقه که من عاشقتم و  می کرد نشست میراض گهید  ش،یتو آت  مینداختیم
 قبول کردم.  گهیکنم د  شیگناه داره اگه بخوام ضا دمیحرفا منم د نیدارم و ا ستدو

برده بود و چنان گام   بیدستش را در ج کی ست؛ی نگر انیوار نگاهش را برگرداند و دا متذبذب
است، اصالً تصورش   نیزم یخدا  ییه گوک انداختیها نگاه مو از گوشه چشم به مجسمه داشتی برم

 . دیگنجی گفته بود در مغز نم یکه آسک ییهادر آن حالت 

 کن باشه! عیکه آدم ضا ناسیمن فک کردم از ا ادیاصالً بهش نم -

 رفتارش متفاوت و عاشقانس.   یلیبا من خ  ه،یجورن یا هیواسه بق -

 : دیکش  نییرا از گوشه پا   لبش

 . ییایچه رو ؟یجد -

 کرد و لب زد:   یتبسم 

 باهم؟ دیچه طور آشنا شد یشما و آقا مان -
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 را در هم قفل کرد:  دستانش

 مشترکمون آشنامون کرد. یاز دوستا  یکیما،  میآشنا شد یمهمون  یتو -

 باهم؟ دیدوست  یعنیآها  -

  تشیمسئولباره   ریز  یاز بورس خارج شده کم تر کس گهیازدواج د  م،یکنی م یاما باهم زندگ زمیآره عز -
 . رهیم

 کرد:  دیاز سر  ترد یاخم

 که.  ستین  یسخت یلیخ زهی چ ؟یتیچه مسئول -

سخته،  یل یخ  یباش  یکی که تا آخر عمرت با  نیخب نظرات متفاوته عشقم، تعهد داشتن و طاقت ا -
 !امیمن که از پسش برنم 

 !؟ یمتعهد باش یک ی به  یتونی نم  یعنی -

 : دیچ یپ  یرا دور دست آسک دستش

  یتنوع طلبه مثالً االن شش ماهه با مان  یلیذاتم خ گمیکنم م انتیکه خ ستین  نیمنظورم ا نینه بب  -
سابق و واسش   تهیجذاب گهیکه د فهممی ها مطوره  نیاونم هم زنه،یداره دلم و م گهیرل شدم انگار د

 ندارم. 

لبانش را کش داد و آهان  شدیخارج م  نیو از دهان نگ دیشنی م  شیبه آن چه گوش ها  مشکوک
 زمزمه کرد.  یآرام

 خوشبحالته. یکله گنده هم که هست کل یبهشم که عالقه دار  ومدهین  رتیگ یا که ی خب تو بد ت  یول -

 : ستینگر ن یرخ نگ مین به

 ه؟یشغلش چ یآقا مان  -

 شرکته باباشه. یداخل  ری جاست، مد نیرستورانه ا ناهایا -

 آها موفق باشه. -
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 ـــــ

 . دی" محشره حتمًا امتحانش کن نیلور شیها " کبچه  ییوا -

 گفت:  نیدر جواب حرف نگ یمان

 احتماالً سفر اولشون باشه. زمی عز -

 شد و لب زد:   رهیخ انیدا به

 . دمیمن براتون سفارشش م دیداخل منو رو به نشون بد یشما غذا -

 ها داشت!؟ حس انزجار نسبت به آن   نیچرا تا ا ست؛یآورد و به آن دو نگر ترنیی پا یمنو را کم انیدا

 گفت:  خدمتشی رو به پ   یگذاشت و به فرانسو زیم  یرا رو منو

- two poulet basqualse see voo play! 

 لطفًا" یی" دوتا مرغ باسکا

 ها کرد و ادامه داد:آن  روبه

 د؟ یکنیم  لیشما هم باسکا م -

 اغواگرانه نجوا کرد:  یچانه گذاشت و با لحن  ری دستش را ز نینگ

 ؟ یگرفت ادیفرانسه  یتو؟ از چند سالگ یدار  یاچه لهجه  -

 چانه زد:  ری دستش را ز دیهم به تقل انیدا

 ندادن. ادتی شما و متاسفانه  یبه بزرگت بگ یگرفتی م دیکه تو با یاز همون سن -

 .ستندیخند به هم نگربه خود دادند و با لب  یزمان تکان  هم  یو مان  یآسک

 .یر ی وقت به دل نگ  هیجون  نیشوخ طبعه نگ ی لیخ انیدا یوا -

 کرد و گفت:  ی صدادار  یخنده یمان
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 برنخورده باشه!  انیبه دا  دوارمیمالحظس ام یخورده تو صحبت ب  هی  نمیبابا، نگ  میدون یم -

رفت.          ی بهداشت   سیاما برخاست و به سمت سرو انیو دا  ستینگر انیبه دا زشیهمان نگاه ت  با
 به راه افتاد.  انیدنبال دا یکوتاه یرا عقب داد برخاست و با عذر خواه اشی صندل   یآسک

 ـــــــ

بود که   رهیبه خود خ  نهیگذاشت، از آ سی دو طرف سرو یو دستانش را رو د یبه صورتش پاش یآب
 : دیرا از خود سمت او کشدر چهارچوب در ظاهر شد، جهت نگاهش  یآسک

شد    چتی پاپ نیاگه نگ میکنیو ازشون جدا م رمونیمس ی و مجلس کیش  یلیخ  میناهار و که خورد -
 با عرض معذرت.  ومدهیشوهرم از تو خوشش ن یگیبهش م 

 لب زد:  یو با لحن بد ستادیا انیدا کنار

با    یکنیم  نییدوستمه، دوست دوران دانشگامه مگه من واسه تو تع ان؟یدا ی کنی م یجور ن یچرا ا -
  نیا یعنی شهی اول و آخرش راهمون ازشون جدا م میما که شب پرواز دار ؟ینگرد   یبا ک یبگرد یک

 ؟ یکن یآبرودار  یتونی دو ساعت و نم 

 زد:  هیتک   سیو دستانش را از پشت به سرو  دیچرخ یآسک سمت

برعکسش   تونمی نم  ادیخوشم ن یخوشبختانه هر وقت تو برخورد اول از کس ایمتاسفانه  تونم،ی نه نم -
 و تظاهر کنم. 

مانده تلخ تمام شود  یکه از عمرش دو روز باق  یماه عسل دادی اجازه م دینبا  د؛یرا از داخل گز  لپش
 : دیرا در آغوش کش  انیزد و دا یپس لبخند

 .میشی جدا م میو تلخ نکن ناهار و که خورداوقات خودت یخب بداخالق خان الک لهیخ -

 دستگاه خشک کن گرفت:  ری جدا شد و دستانش را ز  سیسرو از

 میرستوران ج یاصالً از در پشت  گهیم طونهی ش ،یواسه آدم که اوقات خوش بذار  یذار  یاعصاب م -
 .میش
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بود که  ی خوش آن شب شوم  دست  ریی تغ نینداشت مردش به کل عوض شده بود و ا یادهیفا نه،
 .دیعّلتش را نفهم  گاهچیه

حوصله و   یب   یلیاالن، خ  نیعمارت اخالقت عوض شده تا هم یاومد یاون شب لعنت یاز وقت انیدا -
 !میچت شده فقط صبر کن تا برگرد فهممی من که آخرش م ،یشد  یعصب

 : د یچرخ یآسک سمت

   ؟یکنیم دی من و تهد یاآلن دار  -

 : ستاد یدر رخش ا رخ

 !یزن ی غر م یه  ،ینه؟ از اول سفر همش تو خودت ایبفهمم چت شده  دی با کنم،ی م دیآره تهد -

 و سمت در رفت:  دیبه صورتش کش  یدست

 . میزنی بعدًا حرف م میبر ایباشه حاال ب  -

 هفته... کی ن یکرد، مثل تمام ا فرار

 *** 

 : دیاش دست کششکم تتو شده  یزد و رو  هیتک  یصندل  به

 اضافه کردم.   لویخوردم فک کنم دو سه ک یلی خدا خ یوا -

 سر دادند. یبلند یخنده یپشت بند حرفش خودش و مان  و

 گوشت به چنگال زد:  یبود تکه ا  نیهمان طور که نگاه اش به نگ انیدا

 ؟یاضافه کرد لویدو سه ک یکل غذا پونصد گرم بود چه جور  -

بزند   یکه خواست حرف  نیخود را جمع و جور کرد و هم ی کم  نیکوچ کرد، نگ شانیهالب  یاز رو لبخند
 قرار داد و برخاست:  زی م یرا رو یمبلغ انیدا
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  میبر  دیبا میخوشحال شد اما امروز پرواز دار  شیمی دوست قد دنیاز د یل یخ  یبه هر حال آسک  -
 !میجمع کن   لمونویوسا

 خارج کرد:  فیرا از ک  لشیفورًا موبا نینگ

 گمت نکنم عشقم. گهیجان شمارت و بده بهم داشته باشم که د  یپس آسک -

 دوخت:  انینگاهش را به دا یاه یثان مردد

هنوز   دمی چون من خطم و تازه خر زنمی تو شمارت و بده من خودم بهت زنگ م  یخوای...مگمیم -
 شمارم و.  ستمیحفظ ن

 ادامه داد: یو لبخند مضطرب آسک انیدا یگره خورده یهابه اخم توجهی اما ب نینگ

 . رمیگ یشمارتو از خودش م یخان و بده من برگشتن  ان یشماره دا یخوایم رهی م ادتینه مطمئنم  -

 ابدًا! خواست؟ی را م  انیدا یرا صاف کرد؛ شماره   شیکج مو فرق

 واست.  فتهی بندازم شمارم ب سیکنم م ویشمارتو بده س  -

 اش کرد و لب زد: خودپسندانه حواله  ینگاه نینگ

 حاال شد.  -

از رستوران   انیدا یدوشش انداخت و شانه به شانه یاش را رو کردند. کوله  یخداحافظ  گرید کی از
 خارج شدند. 

 . نمشونیوقت نب  چ یه گهید دوارمیام -

 سر گذاشت:  یرا رو کالهش

 خوش برخورد بودن.  یلیکردن مگه؟ به نظرم که خ تکار ی چ هاچارهی ب -

 . یصفره آسک  تیآدم شناس  -

 قرار گرفت و عقب عقب راه رفت:  انیدا یروروبه  اشی شگیعادت هم  به
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 باهاش ندارم.  ینداره من مشکل بیعشقم، اما ع ین یبدب یادیتو ز -

 فرو برد:  ب یدستش را در ج کی

 بودن؟ نایدوستا دوران دانشگاهت ا یجد -

 کن شرمنده شم.  یو معرف اتیتو دوتا از اون دوست حساب  -

 پاسخ داد:  وقفهی ب

 آقا، باکالس.  ت،ی آراز. باشخص -

 افزود:  دوارانهیرا باال داد و تاک شی ابروها

 خوش برخورد. -

 زد و سرش را عقب فرستاد:  یلبخند خجسته

 ؟ یآراز و دار  نیناسم، فقط همدوستات و بش  ترش ی دوست دارم ب -

 فقط دو سه تا. قیدارم اما رف  ادی آدم دور و برم ز -

 بودن؟ مونی شب عروس -

 ! یفتی آره، درست راه برو ن  -

 هتل؟ میحواسم هست، برگرد  -

 آره خسته شدم صبح تا حاال.  -

 شد:  زانیآو ش ی رساند و از بازو انیگام خودش را دا  ک ی با

 . ارمیو در م  تیخودم خستگ -

 بار باال انداخت.  نی را چند  شیجفت ابروها انیبه دا رهی خ طنتشینگاه مملو از ش  و

 . یمست کرد گفتمیبه خدا اگه صبح تا حاال باهات نبودم م یآسک  -
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 مست چشاتم عشقم.  -

 کاشت.  انیدا یگونه ی رو  یمحکم  یبوسه و

* 

 آقا؟  دیببخش -

 دوخت:  را برگرداند و به زن خوش نقش پشت سرش نگاه  سرش

 د؟ ییبفرما -

 بهش؟  دیبنداز ینگاه هی دیایم سادیوا هویتو راه  نمی ماش نیا -

 : د یرا بست و سمت زن چرخ  نشی ماش در

 نتون؟ یبله حتمًا، کجاست ماش -

 تا نشونتون بدم.  دیایسر کوچه گذاشتمش ب -

که کاپوتش   دیرا د یرنگ یمشک  نی پشت سر زن به راه افتاد و ماش عانهیشروع به حرکت کرد، مط و
 باال زده شده بود. 

 نتون؟ یماش نهیا -

 . نهیبله هم -

 به قطعاتش انداخت:  یقرار گرفت و نگاه  نیماش  یروروبه 

 خانم احت...  -

فرصت آخ گفتن   یشدن چشمان حت اهی و س دیکوب  نیماش یاز پشت محکم سرش را به لبه  یشخص
 او نداد. هم به

* 

 مدتش آراز را نگران کرد: ی او بود، سکوت طوالن  ی از سو یمرد چشم دوخته و منتظر واکنش به
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  د؟یخوب یشکوه یآقا -

 : دیتکان داد یصورت مرتض  یرا جلو دستش

 با شمام؟   -

 شد:  رهیآراز خ   یچشمش رو مردمک

 برم...  دی...برم...بادیم...من...با...با -

 : دیرا داخل کش  شیهالب

دادم خودتون به خانمتون   حی به سر فرزندتون اومده. ترج یچ  دیمن واقعًا متاسفم اما الزم بود بدون -
 .دیای گفتم تنها ب  نیواسه هم د،ی... البته اگه صالح دونستدیبگ

 : ستد یکرد تا با یبود که سع یهر زحمت به

 برم.  دیبا -

 .شدی با التماس از گلو خارج م   شینجوا

 . دیبعد حرکت کن دیاستراحت کن  کمی بهتره  ستیحالتون خوب ن یشکوه یآقا -

 ن...نه... -

 افتاد.  نیزم یهوش رو یقدم را برداشت ب  نی که اول نیهم و

 ــــــــ

 

  یچشمانش را آزار داد. متوجه دست و پا دینور خورش می تابش مستق دند،یسرش کش یرا از رو پارچه
 داد:تکان    یاش شد، خود را همراه با صندلبسته

 از جونم؟  دیخوای م یشما؟ چ   نیهست یک -
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سر  وانشانیرنگ را از ل یاقهوه یعینشسته بودند و ما یاکاناپه  یرو شیروروبه  یبت یمرد ه چند
 جواب  پسر ندادند.  یب اد  یبه فر  یتی. اهمدندیکشیم

و   فیدوبلکس و البته فوق العاده کث  یگرفتن شدن، اطراف را برانداز کرد. پنت هاوس  دهیاز ناد درمانده
 . کردی م ییخودنما نی زم یشده رو ختهی ر ییهاو لباس  یخال  یهای بطر   شیجا  یکه در جا ختهیبهم ر

 بود؟   یاسمت چ -

 در جانش دوانده بود! شهیترس ر د؛یدهانش را بلع  آب

 .الدیم -

 : دیکش لشیبه سب  یو دست دیرا کامل سر کش  وانشیل

 آخه؟ یتو مرد ،یکنی ها حال مکه با بچه مچه  دهیبهمون اخبار رس الدیآقا م -

 روح از تنش را حس کرد...   زیگر

 برم دروغ گفتن بهتون. دی ن... نه به خدا، بذار -

 کنج لبش گذاشت و آتش زد:  یگار یس

که   میباطن  لیاعتراف کرده اما برخالف م اتی از قربان یکینه اون که دروغ نگفتن، چون دست بر قضا   -
به سر و   ی دست هیکه  دهیاز اون باال دستور رس شهیمثل تو حالم بد م ییبا آدما یاز هم صحبت  یحت

 هام.گوشت بکشن نوچه 

 کلماتش مشکل داشت، انگار که در شرف سکته بود: یوضوح در ادا به

 ...فه...مم! ینم...نم -

 در کنارش عالمت داد:  ستادهیزد و با دست به دو مرد ا گاریس به یق یعم پک

متاسفانه واکنش   میکه به ما سپرده آدمت کن  ییارویداره، اون  یواکنش یکه هر کنش نیواضحش ا -
 و انتخاب کرده.  یدردناک و بد یلیخ
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او را به سمت اتاق   شیهاهیگر  یحت  ش،ی ادهایتوجه به داد و فر یرا باز کردند و ب شی و پا دست
 کشاندند. 

 *** 

  یاز فرد لیم یکنار تخت برداشت؛ هشت ا یچشمانش را باز کرد و آن را از عسل لش،یموبا یصدا با
قلبش از کار   یاه یارسال شده بود، ثان شیکه برا یر یتصاو دنیها را باز کرد و با دآن وقفهی ناشناس. ب 

 مضمون:  نیا آمد با شیبرا یگر ید لیمی. همان لحظه استادیا

 عکساش، خوش بگذره."  نمی" کار انجام شد، ا -

 دنشیکه د یت یکبود در وضع یدست بسته با صورت  الدیم  ست؛یها را نگرباال رفت و عکس  دوباره
از تخت پرتاب کرد و با انگشت شصت و   یارا گوشه  لی. موباهم طاقت فرسا بود  انیدا یبرا یحت

خود را احساس کرد. دستانش را دور گردن  یرو  یکوچک ی سبابه چشمانش را ماساژ داد. افتادن جثه
 قرار داد:  انیدا یچهره  یسانت کیاو حلقه کرد صورتش را در 

 اد؟یرنگ رژ بهم م نیا -

 دخترک کرد:  نی ا زوم لبان آتشزد و نگاهش ر  یرا حفظ کند، لبخند کج اشی کرد حالت عاد یسع

 . ادیجور وقتا از رژ خوشم نم  نیگفتم ا -

 دوخت ولب زد:  انیخمارش را در چشمان دا چشمان

 خب پاکش کن.  -

سرش را بلند کرد و   رفت،ی چشمانش کنار نم یاز جلو یاو بدن کبودش لحظه  الدیم ی  خون یچهره 
 رساند:  ییفاصله را به تار مو

 . یگرفت یره منفاما نم کنمی پاک م -
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  کیبرد و در  یکمر آسک ری . دستش را زکردی را گرفته بود و رها نم  بانشیمثل عذاب وجدان گر یز یچ
شده بود که کنترل حرکاتش را از او گرفته بود.  یرا با هم عوض کرد، سرشار از خشم شانیحرکت جا

 گذاشت و تالش کرد تا او را عقب بفرسد.  انیدا ینهیتخت س یدستش را رو

   ؟یکنی م  یجور نیچرا ا انینفسم گرفت دا -

سرکوب عذاب  یرا برا  ایاشک آلود آر یمایکرد س یسع زد؛ی نفس نفس م د،ی را در هم تن  شیهااخم
 به خاطر آورد:" اش موقع   یوجدان  ب

 !الدهیم -

 کنه؟ی م  تتیاذ الدیم -

 آره.  -

" 

 دختر کرد.  فیآن که متوجه شود شروع به فشردن مچ دست ظر یرا تکان داد و ب   سرش

" 

 کرد؟ ی م تتیکجا اذ -

 کنه.  یباهام باز  خوادی م  گفتی خودش م شی پ بردی وقتا من و م یتو اتاقم بعض  -

" 

 کنار رفت؛ تازه  یآسک  یاز رو عیبه خود آمد، سر دش،یکش  رونیاز گذشته ب یاخفه  اد  یفر یصدا
 بود.  دهیو او نفهم ستیگری کبود شده داشت م  یعروسش با دست

 . دیببخش -

 لب زد:  کردی را پاک م شیهاو اشک  دادی طور که مچ دستش را ماساژ متخت نشست و همان یلبه

 .ینبود یجور  نیخب بگو بهم، تو که ا ان؟یچته دا -
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 : ستادیرا تن کرد و راست ا  شرتشی ت

 قدم بزنم.  کمی رونی ب  رمی بخواب، من م -

 قرار گرفت:  انیدا یرو و روبه   برخاست

 یبه ک یخوای م  یبه من اعتماد کن  یمن زنتم، نتون انیگفتم؟ حرف بزن باهام دا  یچ یدیاصالً فهم -
 من به درک.  یسبک ش کمیبلکه خودت  کنهی م  تیداره اذ یبگو چه کوفت  ؟یاعتماد کن

 کنارش زد:  آرام

 تنها باشم.  کمی خوامی فقط م -

 شد:  ریدستان او اس نی قدم را برداشت، آرنجش ب  نی که اّول نیهم و

 ان،یدا هیدردت چ یبگ یباهام حرف بزن   دیبا قاً یاالن دق یتنها باش یکه بخوا ستین یاالن وقت -
 !ذارمی ن نم م یبر  یول کن یجور  ن یهم یتونی نم

با   یبه دختر  لیتازه سر پا شده بود، تازه خودش شده بود، تازه تبد  ست؛یبه دخترک نگر رخشم ین از
  شی برادرش توسط پسرعمو  گفتی م گفت؟یبود، شده بود. چه م قشیکه ال  یشاد و زندگ یاهیروح 

 کرده    ریکه او اج ییهاتوسط آدم  شی به پسر عمو گفتیم ای شده؟  تی آزار و اذ

بود. سکوت...   تی موقع نیگرفته بود مناسب هم شیکه در پ  یروش قاً یو دق گفت؟ی شده؟ خب چه م 
را پشت    شیکرد، موها ترکیمگو بود. خودش را به او نزد  یهاحربه در برابر حرف   نیبهتر شهیهم

 را نوازش کرد:  یگوشش فرستاد، و نرم دست آسک 

محصول  گنیم ناست،ی مال  زم ستین یمهم یمسئله س،خته یم بهم رفکر کمی  زمی نشده عز یچ یه -
 . نیکرده، هم  دایشده خاکشون مشکل پ فیضع شونیده

دستش را گرفت و عقب عقب به سمت تخت   د،یرا بوس ان یبلند شد و کنج لب دا  شیپا یپنجه یرو
 گام برداشت: 

 تر از با من بوده؟ مهم  نایفکر کردن به زم  یعنی -

 : د یرا گرفت و سمت خود کش انیدا یقه ی دیتخت خواب یرو
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 . یکنی فکر نم یچیجز من به ه رانیقول بده تا برگشتن به ا ایب -

 : د یآرام دراز کش و

 اما...  یرس یو بهشون م  نای سراغ زم  یر یم یبرگشت یوقت -

 .دیهم کنارش دراز کش انیدا

 *** 

 دستمال اشکش را پاک کرد:  با

خوب   رفتیداشت م  ینفر و مالقات کنه وقت هیبرم کردستان  خوامی نبود به خدا، گفت م  شیچ یه -
 بود!

 فرو برد:  دشیسف فرمی ونی بیرا ج دستش

 هم نداشتند؟ ی قلب یحمله یسابقه  -

 نه اصالً! -

خطر رفع    دیحمله شدند، نگران نباش نیبهشون وارد شده که دچار ا یاپس احتماالً خبر شوکه کننده -
متشنج  یاز فضا د،یباش   دیزنیکه بهش م  ییها و خبرهامراقب حرف  دیبه بعد با نیشده فقط از ا

براش   کهرو هم   یی. داروهادیباهاش جدال و دعوا انجام ند ادیز  دیکن یسع د، یکننده هم دورش کن
 ! افتهی نم  یاتفاق گهیشاهلل که دان  دیکردم سر موقع بهش بد  زیتجو

چه  آورد ی سر در م  دیدکتر را به خاطر بسپارد، با یهاکرد تمام حرف  یرا قورت داد و سع بغضش
که به مالقات او   نیعالوه بر ا اکویو د  ایدر آورد. ثر یاو را از پا نیچن نیدر کردستان افتاد که ا یاتفاق

گفته شود تا   انیبه دا راطلع نشود و فقط ماج ماجرا م نی از ا یکردند که فعالً آسک دهیآمده بودند تاک
 بازگو کند.   یآسک یرا برا انی جر داندیکه صالح م یق یبه هر طر

که  یاهفته کی نیدر هم ست؛یاتاق را پر کرده بود نگر یکه عطرشان فضا ییهاگل دسته به
  نیدخترش در ب یخال   یآمدند و چه قدر جا دنشیتا آشنا به د بهی شده بود از غر یهمسرش بستر 

داشت، تا با آن   اجی دار بود اما به شدت به حضور دختر  بزرگش احتهمه حس شد. از نظرش خنده  نیا
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اش خاطر  او را از تمام اتفاقات بد جمع کند. به  دهنده نی آرامش بخش و جمالت تسک شهیهم نلح
دست و   یمرطوب رو  دستمال دنیبود، شروع کرد به کش  مارستانیکه در ب یچند روز  نیرسم عادت ا

. چشمانش  ازاردی را ب دیآی که به مالقات او م یتنش خاطر کس  یتا مبادا بو یصورت و گردن شکوه
 و باز شدند.  دندیزلغ

 ؟ یخوب ؟یشد  داریب -

 ها نبود!در آن  یحرف  چیآزاده را نشانه گرفتند؛ ه یمای س فروغشی ب چشمان

دارم   ؟یچند روز فقط به من و سقف نگاه کن نیمثل تمام ا یخوای م  ؟یحرف بزن یخوای هنوزم نم -
 . یمرتض  کنمیدق م

 شروع به هق هق کرد. و

 . ایآ...ر -

 کرد:  کیرا به لبان او نزد   سرش

   ؟یچ -

 . ایآر -

 گرفت:  فاصله

تا بهش گفتم   ره،یگی همش بهونت و م کنه،ی و م  تیتابی ب  یکل  ن،یری ش شی س پخونه  ا،ی آها آر -
 خوشحال شد. یکل گردهی مبابات امروز بر 

قدر راحت تصوراتش  کرد، چه فی تعر فتادهیکه اتفاق ن  یی زهایقدر راحت از چ  در دل فکر کرد که چه  و
کرد،   یتاب ی سه روز نه بهانه گرفت و نه ب نیدر ا ایانتظاراتش از پسرکش را به زبان آورد. آر یحت ای

به خواب برود.   دوبارهقدر در اتاقش ماند تا شب شود و شد و آن داریز خواب بها ا صبح  شهیمانند هم
را   یکس یبار بهانه   نیاول یبود که برا  نیشد ا دشیچند سال عا نیکه در طول ا یر ییتنها تغ  دیشا

 !انینبود جز دا کسچ یشده است و او ه یگرفت، اعتراف کرد که دل تنگ کس

 منم...دلم...براش...تنگ...شده!  -
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 زد:   یبخش دیلبخند ام شیهااشک  انیم

 خونه.  یبرگرد یتونی دکترت گفت امروز م شاالیا شی نیبی م -

 ...یآسک  -

 .گردهیاونم فردا برم  ؟یآسک  -

 دونه؟ ...یم -

 سوزنش را در دست گرفت:  نیب گم شده دستان

حقم  گه،ی بهش نم  یز یگفتم، گفت فعالً چ انیبه دا شهی م تازه داره خوب م نه. نگفتم بهش بچه -
 . دنیکش یبدبخت   یبه قدر کاف جان یخوش بگذرونن ا ذرهیسرشون حداقل  ریداشت ماه عسل رفتن خ

 پلک زد:  آرام

 . یخوب...کرد -

چشات و    اریبه خودت فشار ن  ادی زودتر. ز  یجا راحت ش ن یتا از شر ا ارهیرفته برات لباس ب   یمصطف  -
 کنم.  یم دارتیببند هروقت اومد ب

 خو...بم! -

 را در دستش گرفت:  یمرتض  دست

تا   نمیشی م  جانیمنم هم  اریبه خودت فشار ن  ادی فقط چشمات و ببند ز  یدونم خوب ی باشه م -
 برسه، بخواب. یمصطف 

 هم گذاشت.  یرا رولب آورد و چشمانش   یرو یکم جان  لبخند  

 ـــــــــــ

 پرتاب کردند:  ابانی را گشوده و پسر را در خ نی ماش در

 خبرم کن.  یادامه بد یکارات، اگه باز خواست زهیجا نمیا -
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که توان راه را  دانستی هوش بود. م مهیباز و خودش ن  مهیبه سرعت از او دور شدند. چشمانش ن و
از   ترش یو ب گردی به سمت خانه. تمام تنش درد م نیزم ی رو  دنیندارد پس شروع کرد به آرام آرام خز

چشمش   یمکث کرد تمام اتفاقات وحشتناک از جلو یاه یبود، ثان دهیهمه درد لگنش امانش را بر
 گذاشت و از ته دل شروع به هق هق کرد. نیزم ی عبور کرد، سرش را رو

 ـــــــــــ

 دادی را آموزش م ژنیکه طرز استفاده از ماسک اکسدار نشسته بودند و به مهمان شانی صندل یرو
 .کردندی نگاه م

 دارم.  جانیه یل یخ انیدا -

 دار گرفت: را از مهمان  نگاهش

 دلت تنگ شده براشون؟ -

 مدام در حال تکان خوردن بود:  یصندل یرو

 تنگ شده. می دلم واسه شکوه  یباورت نشه اما حت دیشا -

 . ندیبچ شانیکند و منظم سر جا داینظرش را پ کرد کلمات مد ی تازه کرد و سع  ینفس

 منظورت باباته؟ -

 را باال انداخت و پوست لبش را به دندان گرفت:  شی ابرو کی

 بابا صداش کنم.  یدرست حساب  تونمی بابا، هنوز نم  یا -

 دار دوخت: نگاهش را به مهمان باز

 .یراه بنداز  یکمد یچه تراژد مارستانیمن و بگو فکر کردم قراره تو ب  -

 چه گفت؟  د؛یچرخ  انیسمت دا کامل

 ؟یواسه چ مارستانیب  مارستان؟یب -
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 را بست و سرش را تکان داد:   چشمانش

 حواسم نبود امروز مرخصش کردن.  یاه راست -

 ؟ یواسه چ مارستانی ب گمیبا توام م  انیدا -

 کرد:  اشی نی ب یغه یاش شروع به نوازش تانگشت اشاره  با

هر   یهر ک  ی  دکترا گفتن مگه مسخره باز   مارستانیخورده حالش بد شده بود بردنش ب  هیبابات  -
نبات درست کرد   یچا هیبرگردوندنش خونه مامانت  ن یواسه هم جان یا دشیاریم شهی م شیچ

 واسش خورد خوب شد.

 چسباند:  اشی شانی و کف دستش را به پ دیکش یاآسوده  نفس

 لحظه.  هیقلبم گرفت  انیخدا نکشتت دا -

  ییو نکشم جا انیگفت من تا دا  لیتو دهن  عزرائ دیشد، اما با مشت کوب یجور  ن ی اتفاقًا باباتم هم -
 بعدم برگشت خونه.  ام،ینم

 : ستیبود به او نگر دای در آن کامالً هو یکه گرد شده و نگران ینشست و با چشمان راست

 تو رو خدا.  شدهیبگو چ  یزن ی حرف م یجور   نیخوبه؟ چرا ا ان؟ی شده دا یز یقلبش چ  -

 : د یکش رونی ب  یرا از دستان آسک آرنجش

به بازو من؟ گفتم که قلبش درد گرفت اما خطر رفع شده بود االنم  یبندی توسل م قهیتو چرا دم و د -
 .نی س، همخونه

 در سرکوب شدن داشت، شروع به لرزش کرد:  یکه سع یاز بغض  شیهالب

 بگو به خدا.  -

 نگاهش کرد:  مهربان

 به خدا.  -
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 . گفتی دروغ نم گاهچیه انیشد، اعتماد کرد، دا  آرام

 اصفهان، باشه؟  میر  یپس اول م -

 باشه.  -

 : د یباز پرس طاقتی ب

 شد؟  یجور   نیا یک -

 فکر کرد:  یکم یرا جمع کرد و تصنع شیهالب

  یه باباتم جا خالحمله بهش دست داده ک هیلحظه  هی نبوده  یخاص زهیدو روزه، گفتم که چ یکی -
 داده االن قبراقه. 

 . یدوست داشتن ی پارادوکس  د؛یاشک چشمانش خند یپرده با

 شده؟ ی جور  نینگفتن چرا ا -

 ضرب گرفت:   یصندل یدسته ینامحسوس رو د،یکه چه بگو ماند

 . یزنی با خودش حرف م  میر  یبخواب حاال م ری نگفتن بهم، بگ -

در   یکه جز او به کس یایسوگل یچند روز خواسته و ناخواسته دروغ بافته بود که برا نیقدر در اچه  و
 نداشت.  مانیصداقت ا

 ـــــ

 زد:  یشکوه ی  شانیبر پ یابوسه

حرص   یز ی واسه هر چ یبه بعد انقدر الک  نیگذشته پس، توروخدا حواست و جمع کن از ا ری به خ -
  کاریچ  دیبشه با تونیزینکرده اگه چ ییخدا  ا،یفکر  آربه فکر ما باش، به  یست ینخور، فکر  خودت ن

 م؟ یکن

 دستان کم جانش گرفت و فشرد:  نیرا ب  یآسک  دست
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سنم  کنه،ی شلوغش م یخود ینشده که مامانت ب  یز ی خوبم قربونت برم چ ،یی بابا شهینم میچ یه -
گذاشتم  ممییقضا  زی وقته ورزش نکردم پره  یلیمراعات کنه، خ دیخودمم با اد،یم  شیپ گهیباالس د
 خوش گذشت؟   نمیکن بب  فیحواسمو جمع کنم، تو تعر  ترشی ب نیبعد از ا دیکنار با

 خندانش را به او دوخت:  نگاه

 آوردم براتون.  یسوغات یکل  ،یخوش گذشت جاتون خال یل یخ -

 آورد:  نیی را پا  شیو صدا ستی اتاق نگر یدر  بسته  به

 کنه؟ی که نم تی خوبه؟ اذ انیدا -

تر هم من خوبه بابا، از همه لحاظ محشره، خوش سفر، صبور، دست و دل باز از همه مهم یل یخ -
 دوسش دارم هم اون.

برام   کنهی که خوشحالت م  نیاما هم ادیکه ازش خوشم نم  نیراحت شد، با ا الم یخب خداروشکر خ  -
 بسه.

شد، اما با مشت   یجور  ن یافتاد "اتفاقًا باباتم هم مایدر هواپ انیحرف دا ادیصدادار کرد و   یاخنده
 ." امینم  ییو نکشم جا انیگفت من تا دا  لیتو دهن  عزرائ دیکوب

 .شمیاستراحت کنم خوبه خوب م  کمینگران حال منم نباش  هیبق شی برو باباجون، برو پ -

 و از اتاق خارج شد.   دیبار مجدد پدرش را بوس نیآخر یبرا

 -ـــــــ

  یابه نقطه  رهی آن که خودش متوجه شود خ یها بود ب نظر گرفته که ساعت  ر ی را ز الدیم  یچشم ریز
سراغ او آمده بود و به محض   ینابسامان   تیبا وضع  شبیافتاده د یشده بود. حدس زد حتمًا اتفاق

 گذاشت و ینی را در س یهوش شد. ظرف پولک  ی که در را باز کرد، او در آغوشش افتاد و ب نیا
 نشست:  شیرووبه ر

 ما بلند کنه!؟ یجرات کرده دست رو داداش یشده، ک یچ نمیکن بب  فیتعر  الدیخب، داش م  -
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  ییمدام در حال تکان خوردن بودند و گو شیهاکامالً از وجناتش آشکار بود، مردمک  یقرای و ب  آشفته
 . دندیترسی م یز یاز چ

 بابا، با چندتا از گنده التا دعوام شد المصبا فقط َچک  اول و من زدم.  یچ ی...هیه -

 کرده بودن مگه؟  کارت ی بشه؟ چ یکه چ نایا یپ    ییتنها یشیتو؟ بلند م   یعقل ندار  -

 مناسب لبش را تر کرد:  یکلمات یجست و جو  یپ در

که به پر و پام   نامیا گهیذارن منم با بابام بحثم شده بود د یکه سر به سر آدم م  یدیبابا د یچ یه -
 .شدی چ دمینفهم دنیچ یپ

 گذاشت و استکانش را برداشت:  زی م یرا رو  شیپاها

 یدوره الت باز  شهی م  شونیرفتن آب خنک خوردن حال  میکرد تی نداره حاال ازشون که شکا بیع -
 سرومده. گهید

 .کردی م  ریخودش گ یعنوان، اول از همه پا چیبه ه  ت؟ی شد؛ شکا خی تنش س یموها

بعدم من که   هیبچه خونگ الدیدستشون م رنیگ یبابا، اون وقت از صبح م  هیچ  تیشکا -
بود همه جا بعدشم خودم اول شروع کردم   کیهم کاله سرشون بود هم تار  دمیو ند هاشونافهیق

 . الیخی . برهیکنم پا خودمم گ تی شکا

 نیجلو ا  دیخوان بدتر کنن باالخره که با یم یه  شنیصبح پرو م شهیکه نم  میچ یه یآخه ب  -
 جلوشون دراد؟  یکی  ایقتل کنن  دیآدمشون کرد، حتمًا با سادیوا ای ابونیخ

 زد و خورد داره.  گهیمن باشم، دعواس د  خوامی نفر نم هیاون  -

 تر: را کج کرد و لحنش را عامرانه   سرش

 لنگه؟ی زدن تو پات؟ پات چرا م  یبا چ -

بود که   ییارها یهمان ته خ یبه اندازه شانی که تلخ یخاطرات یچنگ انداخت از رژه ش یبه گلو بغض
مغزش را درآورد   شدی تا مبادا کامش را خراب کند، کاش م   انداختی و دور م کندی م شهیمادرش هم 

 ا پاک کند.ها رآن شهیهم  یقسمت مورد نظر را جست و جو کند و برا
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 . یکنی م نینج یچه قدر س یولم کن عل س، ی ن ادمیدونم  ینم -

 و لنگ لنگ کنان به سمت اتاق رفت.  برخاست

 ـــــــ

 

 ... یمکرمه سرکار خانم آسک  زهی دوش -

او را  یدر حال برپا شدن بود، باالخره کائنات صدا امتیبود؛ ق ستهینگر استرس به قرآن  باز شده با
و سرانجام    شدی برآورده م  دیبا ییبزرگشان را به صدا در آورده بودند، آرزو یهابودند و زنگوله  دهیشن

  ییزهایهمان چ هان یآغشته به اشک و آه شده بود و ا ش یهارا که شب یاآورده بود بنده ادیخدا به 
. محرم  اسرارش  انی. بودن با دادیکشی به دوش م یدیبود در کوله بار  ناام هابود که حسرتش را سال

 شدن.  شیای شدن، محرم  تار و پود  تنش شدن، محرم  تمام دن شیهاشدن، محرم  نفس 

 .یآسک  -

 اش کرده بودند.کت و شلوار برازنده  بیعج   ست؛ینگر انیشد و به دا دهیکش رونیب  الیفکر و خ  از

 .یآسک  گهیجواب بده د -

 

 شد.  رهی بودند خ ستادهیکه او را منتظر به تماشا ا یتیهمان نگاه خوشحالش به جمع  با

 بله؟  -

 او گوش  کهکشان را در هم شکافت... یکه با بله یهلهله و کل و دست و سوت  ی  صدا  تیدر نها و

 .چیکه ه ابا هم تر و مامان ببزرگ  یاجازه  -

 خود آمد و راست نشست:  به

 دادم؟ ی جوابه عاقد و م دیبا یوا -
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 را تکان داد و کتش را مرتب کرد:   سرش

 به خدا.  ینوَبر  -

 *** 

 برقصم.  یکورد خوامی من م انیدا -

 ش چقد بلند و پهنه!تور ت، نگا دنباله  نیبا ا  یتونی نم -

 تور او بودند اشاره زد:  یول گرفتن دنباله که مسئ یی سرش را تکان داد و به دخترها تخس

 برقصه؟  یخب، من نرقصم ک مهیعروس -

 ها گرفت: و چشم از رقصنده دیدر هم کش اخم

 . یدیرقص یاالن فارس  ن یهم ؟یکن یباز لج  ادی خوشت م -

 به سمتشان آمد:   ایهمان حال که مشغول جدال بودند ثر در

 .  مینیعروس و دومادمونم بب  دنهیرقص یکه وقتشه کورد دیپاش  -

 انداخت:  ان یبه دا ییزد و نگاه گذرا  ییدندان نما لبخند

 حرف زد.  شهیتر که نمرو حرفه بزرگ  گهید -

 کنج لبش کاشت و به او کمک کرد:   یاما لبخند  کج انیدا

 از دست  تو!  -

" 

 کرد، آلبوم عکس  را خاموش ونی شکل گرفت ، کنترل را برداشت و تلوز شیهالب  یرو یق یعم  لبخند  
قدر زود سه سال گذشته بود. سه سال از را از دستگاه خارج کرد. چه  یعروس لم  یرا بست و ف شانیها
  اشت،در آن را د یاساس یر یی تغ جاد  یکه اآلن قصد ا یسه سوال از خوشبخت  شان،یهاقلب  وندیپ
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 یبود. دست ان یبا مخالفت دااش روبه ور شدن  یکه کامالً از آن مطمئن بود و تنها دل نگران ی میتصم
 رفت و روبه خدمت کار لب زد:  نییها پاو اتاق را ترک کرد. از پله  دیکش  شیبه سر و رو

 ومده؟یخان هنوز ن انیدا -

 : دیکش  زی م دنیاز چ دست

 . انیم  رتری تماس گرفتن گفتن امشب هر دوتاشون د اکوخانید -

 لبخند  شهرزاد قفل کرد:  یتکان داد و نگاهش را رو یسر 

 ؟یشهرزاد خونهی کبکت خروس م  -

 اش گرفت:   یاز صفحه گوش  چشم

 تو که لبخندت گشادتره! -

 مبل پرتاب کرد:  یرا کنار  او رو  خودش

 ؟ یکنی م پیانقدر با ذوق تا  یبا ک  -

 به اطراف انداخت:  یپا گذاشت و نگاه یرا رو  لشیموبا

 ؟ یگینم یسبگم به ک -

 کرد:  ترکیرا به شهرزاد نزد  خودش

 جلب.  نمیبگو بب -

 اون پسره بود که سه ساله باهاشم.  -

 خب؟  -

 انداخت:  نییزد و سرش را پا  یخجول  لبخند

 . روزیکرد د  یازم خواستگار  -
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 : د یشهرزاد کوب یپا یرو  یآرام مشت

 ؟ یبگو جونه آسک -

 .شهی به خدا، خودمم هنوز باورم نم  -

 ؟ یگفت  یتو چ  نمیبگو بب -

رو پر از   کل  کافه یبودی م  دیبا یآسک  یبله رو دادم. وا ع یمن که تا حلقه رو درآورد جلوم زانو زد سر -
 شده بود.  ییایرو یلیشمع و گل کرده بود خ 

 : دیرا در آغوش کش او

 که مبارکه. شاهللی خوشحال شدم به خدا ا یل یعشقم خ یوا -

 جدا کرد:   یخود را از آسک  عیسر

 هست.  یمشکل  هی یول -

 ؟ یچ -

 بگه؟ ییبه دا انیدا یگیتو م ،ییخدا شهیرومم نم  یعنیبگم  ییبه مامانم و دا کنمی جرات نم  -

 آمد، چشم از شهرزاد گرفت:  یام یپ  شیبرا

 باهاش.  زنمی امشب حرف م نی حتمًا گلم هم -

 پرتاب کرد:  یآسک  یرا رو خود

 عاشقتم عشقم.  ییوا -

 را باز کرد:   امی پ عیسر نی اسم  نگ دنیلبخند شهرزاد را کنار زد و با د با

 رون؟یب میفردا بر یاه یپا -

دوست او شود سنگ  صبورش   نیتوانسته بود بهتر نیسه سال نگ نیرا تر کرد، در تمام ا  لبش
 شدی م شی که با او دعوا ییهادر تمام وقت  ،انیدا یها  یاز پر مشغلگ گرفتیکه دلش م  ییهازمان
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 دانستی نم انیکه دا یز ی. فقط چکردی م یکردن راض  یآشت  یمناسب او را برا  ییکارها با راه  نیو نگ
  یبود، نه که بخواهد مخف نیاش با نگارتباط  سه سال نی هم انیاز دا اشیدر واقع تنها مورد  مخف 
بحث نشان   یبرا یشوق  ایاو خسته بود  ایبکشد  شیبحثش را پ   خواستینگه دارد اما هرگاه که م

  انیدا دانستی نکشد هر چند که م شیموضوع را پ  گریگرفته بود د میتصم یآسک  جهیدر نت دادی نم
 ارتباط ندارد. نیهم با ا یمشکل

 برات؟  شهین تنگ م دلمو یگینم یومدین  رونی چه خبر؟ ظهر تا حاال از اتاقت ب -

 لباسش انداخت:   بیرا داخل ج لشیموبا ایثر دنیرا بلند کرد و با د  سرش

 . کردمیو واسه بار  هزارم نگاه م  یعروس  لمایداشتم ف -

 تکان داد: جهتی را ب دستش

 شهرزاد مامانت تو اتاقش کارت داره!  ؟یکنی ذوق م  ای ی خور ی حسرت م شونی نیبی زود گذشت، م -

 تکان داد و برخاست. یسر  کردی م پ یبه شهرزاد انداخت که همان طور که تا یچشم گوشه

گرفتم  یمیتصم هی نینواخت شده واسه هم هی یلیخ مونی راستش زندگ کنمیذوق م یمعلومه که کل -
 عمو. زن

 ؟ ی میچه تصم -

 باال داد:  یرا کم شیهاآورد و و شانه  نیی را پا  شیصدا تن

 دار بشم.بچه   خوامی م -

 :دیآسوده کش یگذاشت و نفس اشنهی س یرا رو دستش

دار شدن و به  آخرش آرزو نوه   گفتمی به خودم م یه یچقد خوشحالم کرد یدونی خداروشکر نم  یوا -
 .شهی تر از همه خوشحال م ش یب اکوی برم مطمئنم د  یگور م

 را در دستانش گرفت:   یدستان آسک و
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 خوانی نم شهی بچشون نم   نایا گفتنی م دمیشنیم  یوقت مردمی واال از تو چه پنهون عروس، م  -
 کوبم تو دهنشون. یم  رمیم گهیاما حاال د ارنیصداش و در ب 

 کرد:  ترکینزد یرا به آسک   سرش

 ن؟یاصالً هنوز اقدام کرد ؟یکرد شی راض یگفت؟ چجور  یچ انیدا -

بار بهش گفتم چنان  هیبزنه تو برجکم پارسال  انیدا ترسمی م کنهینگرانم م نی هم تشیواقع -
 بهش.  دوباره بگم کنمی کرد به خدا جرات نم یبرخورد

 انگشتش را در هوا تکان داد:  کی و  دیدر هم کش اخم

  یمردم چ هیخود کرده بگه نه مگه الک یب  چونم،ی تا گوششو بپ یگیدفعه نه گفت به خودم م نیا -
 تونیاون دستمال که شب عروس  هیسر قض  شن؟ی سه ساله ازدواج کردن چرا بچه دار نم گنینم گن؟یم
بهش   اره، یدر ب یذارم خود سر باز  ینم گهید میدیو اون شن نیحرف از ا یبار نرفت بده بهم کل  ریز
 . یکنی خودم و خبر م  یایم خوامی گفت نه و نم یدید یگیم

  دهیدستمال شن کیو آن فقط به خاطر نبوده  نیکه از ا ییهاها و طعنهوقت حرف  چیکرد؛ ه خی تنش
رحمانه به اون   یکه ب ییهاها و طعنهتهمت   کیهنوزم زخم بود تنش از شل کرد،ی بود را فراموش نم 

 در آن دوره بود. انیاد یهات ی که سر پا نگهش داشت حما یز ی نسبت داده بودند و تنها چ

 موافقت کنه! ستمیفکر نکنم نه بگه، اما مطمئنم ن -

و  هیتو فقط تمام تمرکزت و بذار رو تغذ کنمی م شی ام بگه من خودم راض راحت اگه نه   التی خ -
 سخت بهت نگذره. ادیز  یورزشت که تو باردار 

چشم و  یپسر  دی! شاانیاز دا یشد و درونش را بهار کرد؛ کودک  قیپوستش تزر ری آرام ز  یخوش حس
که از خودش به ارث برده  یذات یبا دو الماس سبز و متانت یهم دختر  دیو تخس باشد شا یابرو مشک

که با گذشت سه سال  یجاودان، عشق  یعشق یمادر صدا شدن پدر شدن، ثمره ن  ی ریباشد، حس ش 
زد و با دستش پشت    یلبخند د،ی کشاز قبل درونشان زبانه  تری بلکه هر روز آتش چیکه نشده ه ترترکم

مونت بلنک در   یحه یاش تکان خورد و رارها شده  یاز موها دسته  کیرا نوازش کرد.   گرشیدست  د
 مبل رها کرد:  یرو   یخود را کنار آسک ان ی. دادیچی مشامش پ
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د تو که انق  یزن  یتو فکر؟ به خدا گل م   یباز تو رفت یبازه، آسک شاتونیعروس و مادر شوهر خوب ن -
 .یاخلسه

   نیداده بود و آست ادی کتش را به شه اکویو شهرزاد به سمتشان آمدند و کنارشان نشستند، د طال
 : زدی را تا م   راهنشیپ

  یکاره درست و حساب هیتو شرکت خودمون دستت و به  میتورم ببر دیکم کم با گهید ییدا ادیشه  -
روت بشه جواب  هیتا گفتن کارت چ  یجا رفت هیکه هم رو رشتت باشه هم صبح  یکار  هی م،یبند کن

 .دیکه تو و آراد شب و روز تو اون پاساژ کهی تو اون بوت  یچ دونمی من نم ،یبد

 عاشقانه لب زد:   یبسته و لحن یرا از پشت در آغوش گرفت و با چشمان  اکوید

  کیبوت هیکه  نمیکه بهت گفتم من عاشق ا یوز اون ر ، یقرار نبود با کارم مشکل داشته باش زمی عز -
 شد که االن نظرت عوض شده؟  یچ یزنونه بزنم تو موافقت کرد

 زد و گفت:  یخندش ین انیدا

  یدیم یچه قدر سخت کردمیبه اون مغازه من  ساده فکر م  یبست  لیدخ یمعلوم شد واسه چ گهید -
 هاشون و بابا؟ فروشنده یدیس، دزنونه   کی به خودت، نگو بوت

 ابروانش گفت:  نیب یااز مبل گرفت و با گره هیتک طال

مردشون اون جا بودن فروشنده   لیدارن عمه؟ اون دفعه که من رفتم فقط خوده ذل مگه فروشنده  -
 نبود که؟ 

 گفت:  انیرو به دا  انهیآدامسش را ترکاند و موذ ادی شه

 ان؟یدا دهیاتاقت و د یمنش یآسک  -

 : دی چرخ انیسمت دا فوراً 

 به من؟  یو نگفت  یدار  یمنش ؟یدار  یتو منش ان؟یدا -
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 گفت:  ادیبه شه   رهیخ

 پوشه؟ ی جلف که لباس نم اد؟ی شه  هیچه شکل -

 را باال داد و انگشت اشاره و شصتش را بهم چسباند.  شیابرو کی ادی شه

 مبل بلندش کرد:  یرا گرفت و از رو یآسک  دست

 کنه.  یمثالً تالف خوادیمحل به حرفاش نده م -

ش خودم دارم م  ،یدستم و کند یوا -  . امینک 

* 

 بده حوله رو.  -

 آن ضرب گرفت:   یزد و رو هیداد به در تک  انیرا دست دا حوله

 خبر خوب بهت بدم عشقم. هی خوامیامشب م -

 شد. نی ع از برخوردش به زممان انیدا یبه ناگهان باز شد و او به عقب پرتاب شد اما جثه  در

 تو؟ یکنی کار م ی خبر  خوبت؟ پشت در چ هیچ -

 حمام را بست پر استهزا ادامه داد: در

 !یهمش تو دست و پا آدم -

 : د یجدا کرد و غر انیرا از دا  خودش

 .گمیاز بس، خبر خوبم و بعد از شام بهت م یاتحفه -

 شد:  شیرا روشن کرد و مشغول خشک کردن موها سشوار

 اولش و بگو.  -
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همرنگش و    نیرنگ با شلوار ج یاسورمه  نی ج یراهن یلباس جدا کرد؛ پ انیدا یخودش برا  یقهیسل به
 !  دیسف یشرتی ت

 رو واست انتخاب کردم.  نایا ایتقلب نداره، ب -

 انداخت:  یبه آسک  یلبخند نگاه  با

 ".میدار بشبچه   ایب انی" دا یبگ یخوای م ه،یبذار حدس بزنم خبر خوبت چ -

 : ست یمزخرف جمله را ادا کرده بود نگر یاافهی نازک و ق ییکه با صدا انیشده به دا زی ر یچشمان  با

 گفت بهت؟   یک ؟یدیاز کجا فهم  -

 متکبر لب زد:  یانداخت و با لحن ی به آسک  یچشم گوشه

 تا فرحزاد رفتم و برگشتم.  یمن تو رو بزرگت کردم ف بگ -

 : ستادی ا انیو کنار دا دیم مالدستانش را در ه مردد

 ه؟ یخب نظرت چ -

 شد:  شیهالباس  دنیپوش مشغول

 . گمی نظرم و بعد از شام م -

 دندان نما زد:  یشد و لبخند زانیآو شیبازو از

 اولش و بگو.  -

  ینی نوک ب یسپس با انگشت اشاره رو دیاش را برداشت و به دو طرف گردنش پاشمورد عالقه  ادکلن
 : د یکوب یآسک

 تقلب نداره.  -

 انداخت و پشت سر او به راه افتاد. انیدا یخال  یبه جا یااز اتاق خارج شد. چشم غره و

* 
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 و رو به مادرش گفت:  ختیخودش ر  یبرنج برا  یر یکفگ

 از سفر برگردن، آخه االن فصل  شمال رفتنه؟  خوانی نم  نایعمه ا -

 به طال انداخت و گفت:  یانامحسوس با ابرو اشاره  ایثر

 برن خوششون باشه.  خوانی جون هر جا م  به ما چه مامان  -

که هست   میخوششون باشه که حداقل آراد و برگردونن همه کاراش افتاده گردن من، اون وقت -
 که نشد کار کردن. نیافتاده خب ا ادیشه  ش یهمش پ

 تکان داد و لب زد:  یحرف پسرش سر  دییبه تا اکوید

 . ادیزنگشون بزنم بگم حداقل آراد و بفرستن ب دیآره با -

 گفت:  صدای انداخت و ب  یبه آسک  ینگاه شهرزاد

 ؟ یگفت -

 را به نشانه "نه" باال انداخت.  شی ابرو کی انداخت و  انیبه دا یچشم گوشه

 شما بهم؟  دیگ یم یچ -

 : ستندینظر گرفته بود نگر ر یها را زطال که مشکوک آن  به

 م؟ی گفت یعمه چ یچ یه -

 ازتون.  دم یو پرس نیمنم هم -

 رنگش را به مادرش دوخت:   یآب نگاه

 شما؟   یجار بزن  دیگفتم بهش، با یخصوص  یز یچ هی من  دیوا مامان، شا -

 پرسش سرش را تکان داد. یاز رو یشد و با اخم رهی خ  یبه آسک انیدا

 زد و آرام گفت:   یلبخند یول  یآسک
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 بهت، خبر خوبه دوممه! گمیبعدًا م -

 را باال داد: ش یابروها جفت

 عه؟ -

 بهت.  گمیبخور، بخور شامت و م -

 ــــــــــــ

 گرفت:  انیآن را به سمت دا یرا پرپر کرد و چندتا  پرتغال

 . ایب -

 گرفت و لب زد:  یرا از دست آسک آن

 هست.  شیزیچ هیشهرزاد امشب  نیا -

 را از بشقاب گرفت و به شهرزاد دوخت:  نگاهش

 از چه لحاظ؟  -

 بودمش!  دهیخوشحال ند یجور  نیوقت بود ا یل یخ کنه،یم  پیبازه و تا ششینگاه چه ن -

 بگم بهت. خوامیکه م هیهمون خبر نیا -

 از حد آن چشمانش بسته شد. شیب  یرا در دهانش چپاند؛ از ترش   پرتغال

 خبرات.  نیمن و با ا یکشت گهیبود، بگو د یچه کوفت  گهید نیَاه ا -

 کرد:  ترک ینزد انیرا به گوش دا  سرش

 کرده.  یپسره ازش خواستگار  هی -

 لب زد:  دیپاشی نمک م  ارشی خ یطور که رورا باال داد و همان شی ابروها

 ه.و باز کن ششین یجور  نیکه ا نیناز کنه واسه پسره نه ا دیانقد لنگه خواستگاره؟ االن با یعنی -



 آسکی 

634 
 

 ذوق کنه؟ یو واسه اون ذوق نکنه واسه ک گریواقعًا که، خب دوست دارن هم د -

 ابروانش نشست:  نیما ب یرنگ کم اخم

 دوست بودن با هم؟  -

 م؟ی دوست داشتن هم و، مثل خودمون، ما دوست بود ه؟یدوست چ -

 شم. ی نم نایا فیحر گهیدونم واال، من که د ینم -

کرده شهرزاد گفته اول  یخواستگار   روزیبه مامانش بگه، پسره هم عجله داره، د شهی روش نم  چارهی ب -
 االنم پسره منتظره.  رمی اجازه بگ دیبا

 کرد:  یاکه به شهرزاد بنگرد با سر به او اشاره نیا بدون

 به بابا بگه؟  خوادیحاال م  رم،ی اجازه بگ خوامیآره مشخصه گفته م  -

 : د یچرخ  انیداانداخت و سمت  شی پا یرا رو شیپا

 باباتم به عمه بگه.  یخودش که نه، گفته به تو بگم تو به بابات بگ -

 به من چه خودش بره به بابام بگه. -

 به عمو؟ ی گیکار ازت خواست. م هی اد؟ی خواد واسم خواستگار ب یم ییبگه؟ بگه دا یبره چ  -

 زد:  هیاش را به دهان گرفت و به مبل تکشده  ینمک  انگشت

  یگفت ک  یک  گنیشد م یز یچ  هیکنم، صبحم  دشییتا تونمی که نم سکاره یچ  هیپسره کتا نفهمم  -
 گفت.  انینگفت دا

 . ومدیپسره رو بد بود که خوشش نم دهیبشه مثالً؟ شهرزاد د یچ -

 اد،یطرف معتادم باشه خوششون م یشهرزاد دختره، دخترا هم بنده گوششونن دوتا حرف قشنگ بزن  -
  ری تو فقط شماره و آدرس خونه پسره رو بگ گم،ی خوب بود به بابام م کنمیم ق یتحق رمیخودم اول م

 ازش!
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 کرد:  شیهامهمان لب یض یعر  لبخند

 

 چشم. -

 زد و آرام نجوا کرد:  یکج  لبخند

 باز. زبون  -

 *** 

 خود را باد زد: یرا از تن در آورد و کم   شرتشی ت

 چرا انقدر بدنم التهاب داره. دونمی نم -

 : زدی تخت نشسته بود و به دستانش کرم م یلبه  یآسک

 سرد شه دمه صبح.  ترسمیمال دما اتاقه، کمترش کردم چند درجه م  -

 : دیخود کش یکرد و پتو را رو لنتیرا سا  لشیموبا

 حالم بهم خورد. هیبو چ نیش باال بره، ابذارش رو اتومات سرد شد درجه  ش،ی آخ -

 کرد:  انیدا  یحواله یاغره چشم

 .ونمهیبو لوس -

 کرد و چشمانش را بست:  یرا به آسک پشتش

 . ریتو، شب بخ  یاخجسته  یل یخ -

 و با دست او را برگرداند:  دیچرخ انیسمت دا عیسر

 . نمیبلند شو بب   ر،یو شب بخ  یچ -

 چرخاند:   یرا سمت آسک   سرش
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 ه؟یچ -

 گذاشت:  انیدا  یبازو یرا رو اشچانه

 بهم.   یگینظرت  مثبتت و بعد از شام م یگفت -

 نظر  مثبتم؟ راجبه؟  -

 نه؟  ای یخوایم بچه   یگیم یخودت گفت  گهینکن د تیاذ -

 : د یرا تکان داد و دوباره خواب  سرش

 .خوامی آها، نم  -

 : ستیتخت نشست و غضبناک به او نگر یرو

پاشو من    ،یکن یناز م یجور  نیکه ا میست یسه سال گذشته تازه عروس دوماد ن ه؟یمگه مسخره باز -
 . خوامی بچه م

 بم و خونسردش آمد:  یصدا

 به من چه. -

 حالت ممکن برساند:   نیترکرد لحنش را به مظلومانه یسع

 تو رو خدا. ان؟یمامان بشم، دا خوادی من دلم م -

 بابا بشم. خوامی من نم -

 ستم؟ینداره؟ من مهم ن ت ی نظر  من اهم یعنی -

 را به بالشت فشرد:   سرش

 خستم به خدا. زتیول کن جان  عز یآسک  -

 گذاشت و آرام دستش را نوازش کرد:   شیبازو  یرا رو  سرش
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 . شکنهی نه قلبم م یبگ  ان؟یتو رو خدا، دا -

 : دی او چرخ خشم سمت با

 تازه.  کنمی من خودم دارم تو رو بزرگ م  ؟ یبچه بزرگ کن  یتونی آخه تو م -

 : د یگردن کش تخس

 چمه مگه؟ -

 و ابرو به بالشتش اشاره کرد:  دیکش  قیعم  ینفس

 بغل خودم بخواب.  ایاصالً ب ن،یآفر زم،یبخواب عز  شه،ی بخواب االن بحثمون م ر یبگ -

 : د یرا پس زد و پشت به او خواب انیدا دست

 ! یابرو بخواب خسته خوام،ی نم -

 . یل یخداوک  ایکوتاه ب   یآسک یوا -

 . ری نگفتم برو بخواب شب بخ یز یچ گهیمن که د -

 را سمت خود چرخاند:   یآرنجش جک زد و با شدت آسک یرو

 تو. با   دونمیاون وقت من م  یغر بزن  ذرهیو  میدار بش بچه خوادی به خدا دلم م -

 دست او را گرفت:  کیاو فشرد و با هر دوستش  یبازو یرا رو اشی شانیذوق پ با

 به خدا. گمی نه نم -

 به او نگاه کرد و ادامه داد:  یچشم ری ز سپس

 م؟ یبر -

 که گفت زن خوبه. یتو روحه اون  -

 ـــــــ
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 مبل نشست:  یکتش را باز کرد و رو یدکمه

 و خوش پوشم هست.  افهیپسره خوبه، سالمه خوش ق -

 دستانش را در هم قالّب کرد:  اکوید

 از همه نظر خوبه که سنگ جلو پاشون نندازم.  یگیخب اگه م -

از پس خوشبخت کردن شهرزاد  تونهی فرق داره با ما نم  یل یمن نگفتم از همه نظر، وضعشون خ -
 . ادیبرب 

   س؟کارهی چ -

خونه   هی ست،ین  یو دولت ریمارکت داره شغلش دندون گ  پریها هیداره اما  سانسیلمثل خود شهرزاد  -
 !باسیت هی نشمی داره مستاجره البته، ماش یشصت متر 

 : دیرا در هم کش شیهااخم

 س؟کاره ی باباش چ  -

 ندارن.  یخاص  زهی در کل چ دهیپرا نشمی خونه داره ماش هی ه،یبازنشسته تعاون  -

 پسره خدمت رفته؟ -

 و بخره. شی خواد سرباز یگفتن م  ینه، م -

 زد:  هیتک یرا باال پرتاب کرد و به صندل   سرش

 . چونشیخودت بپ  یجور  هی ستن،یراسه کاره ما ن یگیجور که م  نینه پس ا -

 را به پدرش روخت:  نگاهش

 . رهی بار نم ر یرزاد زشه یجور  نیا  میکنی و بگه همون جا مخالفت م طشیشرا یخواستگار  ادیبذار ب  -

 ان؟ یبگم فرداشب ب  -

 .انی بگو ب -
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 فرستاد. امی پ یآسک یرا درآورد و برا  لشیموبا

 *** 

 شهرزاد، شهرزاد. -

 را به چهارچوب در اتاق شهرزاد گرفت و نفس زنان لب زد:  دستش

 . تی خاستگار انی داد گفت بگو فرداشب ب  امی پ انیشهرزاد دا -

با   کردیبه دست او را نظاره م یگرد شده گوش یبا چشمان  یآسک یکه شوکه از حضور  ناگهان  دخترک
 و سمت او رفت:  دیپر نییاز تخت پا زیخبرش ت  دنیشن

 بگو به خدا؟  -

 بازنگشته بودند: یبه حالت عاد اشی تنفس یمجرا هنوز

 .امشیپ  ناهایا ای به خدا ب -

 رنگش را چند برابر کرد:   یدرخشش چشمان آب یاشک یاهیال

 شکرت.  ایشکرت خدا  ایخدا یشدن، وا الیخ یمن فکر کردم بعد از دو هفته ب -

 را در آغوش گرفت:  یآسک  محکم

 !؟کردمی م  کاریمن چ یقربونت برم عاشقتم به خدا. اگه تو نبود یاله -

 مستانه زد و گفت:  یاخنده

 .یدیترش ی م یچ یه -

 کرد:  یفاصله گرفت و با انگشتانش باز  یاز او آسک  مردد

 آره؟ گه،یقبول کردن د یعن ی ادیکه گفتن ب نی... اگمیم -

س داره دو هفته انیبعدم دا ادی ب گفتنی ردش کنن که نم خواستنیقبول کردن اگه م گهیآره د -
 !گفتی داشت حتمًا م یبد  زهیچ کنهی م  قیتحق
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 نجوا کرد:   و دیرا در آغوش کش  یآسک دوباره

 مرخرف بود همش استرس داشتم. یل یدو هفته خ  نیبده ا رتیخدا خ  یخوشحالم آسک  یل یخ -

 شهرزاد را گرفت و از خود فاصله داد:  بازوان

به سر و   میدست هی یزنی رنگ خوشگل م هیموهات و  یر یگی م شگاهینوبت آرا هیقشنگ صبح  -
 تا حض کنن همه. یخر یم  نیو سرسنگ   کیلباس ش هیفروشگاه  یر یبعدم م یکشی صورتت م 

 خودم و سبک کنم.  یبهش بگم الک خوامی باهام؟ با باران حرفم شده نم   ییایم -

آن را   نیآخر نگ  یو لحظه   فتدیاتفاق ب ریاخ یداشت که قرار بود دو هفته نیبا نگ یدار یفردا د خب
را نداشت که دست رد به درخواست   رفتن با او بود و هم دلش رونیکنسل کرده بود هم دلتنگ ب

 شهرزاد بزند. 

ترم خوش   شی ب میر یم ییسه تا گهید میداشت شگاه یآره اتفاقا من و دوستمم فردا نوبت آرا -
 .گذرهیم

 شهرزاد مامان؟  -

 شدند.  رهی در خ نیسمت در برگشتند و به قامت طال ما ب به

 ؟ یجانم مامان -

 داخل شد و در را بست:  آرام

 اد؟ی ب خوادی فرداشب م هیک نیا گه؟یم ییدا هیخواستگار چ هیقض نیا -

 . گفتیم  یز ی کاش او چ ست؛ی را نگر  یآسک مستاصل

 کرد و لبش را تر کرد:   افتی شهرزاد را در نگاه

دانشگاه  خانواده داره و مقبولن. انگار تو  هیآدم خوب گهی کرده راجبه پسره م قی دو هفته تحق انیدا -
 .دنیخوشش اومده اجازه گرفته واسه خدمت رس  دهیشهرزاد و د

 دستانش را دو طرف باز کرد:  یاندک
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که اول به من که مادرشم  نیا یسرخود شده به جا  یلی دختره خ  نیجان، ا یآسک  دونمیواال من نم -
 بگه همه خبر دارن اال من.

 جلو برداشت:  یقدم

 دونن.  یم ییو دا ان یو دا  یبه خدا روم نشد مامان، فقط آسک -

 داره؟ یچ س؟کاره ی پسره چ هیچ -

 و از اتاق خارج شد. دیاخم در هم کش دیچی شکمش پ  ریکه ز  یاما با درد یآسک

 ــــــ

 به نظرت؟  شهی قشنگ م یبا مش مشک  یبلوط  نیبه نظرت کدوم رنگ و بذارم؟ ا -

 کرد. دیینخوردن ماسکش با انگشتش رنگ را تا برهم یبرا  ستیکه دست شهرزاد بود نگر یکاتالوگ  به

 چشمش را برداشت و سمت شهرزاد خم شد:  یرو اریخ یهااما حلقه  نینگ

 .شهیم  کیش  یلیکه خ  ارهیبرات در ب  یجور  نیاگه بتونه هم نه؟یا شه؟یم  یچه رنگ نمیبده بب  -

 : ستینگر نیاز گوشه چشم به نگ یآسک

 خوشت اومده خب خودتم بذار.  یل یاگه خ -

چه   انیبا تو، عاشق بلونده. دا دونمیمن م ینه من و آرش گفته اگه دست به رنگ موهات بزن  یوا -
 .رهی همش رنگا ت هیبده بابا چ  یتنوع  هیدوست داره؟ به نظرم توام  یرنگ

 را باال انداخت:   شیها شانه

 بره.  یسنم و باال م یل یخ  ادیبهم نم کنمی دوست داره اما حس م یراب ش انیدا -

 از ماساژورها آمد و شروع به ماساژ دادن پوست صورت شهرزاد کرد:  یکی

استفاده کردم   یمحشره واسه هر ک یلیپوسته خ یشفاف کننده زنمی ژل که االن برات م نیا زمی عز -
 ت؟ باالست، بزنم واس کمی متشیشده اما ق یمشتر 
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جلوه   یل یچون پوستت روشنه خ  یآسک ادیبهت م  یبه نظرم شراب  د،یخوبه که بزن  دیگ یآره اگه م -
 .کنهیم

 را سمت شهرزاد چرخاند:   سرش

 ؟ ی عنیبزارم  -

 بزار، واسه تنوعم که شده خوبه. ادیآره بهت م  -

شدن   بایز  یچه؟ اگر به جا کردیو معکوس عمل م  زدیاگر رنگ را م  د؛یلبش را به دندان کش یگوشه
  آمد؟ی خوشش نم  انیدا یحت ایچه؟  کردی اش را گرفته مچهره 

 زشت باشم! انیجلو دا  خوامینم  ؟یچ ادی اگه بهم ن -

 : دیدستش کوب  یگرفته محکم رو یاافه یبا ق  نینگ

اگه نخواد؟ خب به درک   اد؟یاگه خوشش ن انهیانگار برده دا ،یل یخداوک  یآسک یزن   یحالم و بهم م -
عشقا رو ندارن، بزن بره خوشش اومد   نیا اقتیمردا ل نیخورده به دل خودت باش بابا به خدا ا هی

 به درک فو   ومدیخوششم ن  یرسیبه مراد دلت م  یچیکه ه

 . یکنی م شرهی باز ت ییایباالش م ق

ز م پشت  کرد:  ینوازش  زدی دستش را که از درد گ 

بهت   یهمه چ گهیکه م انیوگرنه دا ادی خودم خوشم ن ترسمی م ؟یپکونددستم و  ؟یچته وحش -
 !ادیم

 . نمیبی آره م -

 و گفت:  دیچرخ  شگرشیآرا سمت

 .شهی م یچه جور  نمیبب  ار یخوشگل در ب  یشراب  هیمن و  یموها -

 ها رفت و دوباره چشمانش را بست. آن یبه هر دو یاسپس چشم غره  و

 *** 
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هم  کهی ش یل یو کت بردار هم خ رهنی پ هیبا  یشلوار رسم  هیخز شده شهرزادجون  یل یکت و دامن خ -
 طرفه شونت. هی زی موهاتم لخت کن بر ،یرسم

 و لب زد:   ستینگر ن یبه نگ نهیداخل آ از

 راحت ترم.  یجور  نیا کنمی شال سرم م -

 : کرد ی سر م یک ی  یکینگه داشته بود را   شیکه فروشنده برا  یی کاله شاپوها یآسک

خودمم کاله  یو اسپرته من واسه خواستگار  یکاله شاپو بذار هم خانومانه و جمع و جوره هم رسم -
 سرم کردم.

ها از لحاظ اندازه فقط از آن یکی  یمختلف، حت یهاها و اندازهها، طرح در رنگ  ستیها نگرکاله به
 . پوشاندی از سرت را م یمین

شدم،   یجور   نیامروز ا نیوقت استرس لباس نداشتما از شانسم هم چیحاال ه دونمی نم  ایخدا یوا -
 . انی زنگ بزن بگو ن انیاصالً به دا یآسک

 را از سرش برداشت و سمت شهرزاد رفت:  کاله

 هیو با  یکت محشره، رنگ لجن  ن یهم  نم،ینگ انتخاب کن ببن قشو زهرمار، مگه مّلت مسخره  انین -
 .نمیبدو بپوش بب  د،یسف  ای بردار   یلجن ایبپوش، شلوارتم   دیسف زیشوم

که در حال گاز گرفتن لپ او بود و   انیعکس دا دنیبه صدا در آمد، با د لشیلحظه موبا نیهم در
 و شهرزاد فاصله گرفت:  نی بود ذوق زده از نگ ستهینگر نی خودش هم با لبخند به دورب

 جانم عشقم؟  -

 صبح تا حاال؟  دییکجا  -

 چشمش را خاراند:  یگوشه

  دشیشهرزادم خر رهیموهام داره م یلخت  دیخر میبعد اومد شگاهیآرا میاول رفت میکه کرد یت یخر -
 اونا؟  انیساعت چند م کشه،یطول م
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 ! میهفت و ن -

 : ستینگر  اشی ساعت مچ به

 زم؟ ی عز یداشت  یکار  م،یوقت دار خب پس هنوز دو ساعت -

 کجاست؟  هییهاش طال من که دکمه یمشک رهنیپ -

 .ترساندی را م  یکه آسک یز یاعصابانه بود چ  یخشک و ب ،یجد  لحنش

 تو همون اتاق لباسا.  -

 . ستین گردمی م  یهرچ -

 . شین یبی قشنگ بگرد م سه یمشک قهی جل  ریز دمشیوا خودم صبح د -

 بهم بده. ایخودت ب  گمیم ستین -

قدر متنفر بود  بود و چه  انیدا یهای حوصلگ ی نهاد؛ روز ب اشی شان یپ یرا بست و دستش را رو چشم
 . امیا نیاز ا

 . دمینخر یچی هنوز خودم ه کشه،ی کارم طول م گمیم ام؟ی من کجا ب -

 باال رفت:   شیصدا تن

 . ستیلباسم ن گمی م  دت؟یخر ای ترم کمدت پره لباسه، من مهم ؟یبخر  یخوای م یچ -

 را تکان داد بلکه بهتر تنفس کند:  اشی روسر  یلبه  شوکه

 واست.   خرمی از سر راه م یک یهمه قشقرق نداره خب  نیلباس که ا هیچته تو؟  -

 برو بابا.  -

. دلش آشوب افتاد تمام روز خوشش  دیچ یپ  یبوق ممتد در گوش یبزند صدا یکه خواست حرف  نیهم
 رفت.   نیگرفت و سمت شهرزاد و نگ یتحمل وزنش را نداشتند، نفس  شی زهرمارش شد، پاها

 .می شهرزاد زود بخر تا بر -
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رفتار به    رییزده از تغانداخت و بهت  نیبه نگ یو شهرزاد خشک شد. نگاه نی نگ یهالب  یرو  لبخند
 لب زد: یآسک یباره  کی

 و... نی... ادمیخر -

 رفت:   نشیشهرزاد بنگرد به سمت ماش  یکه به لباس انتخاب  نیا بدون

 . میخوبه، بر -

 ؟ یخر ی نم یز یتو چ -

 فقط.  اینه شهرزاد زود حساب کن ب -

 گذاشت:  نیفرمان ماش یکنارش پرتاب کرد و سرش را رو یصندل   یرا رو  لشیموبا

 .یاستاد ضد حال  انیدا -

 باز شد شهرزاد کنارش نشست و لب زد:  نی ماش در

 زنگ زد دوستش اومد دنبالش.  نینگ -

 را تکان داد و حرکت کرد.  سرش

 ه؟ یاسم پسره چ -

 : ستینگر  یچشمانش نهاد و به آسک یرنگش را رو  یآب  ی  دود نکیع

 کامران.  -

 رو بود: به روبه  میمستق نگاهش

  ش؟ ی شناسیچه قدر م -

 ...چه طور؟ یلیخب...خ  -

 را عوض کرد:  نیاش م جهت
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همه خوش اخالق   یتو دوران دوست ه،یاصله رفتارش چ  نیبسنده نکن بب یظاهر  یعالقه هیفقط به  -
نذار عالقت بهش کورت کنه سبک   یدرست انتخاب کن  دیآلن امشب شب سرنوشت سازته با دهیو ا
 نه. ای  یایباهاش کنار ب یتون یسقف م هی ریز ن یرفت  نیکن بب نیسنگ

 ش؟ ی داشت از حرفا یابروان شهرزاد نشست؛ منظور  نیما ب  یفیظر اخم

   ؟یشده آسک یز یچ -

و انتخاب کن   ری رو در نظر بگ نای و همه ا یو فرهنگ یتو چاه اختالف طبقات یفت ی نه فقط گفتم که ن -
 همش مهمه. 

 زد:   یو لبخند ستی بار به شهرزاد نگر نیا

 گفتم جاش و پر کنم. یندار  یآج دمیخواهرانس د  حتینص هی نایا -

 کرد:  یصدادار اما کوتاه یخنده

 . یچشم آج -

 *** 

 : دیکش رونی را ب  راهنیرگال را کنار زد و پ یهاچوب

  ه؟یچ نیپس ا ناها،یا -

 نظر گرفته بود:   ریرا ز یزد و آسک  هیاش را به چهارچوب در تکشانه نهیبه س دست

 نبود اون موقع!  -

 چسباند و از اتاق لباس خارج شد:  انیدا  ینه یرا به س راهنیپ

لباس تو تخم چشم  یدر کمد و که باز کن یروز من و زهرمارم کن یخواستی بود همون موقع، فقط م -
 . ستین گردمی م یهرچ گهیآدمه اون وقت زنگ زده م

 لباسش شد:  ضیمشغول تعو نهیآ یاز چهارچوب گرفت و جلو هیتک
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قشنگ با   یکه وقت نکرد نیا ا ی  یلباس بخر  یکه نتونست نیحرص ا ؟یخور ی و م یحاال حرص چ  -
 ؟ یحرف بزن  نینگ

راه   نیآخر او دستش ب یبود که با جمله  شیمشغول فر کردن موها زدی حرف م انیکه دا طورهمان
و باز   گرفتی تمام مچ او را م ی  با خونسرد انیکه دا ی سه سال آموخته بود زمان  نیثابت ماند؛ در ا
 میکه س شدی م نیمثل ا آوردی به لب نم یاحرف متقاعد کننده  ای اگر پاسخ مناسب  کردی خواستش م
با   بستیلباسش را م  یهاکه دکمه ی در حال  انیدا د؛یرا قطع کرده باشد. سمت او چرخ  یاشتباه بمب

 . ستینگری منتظر او را م  یقد نهیاز هر گونه حس، از آ یعار  یاچهره 

 ال من جواب نداشت؟ خب؟ سو -

 مضطرب بر لب نشاند:  یلبخند

 ؟ یکنیم بمی تعق دونستمی نم -

 زد و آرام چشمانش را باز و بسته کرد:  یکج  لبخند

 چراغت سوخت! هیجوابه اشتباه،  -

 .دیترسی م انیدا یخو نیبود. چه قدر از ا  زاری ب صالشیاسترس و است نیرا تر کرد؛ چقدر از ا  لبش

 که ... نتونستم ... لباس بخرم.  نیحرص ا -

 .د یبزاغ دهانش را بلع و

 را گشود: شیهاساعت  یقرار گرفت و کشو یآسک کنار

 خرم واست.   یم  میر یکه حرص خوردن نداره فردا م نیا -

 همان آرامش قبل از طوفان بود.  قاً یآرامش دق نیتر باز شود؛ اجا شد تا کشو راحت جابه   یصندل یرو

 دارم. ادیگذشت به قول خودت لباس ز گهید ستیمهم ن خواستمیواسه امشب م -

 دارم...  ادیمن که البته نقل قول ز -

 گرفت:  یفروهرش را سمت آسک  ر  یزنج 
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 ببندش واسم.  -

بود که  ی از ترس یلرزش دستانش حاک  ستاد؛یا شیپا یپنجه  یگرفت و رو ان یرا از دست دا  ریزنج 
 بر بروز ندادنش داشت:  یسع

نگرفتم ازش اصالً   یر ی تاث چیاون فقط دوستمه به خدا ه انیندارم دا یکار  ش یمن به سبک زندگ  -
 هیبزنم!؟ من فقط  یربط ی حرف ب   ایاز خودم نشون بدم؟  یاسه سال من اخالق زننده نیتو ا یدید

 ...  ایم سر بره که حوصله  ییوقتا

 را زمزمه کند. شیهاآرام و بم بود انگار که حرف   شی؛ صدابرگرداند  یرخش را سمت آسک مین

 گفتم؟  یز یمن چ -

 : ستادیرا بست و راست ا  ریزنج 

  ومدیم شی پ یز ی چ یبحث هیبهت بگم  خواستمی به خدا هر وقت م گفتمیبهت م  دیبا د،یببخش -
 . رفتی م ادمی

 : دیبه اطراف گردنش پاش   یرا برداشت و اندک  ادکلنش

 رسن.  یمهمونا االن م نیی پا ایزود حاضر شو ب  -

گچ مانندش در   ینشست و به چهره  یصندل  یرا گفت و در سکوت از اتاق خارج شد. درمانده رو نیا
 دراز دارد. یقّصه سر  نیداشت ا  انیکه از دا یبا شناخت  ست؛ینگر نهیآ

 ـــــــ

 .ستادند یا یورود یهاپله ینان باالالتفات به مهما یبرا انیبه همراه دا اکوید فونیآ ری نف با

 زده شد.  یآسک یبه پهلو یاسقلمه

 استرس دارم.  -

 شهرزاد دهد:  لیتحو یبه دل آشوبش سخنان متوقع توجهی توانش را به عمل گرفت تا ب  تمام

 کن به صورت دامادم نگاه نکن.  ی اصالً نگران نباش اومدن داخل خونسرد و با لبخند احوال پرس -
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 چرا؟  -

 فقط لبخند از صورتت نره.  شهیتشنه نگاهت م یجور  نیا -

 ؟ینگاه نکرد انیتوام به دا -

 : ست ینگر یگرفت و به ورود  یدم

 اومدن.  سیه -

  دنیشدند. مادر پسرک در همان بدو ورودش با د ییبه جلو برداشتند و مشغول خوش آمد گو یگام
  شی عضالت ابرو نیما ب  یاش انقباض لخت شده یظاهر شهرزاد، کت کوتاهش، شلوار تنگش و موها

 نشست. 

 کرد:  شیهالب  شی را آرا یینما لبخند دندان شهرزاد

 . دییبفرما ،یخانم قربان دیخوش اومد -

 کوچک پاسخ دختر داد. یظاهر کرد و با تبسم حفظ

طرز پوششان،  یرفتارشان، حت ش،یها خانه، آدم  ن یاز آمدنش شده بود، ا مانیپسر اما پش پدر  
 بر کمرش نشاند:  یا مردانه دست او را فشرد و ضربه  اکویها نبود. دآن یقواره  چکدامیه

 .کنمیخواهش م دییبفرما   یقربان یآقا دیخوش آمد -

 نشستند.  گری د کیگرداگرد  یکه همگ دیانجامی ن  یطول و

 لبش نشاند:  یرا گوشه کیش  یلبخند اکوید

نکرده موذب  ییکنم که خدا یمن خانوادم رو معرف  دی اجازه بد دیخوش آمد  یل یخ  یلی... خخب   -
  ایثر شونیا م،یکنی م  یزندگ جانیبا هم ا یمن هستش و ما همگ یعمارت، عمارت پدر  نیا د،ینش

  یپسرم و آسک انیهم داماد ما هستن، دا شونیو ا  یخانم، همسر بنده و طلعت و طال خواهرها
  نیخواهرم طلعت و الماس ا یهاآقا پسرمون بچه  نی دوتا دختر خوشگل و ا نیهستش، ا معروس

 خواهرم طال هستن. یهامجلس و برادرش بچه 
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پا انداخته  ینشسته بود و پا رو یسلطنتمبل  یرو یکه مانند پادشاه  اکوید  ژیبه پرست  یقربان یآقا
کرد   یو سع  ستیو آراد نگر ادیگرفته بود و جهان و شه یجا  یکه کنار آسک انیبود و سپس به دا

 !؟ودب یالزام یمجلس خواستگار  کیهمه آدم در  نیها بکشد؛ وجود اخانم   یدست از نگاه به مابق

 : د یموشکافانه پرس یقربان  خانم

 اومده که حضور ندارن؟ شیپدر شهرزاد جان پ یبرا ی مشکل خوامی عذر م -

 فرستاد:  رونی نفسش را اندوه وار ب طال

سرطان فوت شدن و حسرت حضورشون   یمار یکه به خاطر ب شهیم یمتاسفانه همسر بنده ده سال -
 .مونهیما م یقلب همه یدخترم تا ابد تو یها و عروسطور مراسم  نیا یتو

 بر پنهان کردنش لب زد:  یاز متعجب شدنش داشت و سعکه نشان  یپسر با لحن  پدر

خوشبختم از   تونیمچکرم از معرف یلیهمسرتون افتاده و خ یکه برا  یمتاثر شدم از اتفاق یل یخ -
همسر   شون یا م،یکنم که همه با هم آشنا بش یمن هم معرف تونیگرام یبا شما و خانواده یی آشنا

 هستند. نویبنده و مادر پسرم کامران و دخترم کتا

 کردند.   یتکان دادند و ابراز خوشبخت یبا لبخند سر  همه

 ادامه داد:  مرد

شازده پسرم به دختر خواهر   یجا عالقمند نیعّلت حضور امشب ما ا میدون یطور که همه م نیهم -
 !میرو شروع کن  یکه مراسم خواستگار  دیشماست و اگه اجازه بد

 به حرف آمد:  انیبار دا  نیانداخت و ا انیبه دا یگوشه چشم اکوید

 . دیشروع کن کنم،ی خواهش م -

ها مجدد مراسم نسکافه وارد شد و پس از تعارف به آن  یهاوان یل  ینیلحظه خدمت کار با س  نیهم در
 را ترک کرد. 

 کرد و به طعنه لب زد:  یاخنده  یقربان  خانم
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 رفته.  ونیاز م گهیوقته د یل یرسومات خ رسم و نی انگار ا یول اوردیم یواال زمان ما عروس چا -

 زد:   هیبه چشمان زن بخ  یز ینگاه ت طال

 ... عروس خانم. ارنیخدمتتون م یپسرتون چا یبعد یایحاال انشاال تو خواستگار -

 برسان.  دیامشب را سالمت به خورش ایچشم بر هم فشرد؛ خدا شهرزاد

هر لحظه امکان داشت مراسم را منفجر کند،   یکه مانند بمب ساعت ییهاطعنه یمتوجه یقربان یآقا
 شد و فورًا شروع کرد: 

خودشون  ستنیپا بند رسم و رسومات ما ن  گهید دیشناس ی امروز و که م یهاجوون  ت یواال واقع -
ما  شهی م  یکه رابطشون جد یو فقط وقت  زننیحرف م ندهی از آ کننیانتخاب م شن،ی عاشق م
دانشگاه  یکه گفته تو یجور  ن یآقا کامران ما ا نی. اذارنی روابطشون م انی رو تو در جر تر هابزرگ 

گذروندن   ییمحض آشنا رو هم یادوره  هیدل نه صد دل خاطرخواه شده  هیو  ده یدخترخانم شما رو د
  و یو همه چ یخاستگار  میبر  ایو بعد از مطمئن شدن از شناختشون نسبت به هم اومده و اصرار که ب

 .مید یکه ما امشب خدمتتون رس نهیا میکن  یرسم

 : دیکامران را کاو یبا نگاه کنجکاوش سر تا پا ادی شه

که   یقرار به ازدواج بشه، جناب قربان  هویو  ادی که دو نفر از هم خوششون ب ستی ن میجور  نیالبته هم -
پر قو بزرگ شده هر   یال یبزرگ شده به نوع ییجا  نیهمچ یشهرزاد تو دیطور که متوجه هست نیهم
ن عمارت  ی که تو ا ییکسا یکه لب تر کرده براش فراهم شده نه فقط شهرزاد همه نیخواسته هم یچ

چه از   یچه از لحاظ مال شیآرامش و آسا  نیناز و نعمت و ا نیا تونهی شما م یبزرگ شدن. آقازاده
 خواهرم فراهم کنه؟  یبرا  یلحاظ فرهنگ

 گفت:  ادی شه یهاصحبت  یش را تر کرد و در ادامهلب طال

دخترم اخم کردن و خود شما هم   یهالباس  دنیورودتون متوجه شدم که همسرتون با د یلحظه  -
پس منظور پسرم   د،یکنی و موقع حرف زدن فقط به برادرم نگاه م دیری گیمدام نگاهتون و از شهرزاد م

وضع پوشش و پسر شما   نیهستش که شهرزاد داشته، که ا یپوشش یآزاد  نیا یاز لحاظ فرهنگ
 پسنده؟ یم
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 و نجوا کرد:  دییپدرش را پا یچشم ری ز کامران

 ندارم.   یمن مشکل -

 گذاشت:  شیزانو یپا انداخت و دستانش را رو یپا رو طلعت

 خانوادتون چه طور؟ چون مسلمًا شهرزاد قراره با خانوادتونم معاشرت کنه. د، یشما مشکل ندار -

 رسا گفت:   ییسرش را باال گرفت و با صدا یقربان یآقا

خانوادمون پر رنگه، ما حالل  یتو  یل یمحرم و نامحرم خ  م،یپسندی رو تو خانواده نم  زایچ یسر  هیما  -
 و حروم فوق العاده مهمه واسمون و ...

 نافذ لب زد:   یرا باال پرتاب کرد و با نگاه  شی ابرو یتا د،یحرفش پر  نیبما  انیدا

  شه؟ی ما حالل و حروم سرمون نم  یعنی -

 شد:  انیدا یرهی خ میمستق

ما مهمه که  یهنوز واسه ییزای بگم که چ خوامی م ستینکرده منظورم با شما ن ییخدا گمیم یکل -
اگر که   کنمی م یحجاب، عذرخواه یمسئله  نیبه اون نشه مثل هم  یشما توجه یتو خونواده دیشا

 منظورم و بد خدمتتون رسوندم. 

 نداد لحنش را کوبنده کرد:  نییرا پا  شی ابرو

 داره؟   یپسرتون چ -

 و غرور بود! ریآن ساخته شده از تحق  یبنا ریکه ز  یو لحن  انیباره دا کیخوردند از سوال به   جا

 کالف صحبتش را گرفت:  انیتا پاسخ بدهد، دا که مرد لب باز کرد نیهم

 نداره! یرادیآقا پسرتون جواب بدن اگه ا دیاجازه بد -

پدرش کرد و آب دهانش   یحواله  یشیفورًا راست نشست و کتش را مرتب کرد؛ نگاه پر تشو کامران
 : د یرا بلع
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  بای... ت  نمیمارکت دارم ... ماش پریها هیو نه سالمه ...  ستیهستم ... ب  یمن ... کامران قربان  -
البته،  یتونستم بخرمش، قسط ی خونه دارم که تازگ هی...  کنمی عوضش م یهستش که البته به زود

 دارم و به شهرزاد خانمم عالقه دارم!  یبازرگان تی ریمد سانسیل

 زد. یاداد و لبخند آرامش دهنده لشیپر شعف و عشق تحو ینگاه شهرزاد

 عالقه هم داشت؟   ؟یقسط یخانه کی داشت؟ و  بای ت  ست؛ینگر انیزد و به دا یلبخند کج  ادی شه

 : د یهمان لبخند کج سمت پسر چرخ با

به اسمشه که البته سه دنگش مال منه و  یمتر  صدیاپارتمان س هیداره،  ویام دبل یب  هیخواهر منم  -
 شرکت خودمون کار کنه.  یقصد داره که تو

 داداش. -

 را باال برد:  شیهر دو ابرو  ادی شدند. شه رهی به شهرزاد خ همه

 جانم؟  -

 از سر اجبار لب زد:  یرا درشت کرد و با لبخند  چشمانش

 مهم پشتکار آدمه. ستیپول که مهم ن -

 از صحبت شهرزاد لب گشود:  یرویبه پ  یآسک

  یبه جاها کننی م  شرفتیکم کم پ شاالیبسه ا نایهم  ی زندگ هیس واسه شروع مهم عشق و عالقه  -
 . رسنی م یتر ش یب

 زد.  هیبخ یرخ آسک میراستش انداخت و نگاهش را به ن  یشانه یسرش را رو انیدا

 خانم! یآسک  -

 داد:  یشنهادیرا صاف کرد و پ شیصدا اکوید

  خوانیم هیچ  طشونیشرا ننیدوتا جوون خودشون حرفاشون و بزنن بب  نیا دیبا شهی نم  یطور  نیا -
 کنن.  کاریچ
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 را پشت گوش زد: شیو مو ستادیفورًا ا شهرزاد

 پاشو کامران.  -

 به شهرزاد رفت و کف دستش را سمت شهرزاد تکان داد: یاغره چشم طال

 خاک تو سرت.  -

 انداخت و سمت اتاق شهرزاد روانه شدند. ینگاه ان یو دا ادی به شه یچشم ری ز کامران

* 

 زد:  هیاتاق را بست و به آن تک در

 پسره چرا انقدر بد اخالقه؟   نیا یوا -

 پا انداخت و سرش را کج زد:  یتختش نشست، پا رو یرو

   ؟یگیو م انیدا -

 دونم همون که چشماش خماره انگار ارث باباش و طلب داشت ازم.  ینم -

 : دیخند  شی ایمرد رو یدهیمتعجب و ترس یرا عقب برد و به چهره   سرش

 . یوحش ی  بای ز گفتیبابابزرگم بهش م  هیشکل نیهم شهیاون هم -

 : دیکرواتش را شل کرد و آب دهانش را بلع  یگره

موافق نبود داداش و مادرتم که   ادی انگار ز تمییندارم نظرشون راجبم مثبت باشه شهرزاد، دا دیاصالً ام -
 بماند. 

 دستانش گرفت:  نیتخت نشست و سرش را ب یرو

 از دستت بدم.  خوامی من نم  زم؟یتو سرم بر یاگه مخالفت کنن چه خاک -

 را نوازش کرد:  شیهاکرد و شانه  کیرا به کامران نزد  خودش
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اگه  خوان؟ی م یچ گهیاز خداشونم باشه پسر سالم، مهربون، اهل کار د زم، یعز هیچه حرف نیا -
وگرنه  ادی که حساب کار دستت ب رنیمثالً از تو زهر چشم بگ  خوانی م کننیطور برخورد م نیا ین یبیم

 .یخواستگار   ایب گفتنی که نم

 پر غم و حرمانش را به شهرزاد دوخت:  نگاه

قبول کنن و نتونم خوشبختت   ترسمی تو رو ندارم، م اقتی جوره ل چیمن ه گفتی داداشت راست م -
 !یبهتر از من و دار   یلیخ  اقتیکنم نتونم سر قولم بمونم بابات و ناراحت کنم تو ل

  ییرایساعت بحث در پذ  میهمان ن یجه ینت دادیم لش یکه تحو یخز عبالت   نیخورد؛ ا یآرام تکان
 کوتاه کرده بود؟  یبحث یرا فدا ندهیآ یبرا یو نقشه کش  یبود؟ سه سال خوش

و دو   مییبود؟ از دو تا چشم غره پسر دا  نیهم  یگفتیکه م  ییسمایمیپات وا سم یمیپات وا ن؟یهم -
 ؟ یمن و خوشبخت کن  ی خواستی شجاعت و عالقه م  نیبا ا ؟یدیداداشم ترس یتا حرف الک 

 دست شهرزاد نهاد:  یرو دست

 .سمیکه بگن نه و نتونم جلوشون وا نهیتمام ترسم ا -

 بله رو بگه منم پس نترس، باشه؟  اینه  دیکه با یاون -

 دخترک کاشت:  فیانگشتان ظر یرو یابوسه

 باشه.   -

 بردن آن جو لب زد:   نیاز ب یکرد و برا یاخنده سپس

پسرا تو   نیاز ا دونستمیبد اخالقه م  نیترن مخصوصًا اپسراتون از خودتون خوشگل  ییاما خدا -
 .شدمی م الیخی که خودت و ب یدست و بالت دار 

 لب گفت:  ری کرد و ز شیبازو یحواله   یآرام مشت

 . شعوری ب -

 ــــــــ
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 را خطاب قرار داد: انیو آرام را دا  ستیبودند نگر گرید کیکه مشغول صحبت با  یت یجمع به

 . ایلحظه ب هی انیدا -

 را جدا کرد:  اشی نارنگ دیسف یبنگرد پوسته  ی که به آسک  نیا بدون

 . امینم -

 را گرفت:   انیدست دا ملتمسانه

 کارم واجبه.  گهید ایتو رو خدا ب  -

 رفتند.  یگر ید ییرا ی و باز بدون نگاه به او برخاست و سمت پذ د یکش رونی را ب دستش

 فرو برد:  بشی داخل ج  مهیدستش را تا ن  کی

 ه؟یچ -

پسره قرار   نی ا دیتر سواالتون و بپرسمحترمانه  یل یخ دیتونی بده م  یلیبه خدا رفتارتون خ  گمیم انیدا -
 آخه؟ دیکنی م یجور  نیسرکوفت و طعنه، چرا ا شهی م نایکنه صبح ا یعمر با شهرزاد زندگ  هی

 شدند:  دهیصورتش در هم کش  عضالت

 کنه؟  یبخواد با شهرزاد زندگ نیمگه آدم قحطه که ا -

 گذشت؟ یخورد؛ چه در سرش م جا

 ه؟ یمنظورت...چ -

  د،یردش کرد دهیکه بعد شهرزاد نق نزنه ند ادی ب میفقط گفت میما اول و آخرش مخالف  نهیظورم امن -
دختر خر   زمی عاشق شهرزاد شده؟ نه عز نیا یاز در که اومد تو چشماش برق زد تو فکر کرد کهی مرت

 بهتر از پدر زن پولدار. یآورده گفته چ  ریپول گ

 سرش را تکان داد: ناباور
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من و  یدیتو من و دزد میعاشق هم بود میمن و توام عاشق شد انیدا ،یگیرو تو م نایا کنمی باور نم  -
داره   بایما و اونا؟ چون طرف به جا بنز ت نیهست ب یچه فرق  میچون هم و دوست داشت الیو یبرد
 عاشق شه؟   دینبا

 : دیرا بست و اخم در هم کش  چشمانش

 . یآسک نستیاونا لقمه اندازه دهن ما ن -

 .ستمیمنم ن -

 . ستی را نگر یآسک  متعجب

رفتار   یجور   نیآقابزرگ ا یاومدن خواستگار  یشوهر عمه طال هم نبود. اما وقت ست،یعمو جهانم ن  -
 ستم؟ینصف اموال شما رو نداره، منم لقمه اندازه دهنتون ن هیمن بابام شکوه انیکرد؟ دا

 او بود؟   یسال گذشته یها مانند تمام سآن داشتن  قتیکه حق ییهادر جواب حرف  گفتیم چه

برو به بابام بگو برو به عمه طال بگو به  ؟یگی به من م ی اصالً چرا دار  ؟یگیم هیچرت و پرتا چ  نیا -
 من چه بابا. 

  چارهی ب کرد؛ی باز رفتنش را نظاره م  یاما با دهان  یبرود آسک  شیرا گفت و بازگشت تا سر جا نیا
 کامران، مظلوم عشق.  رهچا ی شهرزاد، ب

 *** 

به   رهیخ  ظ یغل یبود که با اخم  ان یها شد و تنها داها معطوف آنورود شهرزاد و کامران تمام نگاه  با
اش را به پسرش دوخت؛ اصرار کرده بود که هر چه شد نگاه برازنده  یقربان   یمانده بود. آقا نیزم

  یکه قرار بود مانند توپ جنگ  یازننده یهار ی ها و تحقاز حرف  دیخبر داشت شا  د،یمجلس را ترک نکن
جهت حفظ حاضر    یها پرتاب شود، فقط به خاطر پسرش بود که هنوز با لبخنددفاع آن  یبه روح ب

 آن مبل نشسته بود. یرو

 خب چه طور بود؟  -

 زد:  یدستانش را در تکان داد و لبخند کامران
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 .میدیواال خوب بود به توافق رس -

 نبود.  ایدن نیدر ا ای چشم دوخت؛ گو انیآرام سرش را تکان داد و به دا اکوید

 ه؟یگلم چ ینظر خواهرزاده -

 را با لبخند باال داد:  شیهانهاد و شانه  شی کشکک زانو  یدو دستش را رو هر

 منم موافقم. -

 دوخت:  یکرد و چشم به قربان   یتبسم کوتاه اکوید

 !هیمهر نییعت یواسه  میحاال که جوونا موافقن بر -

  نییتع خواستندی دوخت؛ چه قدر م  انینگاه نگرانش را به دا ،یدواند در تار و پود آسک  شهیر استرس
 نشنود لب زد:  یکه کس یکنند؟ آرام طور 

 ان؟یدا -

قرار گرفته    شیهالب  یدستش رو گریاش گذاشته بود و سه انگشت دگونه یاش را رو اشاره  انگشت
انداخته  ییلویهزار ک یابود، انگار که به مردمک چشمش وزنه  نیه زمبودند، نگاهش اما دوخته ب

 .ست ی نگر یآن را تکان داد و از گوشه چشم به آسک یباشند به سخت

ضرب گرفته بود.  نیزم  یرو شی پا یو با پاشنه دیبلعی هوا را م صدای و ب وقفهی مضطرب ب  کامران
را زمزمه    یی زهای لب چ ری و ز کردی رسم م یاشکال نامفهوم  شی پا یاش روشهرزاد با انگشت اشاره

 را ادا کند: یاتا جمله رفتی بود که م اکوید یهابه لب   رهیها خچشم ی. همه کردیم

دنگ مد نظرمون   شش یخونه  هیو  نیقباله زم  کی ،ی تمام بهار آزاد یتولد شهرزاد سّکه خیبه تار -
  چیهم که ان شاهلل ه به دست ما برسه و سّکه دیو خونه بعد از قرائت عقد با  نیهستش که سند زم

در   راشب  میآقا داماد تونست طیهستش که با توجه به شرا یمهر  نیکمتر نینشه، ا ازیوقت بهش ن
 ... ستی مد نظرمون ن یادی ز زهیهم چ ربهای ش ی. برامیرینظر بگ 

 انداخت:  شیپا یدستانش را باال برو و رو کف

 . ونیل یفقط پنجاه م -
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 داد. مادرش اخم کم  رونیرا ب  نشینفس سنگ دی. کامران ناامستینگر اشییبهت زده به دا شهرزاد
  یدر نظر گرفته با غنچه لبخند یه یاز مهر یها اما همه راضشد. افشار  رهیکرد و به همسرش خ  یرنگ

به   یناراحت  باکه  یآسک  یافشار منها یمانده بودند. همه رهی خ ی خانواده قربانبه  شانیهالب یگوشه
 بود.  رهی خ نیکه همچنان به زم یانیو دا  ستی نگر یشهرزاد م

 زمزمه کرد:   یقربان یآقا

  طشی پسرم از شرا یفکر کردم وقت   یعن ی میریبپذ میتونیرو هم نم  هیمهر نینصف ا  یمتاسفانه ما حت -
 . دیکن نییرو تع  هیتر مهربا مالحظه  یکم هیبهتون گفت 

 با شتاب از جا برخاست:  کامران

 بابا صبر کن.  -

 حرف پسرش شد:  یدست مانع از ادامه یاشاره  با

پنجاه   گهید یزایچ  یلیو خ  دهاشیخر ،یازدواج و عروس یهانهی از اون با وجود تمام هز یجدا -
 . ستیاصالً مناسب ن ربهایبه عنوان ش  ونیلیم

 به گردنش داد:   یابروانش انداخت و تاب انی م یاخم طال

ازدواج  نیبه ا  تیاالن رضا دی ن یبیاگه م خواستمیرو براش م نایشهرزاد تنها دختره منه، من بهتر -
دخترم و تصور کرده  ینده یآ تریی ای رو  یلی هست وگرنه من خ نشونیکه ب هیادادم فقط به خاطر عالقه

 .بودم

 کتش را بست و لب زد:  یو همسرش بدون فوت وقت از جا برخاستند، دکمه   یقربان یآقا

  نمونیکه ب  یادیز یهاتفاوت  ره یسر بگ ستیجوره قرار ن  چیوصلت ه  نیکه ا نیخب پس مثل ا -
که براش   یدخترتون اون جور  یندهی آ دوارمیکامران پاشو بابا جان، ام شه،یازدواج م نیهست مانع ا
 که امشب وقتتون گرفته شد. خوامی . عذر م دینی رو بب  شی رقم بخوره و خوشبخت دیمتصور شد

 مهمان کرد.  یارا به چشم غره  ایثر ستادند،یراست ا زی ن افشارها

 گفت:  ایبه ثر  توجهی اما ب اکوید
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پدرش   یامانت د،یزاد قبول کن شهر   یما رو رو تی فقط حساس یقربان یآقا مینداشت نیما قصد توه -
 . میوسواس خرج کن شندهیآ یکه رو می دست ماست و مجبور

را   اشندهیشهرزاد؛ آ  یدر گلو نیسنگ یها حاکم شد و بغض آن  نیب  یسمت در رفتند جو وحشتناک به
 کرد.  ستنیمبل نشست و شروع به گر  یهم نداشت، همان جا رو یتوان خداحافظ   یتباه کردند. حت

 و شروع به نوازش او کرد:  دیبه سمت او دو عیسر یآسک

 . انیبا دا زنمی به خدا من خودم حرف م شهی دختر خوب؟ حل م یواسه چ  هیشهرزاد؟ گر -

 لب زد:  کردیطور که با دستش صورتش را پوشانده بود و هق هق م همان

 حرف زدن؟  یجور  نیکار کنم؟ چرا ا یچ زم؟یتو سرم بر یحاال من چه خاک  -

او قرار   یروروبه  ادی و شه اکویبه همراه طلعت کنار شهرزاد نشستند و طال و د   ایکه ثر دینکش یطول
 گرفتند: 

 خواستگار! ادهیکه ز یز ینشد که نشد چ ؟ییدا یکنی م هیگر یدار  یاالن واسه چ -

 نداشت:  شیها و صدااشک  یرو یبرداشت، کنترل   یآسک یشانه  یرا از رو  سرش

کجا اون همه سکه مهر   کار؟یچ خواستمی م نیمن کامران و دوست داشتم، من زم رن،ی همشون بم -
  م؟یگرفت ربهای ش  یها؟ ک م؟یبها گرفت ری ش ی. ما ک دیگفت  ینجور یاز عمد ا دمینفهم یفکر کرد کنن؟یم

کجا پول    زفقط ا نیفکر کرد نینشست  م؟یری بها بگ  ریش  میتما اصالً رسم داش ؟ی گرفت ربهای تو ش یآسک
 واسه اون بدبخت.  نی بتراش

 : د یتوپ  یچشمانش را گرد و با لحن محکم طال

تو رو   شی تو زندگ  خواستیباال بعد م دیکشی درست حرف بزن، پسره شلوارشو به زور م  تیی با دا -
 خوشبخت کنه؟ 

و پول   یهست بهتره پسر خودته که با پول خودمون رفته مغازه زده حاال واسه من از مردونگ یهر چ -
 .د یارزی تار موش به همتون م هیکامران  زنه،ی حرف م  ی و خوشبخت

 فورًا مانع شد. انیدر دهانش مهمان کند که دا یبرداشت تا شهرزاد را به پشت دست زی خ ادی شه
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احمق من به خاطر تو اون حرفا   گه؟ یداره م یچ ت یطر اون پسره قوزمبه خا ین یبی نم نمیولم کن بب -
 کدومتونم نباشه.  چیسر به تن ه خوامی رو زدم وگرنه م 

 : د یکش غی را مشت کرد و ج دستانش

 کثافت حرف دهنت و بفهم. یخودت  تی قوزم -

 برخاست و شهرزاد را هم بلند کرد:   یآسک

  گهید ایتوام کوتاه ب ادی حرص خوردن نداره که، شه  میزنیم تو اتاقت حرف  میبر  ایباشه قربونت برم ب -
 که حوصله نداره. ین یبیم

 دستش به شهرزاد اشاره زد:  با

 ال قباست.  هیهمون پسره  اقتشیبه درک که حوصله نداره ل -

 ور شد: و با مشت به او حمله د یخنج کش ادیهول داد و با ناخنش در صورت شه  یرا به طرف   یآسک

 آشغال گفتم حرف دهنت و بفهم. -

اشک آلودش   یبر چهره  یاجانانه  یده یدستش گرفت و کش کیهم دستان شهرزاد را با  ادی شه
 ها کشاندش: شهرزاد را در دست گرفت و سمت پله   یخواباند.     آراد بازو

 سرتق. نمیبب   ایب -

 مبل پرتابش کرد:  یو رو دیرا عقب کش ادیهم شه انیدا

 چه مرگته تو؟ -

 مبل افتاد:  یاش را در چنگ گرفت و روگونه طال

 چه طور به جون هم افتادن، خدا بکشتتون من و راحت کنه.  نیخدا مرگم بده بب  -

 او کردند:  یهاو طلعت شروع به ماساژ شانه  ایثر

 .کننی م یصبح دوباره آشتدعوا کردن با هم  هیآروم باش بابا خواهر برادرن  زمی خدا نکنه عز -
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  دیچطور خنج کش یدیکار کرد؟ خدا ازش نگذره د یچ نی به خاطر اون پسره بب  دیچشم سف یدختره  -
 م!تو صورت بچه 

کرد سپس به سمت اتاق شهرزاد به  انیدا یحواله یاش را ماساژ داد ابتدا نگاه قهر آلودشانه   یآسک
 راه افتاد. 

 ــــــــ

 . ستیگری بود و م دهیچپ دراز کش یپهلو  یشد؛ رو کیاتاق را بست و به شهرزاد نزد در

 ؟ یشهرزاد، خوب -

 ست؟ یآره، مشخص ن -

 تخت نشست و دست او را در دست گرفت:  یلبه

 داره.  ازیبه کامران زنگ بزن، االن بهت ن -

 .یشب کذائ  نیلعنت به ا د؛یاال کشرا ب اشی نیب

 کار کنم؟   یبگم بهش؟ چ یچ  دی. بازنهیزنگ زد نتونستم حرف بزنم گفت فردا زنگ م -

 رفته بود مانند روحش.   لیتحل شیصدا

تا   ادیو شه ییانقدر بره سراغ دا دیکار بشه با  یب  دیچند وقت نبا نیاونم تو ا ،ی زمان الزم دار  یگیم -
 . دادیو مودب نه مثل امشب با داد و ب  یمنطق ،یزن یکنه توام با مامانت حرف م  شونیراض

 زد:  هیو به تاج تخت تک نشست

 ؟ یآسک  -

 کرد:  یمهربان تبسم

 جانم؟  -

 را کنار زد:  شیهارا تر کرد و اشک   لبش
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 ادهیز یینفوذش رو دا گه،ینم یچیه یشکیه گهیبشه د  یاون راض ؟یحرف بزن  انیبا دا یتون  یم -
 تو رو خدا حرف بزن باهاش! برهی که ازش حساب م ادمی کنه، شه شیحرف بزنه راض  تونهیم

و بحث کوتاه و مرموز   نینگ یمسئله یادآور یبا  ست؟ی راه نبه رو   انیاش با دارابطه  گفتی طور م چه
 . گفتی سخن م انیخودشان با دا یرابطه  یهم درباره  یاتاق داغ دلش تازه گشت. کاش کس

 یر ی من باهاش حرف زدم اما توف دمیایب  رونی که از اتاق ب  نیقبل ا یعنی... کنمیواال... من تالشم و م  -
 .کنمی و م  مینداشت حاال باز سع

 واست.  کنمی داره توروخدا همه زورتو بزن جبران م   یبستگ انیبه دا یهمه چ یتو رو خدا آسک -

 مهمان کرد.  یتصنع یصورتش را وادار به کش آمدن کرد و شهرزاد را به لبخند  عضالت

 *** 

خدا را شکر هنوز   د؛ییپای را م انیدا یچشم ری ز کردیم  ضی که لباسش را با لباس خواب تعو یحال  در
 لب زد:  یو شوخ طبع  یبه او نگفته بود. کنار لبش را خاراند و با انرژ  یز یکه چ

  یع یتا چند ماه طب گهیعادت شدم، مامانم م شبیدار شدنم سوخت، دواسه بچه شبیاون تالشا پر -
 . یقشنگ بدبخت شد ه،یو عاد

واب را انداخت. چراغ خ یبه آسک  ینگاه تفاوتیرا باال داد و ب  شی ابرو ک یرا باز کرد،  ساعتش
 . دیخاموش کرد و پشت به او خواب

 خودش جرات داد و به طرف تخت رفت:  به

 ان؟ی دا زنما،یبا تو حرف م  -

 نکرد.  افتیدر انیاز جانب دا یهم پاسخ  باز

 سرش کنار زد:  یتخت نشست و پتو را از رو یزانو رو کی با

 افشار با شما هستما. یآقا -

 سرش انداخت.   یو رو  دیپتو را از دست دخترک کش حرفی ب
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رو همه   یخوای که تو م یبا کدومشون نگرد ای یبا کدوم دوستات بگرد گمیخب چته؟ مگه من م -
  ایبه تو چه که دوست پسر داره   ه؟یچجور شی به من چه که زندگ  ؟یآدما دور و برم کنترل داشته باش

 مسئو... یشوهر؟ هر کس

 تشک کوباندش:  یو محکم رو دی چرخ  یسمت آسک زیت

  ای یکپ یم  یشیخفه م ایتا دست روت بلند نکنم بچه پرو،  خورمی من االن دارم روح خودم و م -
 نه؟ ایشد    تیحال   ،یکه کالً بکپ کنمی خودم خفت م 

که  یدست  یکه نه راه رفت داشت و نه بازگشت دست رو  یباز و نفس مهین  یگشاد و دهان یچشمان  با
 . ختیشت و تمام التماسش را در چشمانش ر بود گذا دهیچ یپ  شیدور گلو

 ...ن.ایدا... -

درهم مجدد پشت   یاو با چهره  د ینجس دست زده باشد با انزجار دستش را کش  یکه به جسم  انگار
 . دیبه او خواب

. تمام تنش  دی سر کش نفسی آب کنار تخت را ب  وانیهوا تمام ل یاذره  دنیبلع یتخت نشست و برا  رو
چنگ زد، تمام   شیلبش را به دندان گرفت و به پا ان،یدا یکننده  ری رعشه گرفته بود از حرکت غافلگ

  واری. دستش را به دشدی از حد غرورش م شی و خورد شدن ب شیهااشک  ختنی که مانع از ر ییکارها
 یبرا یلی دل گریجا د بود، سالنه سالنه خود را به حمام رساند و آن افتهی شی گرفت، درد کمرش افزا

 .دیاش ندها و غرور نداشتهحفظ اشک 

 ـــــــــــ

 ؟ یکف دستش که با من دوست یذاشت ی حتمًا م  دیحاال تو با -

 کافه نهاد: زی م یبزرگ هات چاکلت را رو فنجان

 !دیخودش فهم  گمیم  ؟ینفهم -

 لنز دارش را در کاسه پرخاند:  مردمک

 هم... ایداره  بیعلم غ نیقی -
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 را خورد و آرام سرش را تکان داد. حرفش

 کرد:  زیگرفت و چشم ر یاز صندل  هیتک

 هم؟ ای -

 جا به جا کرد:   ی صندل  یرا رو  خودش

 ... یبابا ب یا -

 وارانه لب زد:  دیبست و تاک  چشم

 هم؟ ای -

 : دیلبش را به دندان کش یگوشه

 ذاره.  یبه تو اعتماد نداره و برات بپا م  -

 فرستاد:  رونیاش را ب آسوده  نفس

 . دیفهمیسه سال م نی بپا بذاره که تو ا خواستی چرت نگو بابا م  -

 ؟ی بذار   شیپا پ  یخواینم   ؟یکن کاری چ یخوای حاال م ه،یحرف  نمیا -

 را باال فرستاد و طلبکارانه نجوا کرد: شی ابرو کی

 نیاما ا میکرد یخودم و خورد کردم رفتم جلو آشت میسه سال هر چقدر دعوا کرد نیمن؟ عمرًا، تو ا -
هنوز که هنوزه  رم،یسالم که طول بکشه من جلو نم  هیخر بشم  سی قرار ن گهید شهینم گهیدفعه د

 خه؟بشه آ یبذارم که چ  شی پا پ کنهی گردنم درد م

 : دیگرم و محبوبش نوش  یدن یاز نوش یقلپ

جلو اون خوش عنق تا صد سالم   یسال نر  هیتو اگه تا  ست یخوب ن  ادی اما قهر ز یدون  یخودت م  -
 . دیکن ی آشت ادی ب شی پ یز یچ  یحرکت هیکه  دیحداقل جاتونو جدا نکن  ادینم

 دستش را دور فنجان حلقه کرد:  مغموم
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پتو اصالً انگار نه انگار من زنشم کل  ری ز کنهی مرغ کرچ سرش و م نیاخه؟ دو شبه ع یچه حرکت -
 شده. مونیز ی چ هی دنیعمارت فهم

 یخر  یهمه لباس خواب م  نیکن نتونه پشت کنه بخوابه، ا یداشته باش لوند است یخب تو س  -
 واسه دکور کمدت؟ 

 داد:  یبر صندل  هیدر هم قفل کرد و تک  دست

 

جلو حاال هر چه قدرم که   ادیدفعه اون ب نیا خوامیمن م شهی حساب م  یمنت کشکه همون  نیا -
 . سیطول بکشه مهم ن خوادیم

عشقش، شب   ش،ی ایمرد رو انش،یبود، دا دهیدو هزار سال غم د یدو روز به اندازه  نیدر ا زد؛ی م الف
 شیها یگاز روزمره  دیکشی غذا نم  شیبرا گرید  د،یخری سالمش را نم  کرد،ی ها پشت به او م 

  کرد،ی او باز نم یها دستانش را به روشب  کرد،ی و خودش لباس انتخاب م رفتی حمام م  گفت،ی نم
دو روز به   نیافتاده بود، ا شانیهاتن  نیبغلم بخواب"، هزاران متر فاصله ب ای " بدو ب  گفتی نم گرید

 کرده بود!  رشیدو هزار سال پ  یاندازه

باز   یگی شاپ؟ نم  یکاف  یمن و آورد یمن بودم رو چه حساب باز بلند شدتو که عّلت دعواتون   -
 ت کنه؟ خفه  یراست یراست گهیبار د نیبفهمه ا

نرو منم بگم چشم؟ مگه نوکره حلقه به گوششم؟ اتفاقًا خوب    نیبرو با ا نیاون بگه با ا ه؟یمگه الک -
 تونهی که نم فهمهی نداره م  تیقهرش واسم اهم یاذره  فهمه ی م یجور  نیا رونی کردم باهات اومدم ب

 ش!من و کنترل کنه من زنشم نه برده

 !یقهر زن و شوهر  ستیبه خدا خوب ن یزنگش بزن آسک -

 انداخت و ادامه داد: گریدک ی یرا رو ش یانشست و پاه  اشی صندل   یطرفه رو کی

دو  نیشوهرت هلو در اومده ا  یبد شانس  ای  یمرد خوشگل مال مردمه حاال از خوش شانس زمی عز -
  یانقدر از طرف دور شد گهید ینی ب یم  ییایبه خودت م  هویماه  هیهفته و  هی شهیکه م ییسه روز قهرا

کنه ی اونم که مرده دو شب تحمل م ادیطرفت ب  خوادیاصالً دلت نم  گهیکه د  یانقدر ازش سرد شد
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اون  شهی و اونم خر م  ادیدوتا عشوه واسش م خبریاز خدا ب  هیشب چهارم  کنهی سه شب تحمل م 
  ستین یادوره، دوره نیا خورهیو کالً حالش از رابطه با تو بهم م کنهی بهش مزه م گهیموقعس که د

و   گری پولدار و ج انیخصوصًا اگه مثل دا زننشیتو هوا م  یردت و ول کنافسار م  یبخوا ادیکه ز
 !یخود دان گهیباشه، حاال د  پی خوشت

 یگونه بنده نیا انشیاو فرود آمد؛ نه، دا دفاعی مغز ب یرو  ینیشد و به سنگ یپتک  شیهاحرف 
هنگام   ادی شه یشدن نبود، او عاشق بود. مکالمه و چهره  یخال یحد در پ  نینبود، او تا ا الشیام

افکار   نیبه ا یرا گرفت و اخم  شیچشمانش آمد، گلو یجلو انیدا دیجد  ی  صحبت از منش
 مرد بود. انیکرد... دا یی ایخول یمال

 غرورم؟  -

بود که در   یبود... لحنش دلواپس غرور  زیبود، غم انگ دهیبود، به بن بست رس  کسی ب  یول  لحنش
 خوردش نکند.  نیا ترش یکه ب زدی و زجه م ستینگریتنش نشسته بود، او را م یهاکوچه پس کوچه

 کرد:  میگردنش را مجدد تنظ یاما شال افتاده رو  نینگ

  زمی عز نهیبا آدم مغرور هم  یزندگ بت  یگلم، مص دهیبپاشه غرورت تفم بهت نم  ت ی که زندگ یاون روز  -
دقت   یر یو کوتاه بگ  یر یبگ شدهی ند دیبا شهیهم ،یو جلو بر  یغرور خودت و بزن  دیق شهیهم دیتو با

 . گنیبه اون مغرور نم گهیباشه که د نیا ریچون اگه غ شه،یکن، هم

 گرفت:  یرا باال داد و دم شی ابروها

  هی یاون حت یزنی حرفا رو م  نی ا نیدرست واسه هم ش یشناسیتو نم س،ین  یجور  نیا انینه، دا -
  گهیزن د هیدرصد بخواد به  هیبعد فکر کن  زنهی پس م کنهی م  عیضا زایچ نیخود منم تو ا ییوقتا
 بده، نچ اصالً امکان نداره.   شنهادیپ

 کرد:  کینزد یرا به دو طرف زد و سرش را به آسک  دستانش

 ت...   یخر  -

کند که ابدًا  یاو را وادار به انجام کار  نینگ یهاافکار و حرف  دادی اجازه م دی نبا د،یحرفش پر انیم
 .ستیدلش با آن ن 
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نکردنش   یواسه عذرخواه  یخوب  هیاصالً توج نیاگه اون غرور داره من صد مرتبه از اون بدترم، ا -
 معشوقشه.   یجلو  زیچ  نیترارزش ی که واقعًا عاشق باشه غرورش ب  یکس  ستین

 بکن.  خوادی که دلت م یباشه اصالً هر کار  -

 خالص شدن از آن جو خفه ادامه داد:  یبرا

 ومدن؟ یشد؟ خونوادتون کوتاه ن  یشهرزاد چ -

 هم نبود:  یادبی به سخن گفتن نداشت اما اهل ب   یلیتما

 . امیم  رونی خورم نه ب یم یز ینه چ گهیدو روز خودش و حبس کرده تو اتاقش م نیا نیاونم ع -

 فنجانش را هم زد:  اتیچانه زد و محتو ریز دست

مدل   نیچون پسره ماش یچ یعنی غصه خوردم براش به خدا،  یلیکارش جواب بده؟ خ یکنی فکر م -
 عاشق شه؟ دیباال نداره نبا

 موضعش کوتاه آمد، قفل دستانش را از هم گشود و عضالت تنش را رها کرد:  از

عشق   نیفرق ب هیرزاد دختره احساسشه  گهیم انیالبد به خاطر پول شهرزاد اومده جلو، دا گنیاونا م -
 . دهینم صیو تشخ  یکی بودن  صی و حر

 ه؟ یخودت نظرت چ -

 : کشاندی او را به جنون م یسردرگم نیدستانش گرفت؛ آخر ا نیرا ب  سرش

 راجب اونا ندارم! یسر و هزار سودا دارم اصالً نظر  هیمن خودم  ن،یدونم نگ ینم -

 !؟هیکالس گذاشتنت چ  نیا دونمی من نم یاز بس، تو که تاب قهر و دعوا ندار  یاوونهید -

 ن یتا ا یسر خوردند و پشت گردنش قرار گرفتند؛ ک   قهیدستانش از کنار شق د،یترک  شی در گلو بغض
 شده بود؟ انیدا ض  ی حد مر

 ـــــــــ
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به  یوقت دانستی م آن را بست. پیداخل چمدانش انداخت و مطمئن ز یهاگذرا به لباس  ینگاه
علت حضور به   ری تاخ یگرفت با کم میپس تصم ردیگی اصفهان برود مورد شماتت مادرش قرار م

 . دیهم نگو دیشا ستاد؛ی. راست ادیرا بگو اشکباره ی

 انیاز دا دی. بادیآن کش یرا رو  یشکل ی آورد، روکش زرد رنگ و عروسک نیی را از تخت پا چمدان
کرد، اگر    یلبش را نوازش  ی. گوشهآمدی قهر به حساب نم گریطور که د نیخب ا کرد؟ی کسب اجازه م 

آب   یحت  انیکه هرگز جرات نداشت بدون اطالع دا دانستی با خودش روراست باشد م  خواستیم
 بود.  شی ب  یسفر کردن که محال وشدبن

 خاک توسرت.  ،یقهر رفتنم ندار  هیزد پکوندت جرات   شیبدبخت دو شب پ  ی  ترسو ی  آسک  -

  نیدوم ی را گرفت؛ رد تماس. هر چه کرد نتوانست برا  انیدا یرا برداشت و بدون تعلل شماره   تلفن
اش را داشت،  خودش را خار کند، اما حداقل بهانه  خواستی نم  نیاز ا شیبار اتصال را برقرار کند، ب

 تماس گرفت و او تماسش را رد کرد. 

 :دیچمدان را کش یفرو برد و دسته نشیشلوار ج بیرا در ج   لیموبا

 ! یخان خودت جواب نداد انیدا من خواستم بگم -

 

و با   یرفع دلتنگ یسفرش را نوع  هی متعجب بق یهااتاق و سپس از عمارت خارج شد در پاسخ چهره  از
 د! نمانده بو هیبق  یکارش آن هم برا نیا هیتوج یبرا  یرمق گریداد، د حیتوض انیاطالع دا

 ـــــ

 : ست یمادرش نگر یهاآمد و به خطوط کنار چشم و لب رونی آغوش مادرش ب از

 و بمونم! یچند روز  هی امیدلم تنگ شد گفتم ب گهید -

 در کنار رفت:  یجلو از

 ومد؟ یخان چرا ن  انیمادر منم دل تنگت شده بودم، دا یخوب کرد -
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  نیها بود حامل بدترکه سال یمکان تراس شد،  یخانه شد و به محض ورود نگاهش قفل ورود وارد
اش تعرض شده. عجب  به برادر شش ساله   دیدر آن فهم ش یکه سه سال پ یخاطراتش شده بود، مکان 

 در حال هضم نیریبود و او و مادرش و ش  رهی مبل به جلو خ یبود آن روز؛ پدرش رو  یروز نحس
بود که   ادشی بعد از آن را کامل به خاطر ندارد، فقط  شد،ی خارج م  انیبودند که از دهان دا  یجمالت

درونش کلنجار رفت،   یخفه شده   یوالیو ناله کرد او اما باز با ه یو خودزن  ستنیمادرش شروع به گر
  یسعو   رفتی اش مبرادرش را در آغوش گرفت و مدام قربان صدقه  هیبا گر ن یری . شکیپان یوالیه

 چیه گرینهاد؛ بعد از آن روز د یو چمدانش را کنار  دیجا دزدندهد. چشم از آ اشیداشت تا دلدار 
 سابق نشد. یکس آدم روزها

 

 اومدم. اوردم ی طاقت ن گهیسالم رسوند من د ادی اون کار داشت نتونست ب -

 خواهرش را داخل اتاق ببرد:  اشاره زد چمدان نی ریش به

مدرسه داشت هم  ایمنم دلم لک زده بود واست اما هم آر ،یاخسته  یمادر حتمًا کل نیبش  ایب -
 به خدا! امیولشون کنم ب شدی دانشگاه نم نیریش

 اش داد:شده  دهیبه بدن کوب  یو قوس کش

 بهتون سر بزنم.  امیمنه ب فهی دونم مامان جون منم که از شما انتظار ندارم وظ  یم -

نشان   یاو در عمارت چه عکس العمل یخال  یبا جا ییروهنگام روبه انیبه پا بود که دا ییدلش بلوا در
 !دهدیم

 : دیچ  یآسک یرا جلو هایو سوهان گز  یچا ینیس

 .موندی چند روز م هی ومدی م یجور  هیآخر هفته   نیدلم واسه دومادمم تنگ شده بود کاش ا -

 جا آمده بود. نیداماد به ا نیفرار از دست هم یرا برداشت؛ برا یچا استکان

 بزند دنبال کلمات گشت:   خواستیکه م  یحرف یرا در دهانش چپاند و برا سوهان

 بهتره.  ادیفعالً ن -
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 خم شد:   یسمت آسک شوکه

 

 شده؟  یخدا بد نده، چ -

دل   یدهنده نی مادرش، تسک یچا  یعطر گل محمد نیا یبرا دادی جان م د؛یرا نوش   شیاز چا یاندک
 !شدی درونش م یآشوبه 

 کم بحثمون شده. هی یچ یه -

 . دیکوب  شی را از سر کند و کالفه کنار پا  شالش

 شد. دایهو شیشد؛ غم و بغض صدا قی حرکات دخترش دق  به

 بود؟ چرا دعو... دیشد  یلیبحثتون خ ؟یگفت انیقهر مامان؟ به دا یاومد -

 شد:  یو بر او مستول  داریاش بخشم خفته   تی نها در

 . گمی سر جاش خودم بعدًا بهت م ادیکم اعصابم ب هیجا  نیمامان ول کن، بذار حداقل ا یوا -

 . دیآرام عقب کش ی آسک ادیفر مهین ی شوکه از صدا  مادرش

 مکث کرد و سپس افزود:  یکم

 فکرم مشغوله. یل یداد زدم به خدا خ دیببخش -

بود که  دهی فهم یبلند آسک یاآمد و با توجه به صد رونیاز اتاق ب  نیری سرش را در دست گرفت. ش و
 ی. آرام کنار خواهرش جا گرفت و دستش را روستین ایاصالً مح  یگو ذوق زده  طنتیش  یبرا  تیوضع
 او گذاشت:  یشانه 

 بهتره.  یحرف بزن انی. به نظرم با داشاهللیا  شهیآروم باش حل م -

 اضافه کرد: نیریحرف ش  یهم در ادامه مادرش

 بوده؟  یدعواتون سر چ ،ی حرف بزن انیبا خود دا  دیآره مامان جون با -
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 اش را در دست گرفت: را تر کرد و چانه  لبش

گفت باهاش نگرد ازش خوشم   انیدا شافه یو ق  ختیبه خاطر ر دمیاز دوستام و تو ماه عسل د یکی -
 اد ینم

 .کنهی م یبفهمه انقد قاط دونستمیخر گوش نکردم چه م من

 ابروانش بنا کرد:  نیما ب یکم رنگ  وندیپ آزاده

  نیبا ا یبشه تو خودت و بذار جا اون بگ  یخب طرف حق داره از دستت عصبان ،یکرد یخوب غلط  -
 ؟ یکنی م دایپ  یچه حال کنهی باهاش رفت و آمد م   یمکیقا یدوستت نگرد بعد بفهم 

 هم زمان به مادر چشم دوختند:  نیری و ش  یآسک

 مامان! -

 یگوش به فرمان شوهرش باشه اگه اون بگه آب نخور حق ندار  دیمامان نداره، خدا گفته زن با -
مرداس   نی نه از ا چارهیب انیکه گفته باهاش نگرد وگرنه دا دهیتو اون دختره د یز ی چ هیالبد  یبخور 

 نیا ن یببنگرد کجا برو کجا نرو تو  یبگرد با ک  یککه بگه با  ناسیکه بخواد محدودت کنه نه از ا
 دوستت چقدر افتضاح بوده که صدا دوماده من و در آورده.

 لب گشود:  یاز آسک یبانیبه پشت  نیریش

 !انینه دا هیکه بچته آسک  یاون یمامان فکر کنم اشتباه متوجه شد -

 مادرش نجوا کرد:  یهااما بهت زده از حرف  یآسک

من با   یعنیبگه آب نخور منم بگم چشم،  انیمگه عصره هجره که دا ؟یگیم  یچ  یفهمی مامان م -
تا دوماده  نمی بش دیو خودم انتخاب کنم؟ با امیو پنج شش سال سن حق ندارم دور و بر ستیب
حداقل خونوادم پشتم  رمیکنه؟ دستت درد نکنه من و بگو گفتم االن م دایواسه من دوست پ زتیعز
 .شمیجا محکوم م  نیدوره ا هیتازه  دونستمی نم  سنیمیوا

 رو از مادرش گرفت.  و
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نه اهل   یدونیخودتم خوب م ستی ن  یآدم بد انیدا یعنی  گمیمعلومه که من پشتتم مادر اما دارم م -
 یز یچ هی البد  ستیدوستت خوب ن  نیاگه بهت گفته ا یو سنت  ری نه آدم سخت گ هیدادنه الک ریگ
ص  ی تو اجتماع چرخ زده گرگ و گوسفند و تشخ ترش یاون مرده چشم و گوشش از تو بازتره ب دونهیم
کرده که  فی تکل   نییواسه تو تع یگفته، وگرنه اون بدبخت ک   یاز هم به خاطر خودت گفته هر چ  دهیم
مثل بت   یواسه تو؟ واال که انگار خداش  ارهیخم به ابرو ب ادی بار دومش باشه؟ اصالً دلش م نیا
واال که اون واسه همه برج   یآره حق دار  گفتمیبود م یاگه آدم بد عنق و بد اخالق پرستدتیم

 زهرماره جز تو!

 انیاز قبل دلتنگ و مجنون دا ترش یب  یو آسک گفتیآتش شد، م یرو  یمادرش مانند آب یهاحرف 
  نییاو تع یبرا   یسخت گرفته بود به او؟ ک انیدا یمادرش، ک  تگفی . در فکر فرو رفت؛ راست مشدیم

به او را   یحق دست دراز  انیهر کار هم کرده باشد دا د،یکرده بود؟ به گردنش دست کش فیتکل
 . نداشت

 واسه خودم باشم.  کمی خوامی دارم ازش دور باشم اصالً م  ازیفعالً ن -

که شکسته و  گفتیافتاده بود؛ قلبش مدام م ریگ  مشی تصم ی و نادرست ی از درست  یدو راه نیب
که مسئله قابل   زدی حق به جانب لب م  یشده که کار درست را انجام داده مغزش اما با حالت  ری تحق

مقصر بود.  یاخالق خوش و بدش گذاشته بود که آسک نیب انیبود که دا ی حل بود که دروغ مرز 
 .خوردیبهم م یرون تناقض د نی و به سمت اتاقش رفت حالش از ا  ستبرخا

 ــــ

 دخترش زد:    ی شان یپ یپدرانه و پر محبت رو یابوسه

 ؟یتو اصفهان دار  یر یپ  یمامان بابا هیاومد  ادتیباباجون؟ باالخره  یخوب  -

حد شکسته شده بود؟ گذر عمر   نی تا ا یک ست؛یکنار چشم پدرش نگر یهابه چروک   ضیعر یلبخند با
 به چه سرعت؟ 

سرش شلوغ بود همش تا نه و ده سرکار بود اصالً وقت سر خاروندنم نداشت    یل یخ انیبه خدا دا -
 .میبر ییجا میچه برسه بخوا دمشیدی خودمم اصالً نم

 و کت پدرش را در دست گرفت:  دیدو نیریش
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 باباجون. یخوش اومد -

 لباسش را باال تا زد:  یهان ی ستسپرد و آ  نیری را دست ش کتش

 . ییبابا  یمرس -

 دوخت و افزود:   یچشم به آسک مجدد

  یاحوال ه یدو بار  یکی یاحداقل هفته انیباز به معرفت دا ؟یحاال شوهرت کار داشت تو خودت چ  -
 . یچی تو که کالً ه  دیپرسیم

 مداخله کرد:  عیسر آزاده

شاهد،  نمیری ش ناهایت سالم برسون به بابا، اگف  یخونه م ینبود زدیهر روز زنگ م یوا، آسک  -
 زد؟ی خواهرت هر روز زنگ نم

 بار سر تکان داد و لب زد:  نیچند نیریش

 .زدیهر روز زنگ م یآج گهیآره بابا مامان راست م -

 گرفت:  یها جااز آن یک ی یها رفت و روبا سمت مبل   یمرتض

 جا بگو چه خبر؟   ن یا نیبش  ایبابا، ب   ایب -

ساعت    نیبود که تا ا  بیبود؛ عج لشیموبا یملود  دنیو شن انیاز جانب دا یمنتظر تماس مدام
 نبودش نشده باشد. کنار پدرش نشست:  یمتوجه

بخواد برگرده   رهیگی بهونه نم  ه؟یش راضچه خبر؟ از مدرسه   ایشما بگو از آر ست،ی ن یبابا خبر  یسالمت -
 خونه؟ 

 و نفهمد. ندینبود که غم  در چشمان دخترش را نب  یکس  یو شکوه یاز پاسخ ده رفتی م طفره

تا االنم  میما هم نه نگفت دیصالح د یجور  نیبره اون ا یشبانه روز  یدکترش گفته بهتره مدرسه -
از قبل باهامون حرف زده، تو نگران اون نباش تو به من بگو   تری زنگ زده هر دفعه پر انرژ   ایهروقت آر

 خبر؟ چه 
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 : دیلب داشت، پر ی بر نشاندن و نگه داشتنش رو یهم که سع  یلبخند کم رنگ همان

 بابا.   ستین  یگف...گفتم که خبر  -

 مبل برخاست:  یرا از پا در آورد و از رو شیهاجوراب 

 تو اتاقم باهات حرف دارم.  ایشامن ب  ریدرگ نیری تا مامانت و ش -

 است؟  انیموضوع مرتبط به دا کردی مپشت پدر راه افتاد؛ چرا حس  عیو مط   برخاست

 *** 

 مادرش سپرد.  یهاو گوش به حرف  دی را نوش شی از چا یقلپ

 بلند شد رفت اصفهان.   هویامروز  یآسک  -

 خب؟  -

 : د یرا جمع کرد و با حرص خروش شیهالب

 رفت اصفهان؟  ی خب و درد، واسه چ -

 را برداشت:  کی گذاشت و بشقاب ک زی م یرا رو  فنجان

 مامان جون. گهید نهیخب رفت خونوادش و بب  ا،یزنی حرفا م -

 دسته مبل ضرب گرفت:  یانگشتش رو با

 یخوای م یبه من دروغ بگ یخوایتو م د؟یصبر کنه سرت خلوت شه با هم بر تونستی بدون تو؟ نم -
 رفته قهر.  یسک آ گهیعمه طلعتت م د،یدو سه روزه با هم سرد دنیکل عمارت فهم ؟یمن و رنگ کن 

 غرق شد.  کیک  ی  لیبست و در طعم وان چشم

 بهش؟ یگفت  یشما چ  -

 هاوونهیسر کار مثل د یرفتی که م یاون دو ساعت ی آسک  ؟یگی دروغ م گفتمی م گفتم؟ی م یچ -
 بعد بلند شه بدون تو بره اصفهان؟ خب معلومه که رفته قهر.  شدی آشفته م شدیم
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 . لی با فام ی لعنت به زندگ د؛یصورتش در هم تن  عضالت

نکردم   یدروغ که ندارم بگم به عمه طلعتم بگو تا دوباره قاط  نهیشو بب رفته خونواده گمیمن دارم م -
 کنم سرشو بکنه تو الک خودش.  رونشونیب

 و با دست به در اشاره کرد:  دیکوب  اشبه گونه یآرام یضربه 

بره  خواستی اگه م گمیم ،یکنی م یقاط  ینزدم الک  یتر، مامان جان من که حرف بد آروم  شنونی م -
 گن؟ یم  ینداره مردم چ تی آخه زشته زن سوا بره مرد سوا، خوب دی بر ییدوتا کردی صبر م

 .یسرد، جد  م،یدر چشمان مادر شد؛ مستق رهیخ

خودت برو چند   امیب تونمی دلم تنگه گفتم من نم گرفتی هفته بود بهونه م هی  زنن،ی م ادی مردم زر ز -
 که حرف اضافه زد بگو.   یو به هر ک  نیروز بمون و برگرد، ا

 را باز کند:  دشی بحث جد ییکرد با نرم خو یو سع دیکف دستانش را به هم مال ایثر

 نگران بودم. یخب پس خدا رو شکر الک  -

 زد:  هیمبل جک کرد و سرش را به آن تک  یدسته یرا رو دستش

 گه؟ ید د،ینگران بود یآره الک  -

 هست.  مگهید زیچ هی ینه راست  ،یچیه گهید -

 انداخت:  گرید کی یاش را روخسته چشمان

 دونم هست، بگو.  یم -

 او. را نخراشد که حراص داشت از خشم انیآرامش دا نیو دعا کرد ا دیترش را به لب کش  زبان

بنده  م،یدیش به توافق رسقبالً درباره یبهت بگم و با آسک خوامی که م یموضوع  نیواال مامان جون ا -
بگم، منم گفتم بگو من  انیبه دا کنمی هست خودم جرات نم یز یچ هیعمو گفت زن شمیخدا اومد پ

 .گمیبهش م 

 به شام خوردن نداشت! یلیدورگه و خمار خواب؛ اصالً م شیچنان چشمانش بسته بود و صدا هم
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 گفت بهتون؟  یچ -

هم از شوهرم اما دوست دارم   م یراض  میخدا رو شکر هم از زندگ گذرهی گفت سه سال از ازدواجم م -
  حمی حقم داشت مسافرت و گردش و تفر چارهی ب رون،یب ادی بودنش ب  نیو روت ینواخت هی نیاز ا میزندگ
 عمو گفت بچه. زن  یخوایم  یگفتم چ ،ییجا هیتا 

 دستپاچه ادامه داد: ایگشوده شد و ثر انیچشمان شب رنگ دا زیت

 هیخودش راض دمیکه جرات نداشت به خودت بگه، منم د یکرد کاری بدبخت و چ ستیمعلوم ن -
به خودت بگم   امیپشتتون گفتم ب ومدینکرده حرف م  ییخدا شدی م رمیداشت د گهیگفتم چه بهتر د

 ک...

پسغام   غامیبا پ  داً یچه مرگش شده جد دونمی نم کنم،ی حل م یمسئله رو با آسک  نیمن خودم ا -
 .زنمی مامان من خودم باهاش حرف م  یکن یدخالت خوادی شما نم زنهی حرف م

 آخه م...  -

 : ستینگر  اشی ساعت مچ به

 باشه؟ بخوابم،  ذرهی خوامی تا قبلش م دی کن دارمیواسه شام ب  -

 بود.  یهم از آن فرار   ای ثر یبود که حت  ییزنگ هشدار همان رو نی برخاست ا  یاز جا فوراً 

 .کنمی م دارت یباشه مامان جان بخواب ب -

 مکث کرد. یشکوه یشماره   یکه مادرش اتاق را ترک کرد تلفنش را برداشت و رو نیمحض ا به

 *** 

از   ینباشد چرا که حس شرمندگ  انیبود که بحثشان در موضوع دا دواریبود، ام رهی به پدرش خ منتظر
 . کردینم  شیرها یاکه انجام داده بود لحظه یکار 

 لب زد:  یسر بلند کرد و خطاب به آسک  باآلخره

 ؟یبه من زنگ زد بعد از ظهر  انیپس چرا دا ستین یخبر  یگی جور که تو م  نیاگه ا -
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 با پدرش تماس گرفته اصالً؟ زد؛ تماس گرفته چه گفته؟ چرا  خی  درونش

 زنگتون...زد؟ انیدا...دا -

 را در هم قفل کرد:  شی هاگذاشت و انگشت  زیم یرا رو دستانش

 بله، زنگ زد.  -

 خون تنش شک کرد.  انیپوستش به جر ی  همه سرد نینهاد؛ از ا گرشیدست د یرا رو دستش

 به خودم زنگ نزد!؟ یگفت بهتون؟ واسه چ یچ -

کارش درست نبوده که بدون اطالع اومده اصفهان،   گفتی بود از دستت م  یکه شاک  نیبه خاطر ا -
 جا.   نیبرنگرد بمون هم گهیکالً د یبرنگرد گهیگفت اگه تا دو روز د

 حرف زده بود...   رحمیچه ب انیدا ،یالحظه ستادیرفت، قلبش از طپش ا  نفسش

 جواب نداد...چرا...گفت برنگردم؟ من...زنگ زدم بهش... -

که انقدر   یکرد کاری چ دونمی آروم باش، من خودم باهاش حرف زدم بلکه آتشش بخوابه اما نم -
 نه؟ ا ی یبذارم بر  رمیگیم میکرده تا اون وقت منم که تصم  کاریشده بود، بهم بگو چ  یعصب

...تنها دوستم دمشیفرانسه د دوران دانشگام رفت و آمد کردم، تو یاز دوستا یک یمن فقط با  -
...نشد دونمی ... نم شیطرز زندگ ایبه خاطر پوشش   دیروش حساس شد، شا انیچرا دا دونمی بود...نم
  زدمی بشه، من فقط داشتم باهاش حرف م یعصب کردمی فکر نم ومد،ینم  شیبگم... وقتش پ انیبه دا

 دوست دارم.  موی و زندگ  انیگردنمو  گرفت...من...دا

گفته بود  انیشوکه شده بود، دا زد،ی آرام حرف م کرد،یم  هیانگار که داشت واگو زد،ی خلسه حرف م در
 به خودش هم نگفته بود، مگر چه کرده است؟  یبرنگردد، حت

 خودش گذاشت:  یشانه یدخترش نشست و سر او را رو کنار

   ؟یزنگ بزنم خودت با شوهرت حرف بزن  یخوای م ،ییباشه قربونت برم باشه بابا -
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به پدرش گفته قطعًا   نیچن ن یکه ا یمرد د،یترس یبود، م  ی به تفکر نبود، پاسخش منف یاج یاحت
 شیچه ترسناک. حال و هوا شد،ی م بهیچه غر یگاه  انیخودش نداشت؛ دا  یبرا یبهتر  یهاحرف 
بدتر از کربال در دلش راه انداخت، دوست داشت بلند شود و   ییپدرش بلوا یهاصحبت   خت،یبهم ر

با پدرش   شدی که زده بود را بدتر کرده است، کاش م یگند دانستی م د،یترس ی م  ییبرگردد از سو
 رو شدن با همسرش را هم نداشت. جرات تنها روبه یبرگردد، حت 

 . ومدمیم  دینبا -

  یم  یوقت یقرمز، حت  یخط  ،یترس مخف یابهت پنهان داشت نوع  ینوع  شیبرا شهیهم انی. دانیهم
  گری. از جا برخاست، دشدی اش مهمان مبه بزم عاشقانه  یوقت  یحت  ای کردی نوازشش م یوقت دن،یخند

همه حس   ن یگرفته بود، حالش از ا جهی سرگ دیلرزی م شی پاها کردند،ی اش هم دل گرمش نمخانواده 
 . خوردی ترس بهم م

 بابا؟ یجان خوب  یآسک  -

 . گردمی برگردم، فردا برم خوامی م -

بمونه تو نگران   شمیپ  ترش یدخترم ب خوامیم گمیم زنمی زنگ م انیمن به دا  ه؟یچ گردمی فردا برم -
 نباش، آزاده...آزاده.  یچیه

 مادرش در چهارچوب در نقش بست.  فیظر  کری اتاق باز شد و پ در

جا   نیا ایب  ؟ی مرتض یبهش گفت ی چرا رنگت مثل گچ شده مادر؟ چ ،یآسک یوا یشده؟ ا ی جانم چ -
 آب قند درست کن واسه خواهرت.  وانیل هی نیری مامان، ش

اش مدام  عضالت معده ند،یدوست داشت بنش د؛یکش رونیانگشتان پدر مادرش ب  انی را از م خود
مبل   ی و سر خود به اصفهان آمده بود؟ رو  بردیحساب م انیاز دا نیچن نیا شدند،ی منقبض م 
که کنارش نشسته بود و  یو با مادرش در حال  زدیهم م  وانیرا در ل  یز یبا تند تند چ  نیرینشست، ش 

 چرا صوت نداشتند؟  کرد؛ی بحث م داد ی را ماساژ م  رشکم

 خوبم.  -
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هت مخالفت  خوردن آب قند سرش را به ج  یبرا نیری مادرش را پس زد و در مقابل اصرار ش  دست
 چرخاند.

 انینبود، االن داره به دا یخاص   زهیکرد چ فیگفت مامان جون؟ واال واسه من تعر یمگه بابات چ -
 . یتر بمون شیب رهی تو بگاجاز  زنهی زنگ م

 برگردم. دیبا یعن یگفته بعد دو روز برگردم  یمامان وقت ذارهی نم انیدا -

به دست و   ادیتا ب  یمونی دلتم نخواست انقد م یگردیبرگردم؟ دلت خواست برم  دیکه با  یچ یعنی -
 . میکنی خودمون مشکلتونو حل م می و خودش برت گردونه. ما که نمرد فتهی پات ب

 بود؟ ختهیاشک ر یک د؛یرا باال کش اشی ن یب  اتیمحتو

اصالً  شهی رامت م  یار یبچه که براش ب  هی انیدا نیگوشت کن مامان جون ا یزهی آو گمیم زیچ هی -
 به خدا.  کنهیبچه واسه مرد غوغا م  شهی اخالقش عوض م

 مادرش چشم دوخت:  به

 . ادیاز بچه خوشش نم  انیاما دا خوادیخودمم تو فکرش هستم خودمم دلم بچه م -

 : دیکوب  یبه آرنج آسک  آرام

رو  گهید  ای که بفهمن باردار نی اما هم اد؟یخوشش م   تی از مسئول یک اد،یخوشش نم یمرد چیه -
 . ستنیبند ن نیزم

 آورد و افزود:  ترن ییرا پا شیصدا

هر خودتم به دلش هزار برابر م -   ترشی ب  یکن اری و و ادی باالتر ب کمتی که ش یهر روز  شه،ی تازه م 
از دستش شکاره   یباباش کل  برنی شم ازش حساب مخونواده دمیشوهرت سرکشه د شهی م عتیمط

 .شهی درست م  یهمه چ ادی بچه که ب

 یخو نیرا گرفت، لبش را تر کرد و در فکر فرو رفت؛ حق با مادرش بود ا اشین یبرداشت و ب  یدستمال
 برود. نیبا پدر شدنش از ب   دیشا انیسرکش دا

 نهاد:  زی م یرا رو  لیدر تراس را بست و موبا پدرش
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 ها. شهیبداخالق م شهی م داریاز خواب ب  یشوهرتم وقت  نیا ،یگفت تا همون دو روز بمون -

  یو مخمور   ی. چشمان ذغالانیپس از خواب دا یمحبوب بم و دورگه یآن صدا یغنج رفت برا دلش
 . گرفتی م یرا به باز   یآسک نیدل و د ترش یکه پس از خواب ب 

 رفت بگم. گفت بمونم؟ ادمی  دیببخش خوابه،یدو ساعت م یکی شهیهم  ادیآره از شرکت که م -

 لبخند چشمانش را باز و بسته کرد:  با

 . یآره بابا گفت بمون  -

 زد:   یلبخند دندان نما و پهن  نیریش

 .یآسک  میترکونی م  یآخ جون کل -

 ــــــ

 ؟ یآسک  -

 : د یخواب نی ریزد و سمت ش  غلت

 هوم؟  -

 م؟ یورکافه جلفا صبحونه بخ میصبح زودم بر ؟یچهارباغ عباس  میفردا بر ییایم -

و برخورد    گریذهنش چه قدر مغشوش است؟ چه قدر دل نگران دو روز د گفتی م نیری طور به ش چه
 که گرفت؟ یاعجوالنه میبه خاطر تصم کندی است؟ که هزاران بار خود را لعنت م  انیدا

 با تو بودما؟  یآسک  -

 به خدا حوصله ندارم.  یآج  امینم -

 برد:   کیکند پس بالشتش را نزد تی رو  یخواهرش را به خوب یمایس توانست ی نم یک ی تار در

 باهم! میکن فی خورده ک هیحداقل  ینداره بمون  یکه گفت اشکال انیچرا خب؟ دا -

 . میر یکه اومدم م گه یدفعه د هی شاهللیا -
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 . شدیام حواست پرت مخورده  هی گذشتا،ی خوش م -

همان بود که به  شیهاانگار تمام حرف  ان،یااز جانب د یام یرا چک کرد؛ نه تماس و نه پ  لشیموبا
 پدرش زده.

 ؟ یبپرسم آسک گهید زیچ هی -

 د؟ یخوابی نم نی ری سرش گذاشت؛ چرا ش ری دو دستش را ز هر

 بپرس.  -

 بد اخالقه؟ یل یخ ایخان دست بزن داره؟  انیدا -

 !شودی گاه بزرگ نم چیکرد؛ خواهر کنجکاوش ه یخواب آلود یخنده  تک

 کجا بداخالقه. چارهی نه بابا ب -

 دست بزنم نداره؟  -

خونش تا به   میکرد گفت بر دامی پ  یزن هیبار من گم شدم  هیزن و بزنه،  ایدختر  ادی نه، خوشش نم -
کرد   دامی که، آخر شب که پ دادی زنگ زدم جواب نم انیبه دا  یزنگ بزنم خالصه رفتم و هر چ انیدا

 بهم زد.  یلیس هیاما فقط  کنهی و کبودم م  اه یزنه س یگفتم االن م  دیکمربند کش نیهمچ

 بهت زد؟   یلیس -

ظاهر خونه    ادیز  دیرس میدوازده بود وقت کای آره، آخه فکر کرده بود از خونه فرار کردم بعدم ساعت نزد -
 موجه نبود. 

 موجه نبود؟ یچ یعنی -

 ! الیخی ب ،یچ یه -

 ؟ ی ترسی اگه نه بداخالقه نه دست بزن داره پس چرا ازش م -

 خواب نداشت.  الیخ ن یریطور که معلوم بود ش  نیا د،یکمر خواب یچشم گشود و رو  کامل
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 ترسم؟ی گفته ازش م یک -

 یدیکرد تو خند یشوخ  هیاومدن خونمون بعد عباس  نایش اون سال که عمه انمونه  هیتابلوعه،  -
 .یو جمع کرد شتین یبهت چپ انداخت موش شد انیکه دا نیاصالً هم

 چرخاند:   نیری را سمت ش  سرش

 ینخوا یو بخوا انیبلند بخندم، بعدم دا بهی جلو پسر غر  ادیخب چون حواسم نبود خوشش نم -
و   لشیبه خاطر فرم صورتش و استا ستیهمه، دست خودشم ن  برنی ازش م  یحساب  کهی چ هیآخرش 
  یلیخ  ستین  یجور  نیاما واقعًا ا هیچه آدمه ترسناک یوا کننی هم فکر م هی که داره. بق هییژایپرست
 .ونهمهرب

  د؟یکه تصادف کرده بود مارستانیاون روز و تو ب  ادتهی یو مامان عاشقشن. وا  ا یتو خونواده ما که آر -
 شد.  ییچه دعوا  ریبه خ  ادشی

 برود؟ ادشی شدی سر داد، مگر م یبلند یخنده

 ادته؟ی  الدیاش و با مدعو -

داشت افتاد، چطور   الدیکه م یاعالقه  ادیاش درد داشت، به اما خنده  نی ریش دند؛یبار هر دو خند نیا
ها را تا غدغن کرد؟ رفت و آمد با آن  شهیهم یدان شکسته؟ چه طور پدر برانمک خورده بود و نمک

 رفت؟ ی م  شکجا بود؟ چه بر سر الدیم یافتاد، به راست شیمادرش و آق کردن عمو یهان ینفر ادی

طرد شده بود،   انیکه از آغوش دا شدی شب سه شب م ن یبود، با ا انیاما در غرق در فکر به دا یآسک
ملکه با او   کیآن مانند  یرو شهیدلش اتاق خودش را خواست، تخت محبوب و بزرگش که هم

  هآرام و پر محبت قبل از خوابش شد ک یود، دلتنگ نجواهاب انیاش داکه شاه یاملکه  شد،ی برخورد م
 شده بود!  تابشیچه قدر ب  خواند،ی او م یگوشش برا ریز انیدا

 تا حاال تو عمارتم دعوا کرده؟ -

 دهیندازه اون جواب م یم کهیت  نیا ستیاش خوب ن رابطه  ادیفکر کن دعوا نکرده باشه، با آراد ز -
 .هیوضع هیاصالً  شهیدعوا م

 نداره؟  یمشکل ادی با شه -



 آسکی 

684 
 

 : د یپهلو خواب یو رو  دیرا باال کش پتو

 .خوب باشه  یکی با   ادیم شیبا همه مشکل داره کم پ انیدا -

 دوستم داره؟ -

 .ار یآره، آراز، فوژان، دان -

 آها.  -

 هم چپاند.  یرا رو  چشمانش

 شب خوش.  ،یبخواب آج  -

 *** 

 نش گذاشت: در دها یکوچک یکرد و لقمه  نیریرا ش  اشیچا

استرست   نیهم ا یبزن، خودت بهش زنگ بزن  انیزنگ به دا هی یمامان جان صبحونه که خورد -
 اون آروم بشه. دیهم شا رهیم

 : دیبشقابش کش  ری از قطعه قطعه کردن پن دست

 دو بار زنگ زدم بهش.   شبید ده،یجواب نم -

دونم حواسش نبوده االن باز زنگش بزن، برو تو اتاقم حرف بزن که راحت   یخواب بوده چه م دیشا -
 .یباش 

 را خشن عقب فرستاد:  اشی شانیپ یرو ختهیر یخورد شده  یموها

 .زنمی باشه مامان باشه زنگش م -

به خدا وگرنه   یواال عرضه ندار   اد،یکه کوتاه ب ای ب یز یچ  یلک یعشوه قرم هینرمم باهاش حرف بزن  -
  ،یر یعزا من و بگ ین یقهر بعد از ترست بش یایموم تو دستت باشه نه که ب نی ع  دیپسره با نیاالن ا

 تر از خودم.نداشتم بچه هامم پخمه است یخاک تو سرت که خودم س



 آسکی 

685 
 

 یرا برداشت و شماره   لشیانداخت، موبا بردی ها را به آشپزخانه مبه مادرش که ظرف  یچشم گوشه
 را گرفت.  انیدا

 مشترک مورد نظر...  -

 انداخت:  زی م یرا رو  لیموبا

دارم خودم و سبک   یبرم یه یشناسمش الک  یمن م  دهیاز عمد جواب نم نی ا ده،یجواب نم نیبب  -
 به من زنگ بزنه نه من به اون!  دیسرم اومدم قهر، اون االن با ری خ کنم،یم

 : د یچ ییظرفشو نی را درون ماش هاظرف 

اون   زنهیباآلخره که زنگ م  هییدر به جون من غر نزن البد دستش بنده جا انق نییپا  اریصدات و ب  -
 تا صبح واسش غرغر کن. نیوقت بش 

 قابل مهار نبود:  شیصدا  ی  و لرزش عصب یچهارچوب آشپزخانه قرار گرفت، بلند در

واسم، من  ذارهی هم دست روم بلند کرده هم کالس م کهیمرت  اه،یزنگ نزنه صد سال س خوامی م -
 زنگ بزنه تا قشنگ بشورم بذارمش کنار.  نیا خوادی ط دلم مفق

کنار   عیسر انیدا یشماره  دنیآن انداخت و با د یبه صفحه ینگاه لشیموبا یبرپا شدن ملود با
 گرفت:  یمادرش جا

 .ستین  یخودت جواب بده، بگو آسک  ای ب انهیمامان دا یوا -

 به دخترکش انداخت:   یهی و نگاه عاقل اندر سف دیها کشظرف  دنیاز چ دست

 زنگ زد حاال حرفات و بزن.  ایباهاش خب ب  یحرف بزن  یخواستیمگه نم گه،یبشور بذارش کنار د -

  یبدتر جر  گمیم  زیچ هی میتو جواب بده من االن عصب گمیو بدتر کنم م تیموقع خوامی من چون نم -
 .کنهی االن قطع م گهید ریبگ شه،یم

 گرفت و اتصال را برقرار کرد:  یرا از دست آسک   لیموبا
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صبر کن بپرسم  دونمی ...نمکنهیداره کمکم م سادهیجا وا  نی...آره ازم؟ی عز یسالم داماد گلم، چطور  -
 مامان جان... 

 لب زد:  یرا از گوشش فاصله داد و خطاب به آسک یگوش

 ؟یزنگ زد  یداشت یکار  گهیم -

 متعجب دخترش لب زد:  یمایس  دنیه هم با د. آزادستیمادرش را نگر مات

دونم چرا خشکش زده...چرا پس؟   یدستش خودش بگه بهت نم دمیو م یجان من گوش  انیدا -
 ...خداحافظ قربونت برم. یدون یهرجور خودت صالح م زمیباشه عز

 کانتر نهاد و لب زد:  یرا رو  لیموبا

خوابه    یشوهرت ک یدونیکه نم یهست  یه زنتو چ ،یکرده بود دارشیفکر کنم از خواب ب رمی بم  یاله -
   داره؟یب یک

 گفت؟ یشوک درآمد؛ مادرش چه م از

 گفت بهت؟  یچ ساده،یکنارم وا یکه گفت  یچ یعنی ستمیمامان، خوبه بهت گفتم بگو من ن -

 زد:  هیبخ  یاش را به آسککالفه نگاه

.  زنمیکه خودم بعدًا بهش زنگ م کنهی گفت اگه داره کمکتون م چاره؟ی بگه پسره ب یخواستی م یچ -
جا   نی ا ادیهروقت م  یعاطفه چه جور   نیبب ایب  اقتت،یلی به خدا خاک توسره ب هییچه مرده آقا

ز م  نهیشیم  .یماه نیبحث پشت کن به پسر به ا هیاون وقت تو به خاطر  انیواسه دا زنهی ج 

دعوا بلند   هیبه خاطر  یدید یک  ایدعوام شده؟  انیمن بگم مامان با دا یدید  یسه سال ک نیتو ا -
مثالً به اون چه دوسته   دهیم ریگ یز ی م کرده، به هر چخسته شدم مامان خسته گه یجا؟ د  نیا امیشم ب

عمارته   ای قه یاز جونت که دم و دق خوادیم یفوژان چ گمیدوست پسر؟ مگه من م ایمن شوهر داره 
 چه طور دوستا اون دوستن دوستا من خار دارن؟ زنهی زنگ م شی به گوش ای

 و کانتر کرد:  هات ی شروع به پاک کردن در کاب یو با دستمال مرطوب  ستادیا راست

 دخالت کنم. تونمیمن که نم  ،یبه خودش بگ  دیبا نارویمامان جان ا دونمیمن چه م -
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 .ادیماهه و آقاست و خوبه حرص آدم درم  یگیم  یکه ه نینه آخه ا -

 باهم. ن یبزنم که بدتر بش یحرف خوامی به خاطر خودتونه نم  گمیم یز یزنم چ  یم یمن اگه حرف  -

 .دادی را تکان م شی پا کی یزده بود و عصب  هیتک ییظرفشو نکیبه س نهیبه س دست

 .شهیبخوام بمونم اعصابم خورد م یجور  نیگردم، ا یامروز عصر برم  -

 ماند:  رهی به دخترکش خ دیاز کار کش دست

ذوق کرده بمون حداقل فردا برو    دتتیگناه داره بعد از چند ماه د نمی ریش نیبمون حداقل فردا برو ا -
 قربونت برم. 

 .کنمی اوقات شمارم تلخ م  یالک ارزهی استرسش نم نیگردم موندنم به ا ینه امروز برم  -

و واکنش او شب را صبح کرده  انیاز فکر برخورد با دا کردند،ی بماند، افکارش ناآرامش م توانستی نم
 .دواندی در جانش م شهیر شی از پ شیحال با گذر زمان ب نیبود و ا

 ـــــــ

جهت نظرش از "نماندن" به "ماندن" را   ریی در تغ یپدرش هم چنان سع  د،ی چمدانش را کش پیز
 داشت. 

 باباجان؟  دهیم ریگبهت   یگیخب مگه نم -

دو روز و بمون   نی. تو حداقل اکنهی کارش درسته بدترش م  کنهی فکر م  شهیکه پرو م یاگه االن بر  تو
 فرودگاه.  برمتی بعدش من خودم م

 گفت و زخم را به دهان گرفت:  یکرد، آخ کوتاه  ریچمدان گ پیز یال انگشتش

متشنج هست   یه خاطر شهرزاد به حد کافبود که اومدم، االن جو خونه ب نیاصالً اشتباه من ا -
 .کنمی و روشن م  فمی تکل زنمی حرف م انیگردم خودم با دا یمنم بشم قوز باال قوز. برم خوامی نم

دو روز و بمون که   نیشوهرت گفته دو روز بمونه و برگرده حداقل ا گمینرو بابا، م گمیخب منم که نم  -
 . یترس یهوا برش نداره ازش م
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 راست کرد و به سمت کمد رفت:  کمر

بذار برم حرف بزنم باهاش بعد سر   شهیدو روز کوفتم م نیاسترس که داشته باشم ا ییبابا شهینم -
 . امی فرصت باز م

 انداخت و از اتاق خارج شد.  یبه آسک  ینگاه کالفه

 کرد:  کیبود نزد شیمانتو دنیکش رونیکه در حال ب  یا به آسکو خود ر دیفرصت را مناسب د مادرش

  یکیگوشت در و اون  نیا گمیم  یپا داره هر چ  هیگفتم مامان جون، تو که مرغت  ینره چ ادتی -
  یتا حاال کار   ،یشوهرتم سر به راه کن نیا یکه جا پا خودتم محکم کن  اریبچه ب هیس حداقل دروازه 

 ؟ یکرد یز یچ

 دستش انداخت و لب زد:  یرا رو شیمانتو

که اگه  خوامی بهش گفتم بچه م  شا یفقط چند هفته پ خورمی بهش نگفتم اما هفت ماهه قرص نم -
 ! خواستمی و من بچه نم یحامله شدم نگه چرا به من نگفت

 : دی به صورتش کش یچنگ

 تا حاال؟ یخدا مرگم بده پس چرا حامله نشد -

 کرد مادرش را آرام کند:   یرا تر کرد و سع   لبش

  یتا باردار بش کشهیسالم طول م ه یوقتا   یبعض یگفت حت  هیعیگفت طب  دمینترس رفتم از دکتر پرس -
 تخمکه من.  ای فهیاسپرما اون ضع نهیتا بب  دیبد شی آزما هی دیایبعدم گفت خودت و شوهرت ب

 ش؟ ی آزما دیخب، داد -

 . رمی چند روزه م نیا گهی هنوز وقت نکردم، د -

 و دستش را در هوا تکان داد: دیکش یاآسوده  نفس  
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سال  هی شو که به   کیبهش نزد یچند هفته ه نیتو ا گهیبه هر حال د ست،ین  یز یکه چ شاهللیا -
 یتا هم حامله شد شه،یحامله نم  ینکشه، کشتن منو عمه و زن عموهات بس که گفتن چرا آسک

 ت پسر بشه.که بچه یکارا کن  یچ یبخور  یبگم چبه من زنگ بزن تا بهت   عیسر

 از او در وجودش...  یبخش ان،یاز دا یکودک  د؛یپوستش دو ریآرام و نرم ز یذوق

 دختر دوست داره. انیدا -

 گهیم نهی شی م ای ثر نیهم یدیپسر باشه، صبح که دختر زائ  دیخود که دوست داره، بچه اول با  یب -
 . ارهی م بپسر واسه بچه هیعرضه نداشت 

 گام برداشت:  نهیبه مادرش رفت و سمت آ یاغره چشم

   ؟یگیراجبش م   یجور  نیزده که ا یحرف چارهی عمو بزن  یک -

 نیکه ا گهیم انیبه دا  یپشت سرت چ ایثر یست، اگه قرار بود تو بفهمنگاه دختر من چه ساده -
 گمیمن م یو جا کنن تو خر نباش هر چخودشون  یخوب بلدن چه جور  نایا ، ینبود عشیمط  یجور 

بابات گفت خودش   ایری نگ نایاسنپ و ا میدیپوش  ،یزن یاول به خودم زنگ م  یگوش کن تا حامله شد 
 بردت. یم

 رفتم بابا خسته بود.  یخودم م -

بچه کشت خودش   یکرد یم یخداحافظ نیری حداقل از ش  یموند یکاش م گمی فقط م ه؟یخسته چ -
 . رمی اون جا م یبا آج رمی جا م  نیا یو صبح از بس گفت با آج

 .شمیم وونهیبه خدا بمونم د ارمیاز دلش در م  یجور   هیخودم بعد  -

 دستانش را از هم گشود و ابروانش را باال فرستاد:  آزاده

  یتکن رف نیتمر نیحداقل بش  یدیخسروان دانند، به من که گوش نم شی صالح مملکت خو -
 .رونیب  ایب  ی. حاضر شدیبگ  یچ یخوایم

 را در دست گرفت:   نشیج  شلوار

 باشه مامان جون.  -
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 *** 

 جست.  رونی آغوش مادرش ب از

 !تیباردار  کشهی چه قدر طول م نی بود اونم حتمًا برو بب یچ  شیآزما نی ا اینره زنگ بزن  ادتی -

 مادرش.  ن  یریش یهای همه دل نگران نی شانه انداخت و لبخند زد به ا  یرا رو  شالش

 چشم چشم.  -

 بلند شد:   نیپدرش از داخل ماش یصدا

 .گهید ای خب ب  د؟یکنی م یچ یخداحافظ  دیدو ساعته دار -

 را در دست گرفت:  یآسک یهاشانه  آزاده

 . ومدمیحداقل تا فرودگاه م یذاشت  یکاش م  -

واسه شکمش   نهیشیم  ستیغذا ن نهی خونه بب ادیم نی ری ش گهیاالنم د ستین  یاز ینه مامان جان ن  -
 خودم. رمیم کنه،ی م هیگر

 .یتنها باش  ستیخوب ن  یکیواسه تار  رهیدنبالت، هوا داره م ادیفرودگاه ب  انیحداقل زنگ بزن دا -

 گفت؟ ی م  دیچه با انیبا دا ییهنگام رو در رو خت؛ی در دلش فرو ر یز یچ

 باشه مامان. خداحافظ. -

 خداحافظ، مراقب به خودت باش حواستم جمع باشه.  -

 . دیپدرش دو نیتکان داد و سمت ماش یدست یسرسر 

 ـــــــ

 

 .یبرگرد یبود تو که هول بود یچ گهیاومدنت د نیا دونمی من نم -
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 شد:  رهی رخ پر صالبت پدرش خ میرا بست و به ن  یمنیا کمربند

و بفهمه خودشم  نمونیمشکالت ب یکس ادی خوشم نم  گفتیم انیاومدنم بود. دا نیاشتباهم هم -
گرفتم.  میچرا انقدر احمقانه تصم  دونمی نداده، نم مونیو تو زندگ   یدخالت کس یتا حاال اجازه  ییخدا
 .کنهی کنه ناراحتش م  شی که عصب  نیاز ا ترشی کارم ب نیدونم ا یم

 ؟یبود که کرد یچه کار  نیا یدونی شوهرت و م تیساون وقت تو که حسا  -

 را باال انداخت:  شیهاشانه  دیالق

 گرفتم. میکردم تو لحظه تصم تی خر دونم،ی نم -

 دخترکش کرد:  یمایبه س ینگاه گذرا

 من زنگ بزنم بهش؟  یخوا ی م ؟یکن کاریچ یخوای م یحاال برگشت -

 نیباشد که بخواهد به آن فکر کند. ا یانه یگز نیآخر دیو شا نیتراحمقانه  انیپدرش با دا تماس
 شدن متنفر بود.   حتی از آن، از نص ترش یاز دخالت و ب  انیدا کرد،ی تر مرا بغرنج    تی تماس فقط وضع

 آرومش کنم. تونمی زنم، م  ینه بابا خودم باهاش حرف م -

فرودگاه   ریاالن در مس آمدی برم انیاش فکر کرد؛ مطمئنًا اگر از پس آرام کردن داقسمت آخر جمله  به
 هم به اصفهان آمدنش نداشت. یاز یگاه ن چینبود و احتماالً ه

  یلیخ یدیکنم که بدتر بشه اما اگه د یکار  هیبگم،  یز یچ هیترسم  یباباجون، م یدون  یخودت م  -
 کنه و حرصت بده حتمًا بهم زنگ بزن.  تیاذ خوادیم

شده هر روز   دایباره پ کیها گم شده و به پدر  سال  نیکاشت؛ چه قدر ا شیهالب  یرو  یتبسم غنچه
 .شدی و استوارتر م  تری دوست داشتن

 . یمرس ،ییباشه بابا -

 *** 
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  فشیرا از ک دیشد. کل رهیعمارت خ  یو تازه رنگ خورده م یگذاشت و به در عظ ش یرا کنار پا چمدانش
 یاگرم کن سورمه بیدست در ج   انیرفت؛ دا  لیتحل  اشی شد. تمام انرژ  اطیخارج کرد و آرام وارد ح

 نگدر تراس اتاقش بود. چه قدر دل ت لشیبه همان رنگ مشغول صحبت با موبا یشرت ی رنگش و ت
برداشت، اآلن وقت ضعف   یگر یتر از هر زمان درا محکم  شیهاگرفت و گام  یبود و خبر نداشت. نفس

نبود. در جواب راننده و باغبان تنها به تکان دادن سرش بسنده کرد، فکرش   ی مان ینشان دادن و پش
 یر ی گردگ الشد، جز چند خدمه در ح  ییرایاز آن بود که بخواهد حال و احوال کند. وارد پذ رتریدرگ
 در آن نبود.  یکس

 .ارمی چمدونتونو ب دیخانم، بذار دیخوش اومد -

 حد ممکن رساند:   نیترنییا را به پ  شیچمدان را رها کرد و صدا یدسته

 شد؟ یمن که رفتم بعدش چ  -

 را باال داد: شی هر دو ابرو یاز سوال آسک  متعجب

به   کردمیالبته فکر نم  د،یگردیبرم گهیتون و دو سه روز دخانواده  دنید دیخانم آقا گفتن رفت یچ یه -
 . دیبرگرد یزود نیا

کار را خدمت  یبود که گستاخ  یتا حد انیبا دا ییاسترس رودررو زد؟یم هی کنا د؛یدر هم کش اخم
 آمد،ی م نییسوم پا  یطبقه یهاکه از پله دیرا د  ایگذاشت و به سمت اتاق گام برداشت. ثر پاسخی ب

 داد؟ ی نشان م  دیبا یچه عکس العمل 

 که! یمونی دو روز م یک یگفته بود  انیدا ،یچه زود اومد ؟یبرگشت  زمی عز یعه آسک  -

 : شیهاجمله یرا چاشن   یاجبار  یرا تر کرد و لبخند   لبش

  اوردی که نبود دلم طاقت ن انمی. داشدی م وونهیانقدر آب و هواش آلوده بود آدم د گهیسالم، نشد د -
 اومدم.

 لب گشود: کردی م دادیدر آن ب یآسک  یهاجمله ی  که ناباور  یاافه یق با

 تو اتاقه امروز و استثنًا زودتر اومد خونه. انمیبرو دا زم،ی عز یخوب کرد -
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  ایثر یرا لمس کرد مجدد آوا رهیساخت و به سمت اتاق رفت، دستش که دستگ دیرا تجد لبخندش
 برخاست. 

 لحظه.  هی ای تو اتاق ب یتا نرفت یآسک یراست -

 با دستش اشاره زد که به سمتش برود. و

 بله؟  -

 : به در اتاق انداخت و محتاط لب زد  ینگاه

خودتم امشب سنگات و   گهیموافقت کرد د شی حرف زدم کم و ب انیبا دا یباردار   انیمن سر اون جر -
 باهاش وا بکن. 

 بود. یکه عال نیموافقت کرده بود؟ ا شی کم و ب ست؛یرا چرخاند و به اتاق نگر  سرش

 باهاش.  یکه حرف زد یعمو مرس باشه زن  -

به اتاق شهرزادم   یسر  هی ی. وقت کردارمی ت و درد نسر یاخسته  گهیفدات شم قربونت برم، برو د -
 با تو بهتر باشه. دیشا کنهی بزن واسه ما که در و باز نم

 فرو آورد:  یعقب رفت و سرش را کم  یقدم

 باهاش.  زنمیعمو حرف م باشه زن  -

را پشت گوش فرستاد و وارد اتاق شد.   زدی جست م رونی به ب یروسر   ریکه مدام از ز  یسرکش یمو تار
سرما چطور با   نیبود و در تراس هم بسته شده بود؛ در ا  لشیهم چنان در حال صحبت با موبا انیدا
  شطور که باز غرور نیخب ا شد؟ی قدم م  شیپ دیبا   یعنی آورد؟ی دوام م رون ی آن ب شرتی ت کی

جذب عضالت پشت شانه و   شرت ی ن تچشم دوخت در آ انیتنومند دا کری. به پشدی م دارحه یجر
  رشیبرود از پشت غافلگ  توانستی به جلو برداشت، م یقدم  می. نکردندی م ییکمرش به شدت خودنما

  ضیرا تعو ش یهاکه لباس  شدیم هم  ایشانه اش بکارد   یرو  ینرم یو بوسه رد ی کند، در آغوشش بگ
 . ردیاتاق رو از تراس بگ یکاناپه  یاخم در هم بکشد و رو کند،

 خانم، چمدونتون و کجا بذارم؟  -
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 کار دوخت. و نگاه اخم آلودش را به خدمت  دیقلبش چسباند، چرخ  یو دستش رو دیکش  یآرام نیه

 . گهید یاگوشه هیدونم بذارش  یبذارشون رو سر من، چه م  ایب -

 ترسوندمتون. دیببخش -

 .یم دادسکته  م،ینترسوند -

 چه خبره؟ -

 . ستینگری ها را ممنتظر آن  بستی که در تراس را م یشدند، در حال رهیخ  انیو به دا دندیچرخ

 دهان باز کرد: کارخدمت 

 .دنیدر زدم نشن یفکر بودن هر چ ینبود تو یخانم و ترسوندم البته عمد -

 را باال پرتاب کرد:   سرش

 نداره برو سراغ کارت.  بیع -

 آن دو رد و بدل کرد و از اتاق خارج شد. نی ب ینگاه

 کرد و لب زد:  یدست شیپ انیاما دا د،یلبش را تر کرد و سمت او چرخ یآسک

منم که   یایواسه خودت م  یر ی واسه خودت م ،یشد ل یسه یورا؟ ستاره نیخانم، از ا  یبه به آسک  -
 البد.  زمیجا مترسک سر  جال  نیا

 کرده بود لب زد:  نی با خود تمر مایکه در هواپ ییبه حرفا هتوجی را در هم قفل کرد و ب انگشتانش

 سالم. -

 : ستاد یا یآسک یروانداخت و روبه ی پا تخت یرا رو  لیموبا

 سالم. کیعل -

  یاز استرسش تا حد قابل توجه  نیآرام و نسبتًا مهربان بود و هم  انیخالف تصوراتش، لحن دا بر
 . کاستیم
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 ؟ یخوب  -

 باال انداخت:  ییابرو یبه سوال آسک  توجهی ب

  ؟یتر نموند شی نصفه روز ب هیکه  شدهی من مجوز موندنت و واسه دو روز صادر کرده بودم چ -

 کنج لبش کاشت:  یمزخرف لبخند

 دلم...تنگ...شد. -

 به خود داد و لبخندش را جمع کرد.  یتکان  عیکه او سر  ستیرا نگر  یآسک یچشمان خمارش طور  با

 ؟ یرفت  یکه به من بگ نین اچرا بدو -

 کارانه لب زد: طلب  یرا گرد کرد و با لحن  چشمانش

 .یگفته بدون اطالع رفتم؟ من بهت زنگ زدم خودت جواب نداد یک -

  یساعت صبر کن  مین یتونستی نم ؟یبد امی پ یجواب ندادم نتونست یدیبار، د هیاونم  یآره زنگ زد -
 قم؟عش یکنی بچه خر م  ؟یبعد دوباره زنگ بزن 

 طور خلع سالح شده بود. را بهم فشرد و مچ دستش را خاراند، چه لبانش

  یرفته چه جور   ادتیکه  نیول کردم رفتم مثل ا  یخوش انگار من از سر دل  یزن ی حرف م یجور  هی -
 کپه مرگت و بذار!؟ یبعدم گفت  یگردنم و گرفت

 را گرفت:   یکج منحصر به فرد خودش را زد و دست آسک لبخند

  یقدر از دروغ و پنهون کار  چه  یدونی خودت م کشتمتی م  دیبا یبه خاطر سه سال پنهون کار  -
 . زارمیب

 دخترک وارد کرد:  فیبه انگشتان ظر یآرام  فشار

 . اتیو پنهون کار ییبه خاطر دروغ گو  نیا -

 در هم رفت:  یآسک یهاکرد که اخم ترش یرا ب  فشار
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 ا ال خودم.  یگیبه همه م یباهام دار  یکه اگه حرف  نیواسه ا نمیا -

 کرد. ترش یب  یرا کم  فشار

 سفر.  یبر  یاز من بلند نش اجازهیب گهیکه د نیبه خاطر ا نمیا -

در هم حرکات   یابا چهره دادیدستش را رها کرد. همان طور که دست درد آلودش را در هوا تکان م و
و    دیتوالت مشغول بود به سمت او چرخ زیم یدر کشو ی نظر گرفت. او هم پشت به آسک  ریرا ز انیدا

  ین روایدا یهارا هضم نکرده بود که لب هیهنوز هد  ری زده را سمتش گرفت. متح ونیپاپ یاجعبه 
 قرار گرفت:  اشی شانیپ

 در ضمن... منم دلم برات تنگ شده بود.  -

 جمله، دل  مغرور  او هم تنگ شده بود؟  نیا دن  یتنش گر گرفت با شن تمام

 اشاره زد:  هیهد یرا باال داد و با به جعبه ش یابروها جفت

 ؟ی بازش کن یخوای نم -

  دیجعبه را کش ونیمحبوبش گرفت و پاپ ی  ه ذغالکه بود چشم از نگا یرا تر کرد به هر جان کندن  لبش
  ی  ستال یست قلب شکل و کر میگذاشت و با خنده به ن  اشی شان یپ یو آرام بازش کرد. دستش را رو

 شد:  رهی درون جعبه خ

 ؟ یبازم آب  ان،یدا -

 قرار گرفت:  یرا برداشت و پشت سر  آسک بندگردن

 .کنهی م تگهید زی چ هی یآب ادیبهت م یکه همه رنگ نیاز ا یبعدم جدا هیاو سورمه ستین  یآب نیا -

 گوشش نجوا کرد:   کیدور شکم عروسش انداخت و نزد دست

 نم؟ یبی نم یچرا تو لباس خوابات رنگه آب -

 نهاد و با تبسم لب زد:  انیدا یگونه  یرا رو دستش

 .  ین یبیم پوشمی حاال امشب م -
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را بوسه   شی سر تا پا خواستیتنگ عروسش شده بود که دلش مزد، آن قدر دل را بوسه  شیموها
 باران کند. 

 وقت نرو! چیه گهید -

 و دستش را دور گردنش حلقه کرد:  دیچرخ انیدا سمت

سه  نی من تو ا رمیمی اما من م یار یدووم ب  یبتون دی وقت باهام قهر نکن، تو شا چیه گهیتوام د -
  چیه گهی. دمردمی اما من تا صبح صدبار م یدیخوابیو م یکردی تو راحت پشت م ،انیشب ُمردم دا

 وقت باهام قهر نکن! 

 

 نیچه طور ا دیشیو ضربان قلبش، با خود اند فرو رفت، مست شد از عطر مردانه انیدر آغوش دا نرم
  شد؟یم  داریو صبح مجدد ب کردی او سر م  یرا تاب آورده بود؟ چه طور شب را بدون نجواها یدور 
 نشده بود؟ امتیبا او قهر کرده بود و چه طور ق انیدا

 *** 

 شانه و گوشش گذاشت:  نیرا ما ب  لیدر گوش انداخت و موبا شیهاگوشواره

 .دیخر امهیواسم هد ی نشد نگران نباش...آره خوب برخورد کرد حت   یز ینه مامان جان چ  -

 سانسور کند. شیهارا از صحبت  انیکوچک دا هیرا کرد تا آن تنب اشی تمام سع  و

 ؟ یکنیکه قهر م  یا...بهش بگو مگه بچهستم؟یمن ن د یگفت د یچ نیری ش -

 شان کرد. پخش  شیهاشانه   یو آرام آرام رو دیکش شیخرمن موها  نیما ب یدست

 باشه مامان برو، خدافظ. -

هم   یصحبت کوتاه دیو از اتاق خارج شد، با دیگردن پاش یانداخت، عطرش را رو زی م یرا رو  لیموبا
 .کردی با شهرزاد م

 گفت مامانت؟  یچ -
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 : ست ینگر انیداد و به دا ریی را تغ  یصندل ینشستنش رو یهیزاو

 نگران بود نکنه دعوامون شده باشه باز.   -

 چشم دوخت:  یلپتاب گرفت و به آسک  یاز صفحه  چشم

 نگفتن؟  یز ی چ یاون جا که رفت -

 هم طرف تو رو گرفت.  یکل ت،ی برگرد سراغ خونه زندگ گفتیش مهمه  چارهی نه بابا ب -

 زد، از احواالت مادر زن  داماد دوستش خبر داشت.   یپنهان لبخند

 دار بشن!بچه  خوانی م  یپس ک گه یت معمه  گفتی م -

با آن  اشی کامل مشک پی و دستانش را دو طرف آن باز کرد؛ تزد  هیشد و به کاناپه تک  زی ت نگاهش
کردن بهم   شیرا در آرا  یتمرکز آسک ی حساب یبند گوچرنگ و آن ساعت و دست   اهیچرم س یهاکاناپه 

 دار بودند!اش نم شلخته یبود، هنوز هم موها ختهیر

 م؟ یدار بشبچه میخوای م یکنجکاون ما ک ا یچرا کل دن  دونمی نم -

جا او برداشت و خودش آن  یپاها  یتاب را از رورفت، لپ   انیمو را در دست گرفت و طرف دا حوله
 لب زد:  کردی دار او را خشک منم یطور که موهانشست و همان

دار م و تعجب کردن که چرا بعد از سه سال هنوز بچهمن چقدر عاشق بچه دوننیچون همه م -
 خشک کن.نشدم، صدبار گفتم موهات و درست  

 و در آغوش خودش انداخت:   دیرا کش یآسک  دست

خوشگلتو    کلی ه نیا ؟یبچه جمع کن  ین یبش یحوصله دار  کار؟ ی چ یخوایمن، تو بچه م ی  کوچولو-
 ؟ یخواب شبمون و حروم کن  ؟یخراب کن 

منقرض   زادی بعدشم اگه قراره همه منطق تو رو داشته باشن که نسل آدم  ان،یدا نهی ریش  یلیبه خدا خ  -
   ؟یکن  شی تات یتات یر یبابا صدات کنه، دستاشو بگ   یکی خوادی تو دلت نم  ییخدا شد،یم

 تکان داد. انیدا ینه یس یرا به نشان  راه رفتن رو اشی ان یاش انگشت اشاره و مزمان با جمله هم و
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 چیه م،یر ی ش پرستار بگواسه می تونی شبا هم م شه،یحل م میباشگاه و دوتا رژ هیبا  کلی بعدشم ه -
 . قانع کننده نبود  یکه آورد  یلیکدوم از دال

 را باال داد:  شیابرو کیشد و  یکالمش جد لحن

 ؟ یکن ی رنگ  نیموهاتو ا یبهت گفت بر  ی ک یراست -

 بود؟ امدهینشست؛ خوشش ن راست

 ! ادیفکر کردم خوشت م اد؟یبهم نم  -

 ؟ یکرد یشراب یرفت   هوی شدیچ گمیم اد؟ی مگه گفتم بهت نم -

  ی  از موضوع بچه و حواش  یکه به راه انداخته بود پرت کردن حواس آسک   یبحث  نیواقع هدفش از ا در
 آن بود.

 . ادی توام خوشت ب دیتنوع بشه گفتم شا خواستمی م -

 : د یکش شیموها نی نوازشگرانه ماب یدست

 داره!؟  . خودتم که هنوز موهات نم یخوشم اومد، ناز شد  -

 نشاند و سشوار را دستش گرفت:  نهی آ یجلو  یصندل  یرا گرفت و رو یک آس دست

 کوتاهشون نکن! گهیموهات چه بلند شده، د -

 از حال االنش داشته باشد... یگر ید ف  یتعر توانستی نم  یباال داد؛ خوشبخت   یرا کم شیهاشانه 

 چشم. -

سه  یدخترک هم چشم بسته بود و خانواده کرد،ی و خشک م دیکشیرا برس م  شیموها آرام
 .شدی شان را متصور م نفره 

 اون ربان قرمز رو بده. -

 : ست یرا نگر انیدا نهیچشم گشود از آ فوراً 
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 که تو کشوئه؟  نیا -

 آره، بده.  -

 داد.  انیرا از کشو در آورد و دست دا  ربان

 را با آن ربان قرمز گره زد. ش ی موها نییکرد و پا  ی آسک  یدقت و تمرکز شروع به بافت  موها با

 ؟یچرا بچه دوست ندار  -

بود انگار که غم  یشد، لحن کالمش مدل خاص  رهیخ  یآسک   ریو به تصو ستادیاز حرکتش ا دستش
 داشت!

 گفته بچه دوست ندارم؟  یک -

  ای یو دوست ندار  مونی. زندگیکردی خودت حواس من و پرت م  الی هر وقت بحث بچه شد به خ -
 ؟ یداشته باش یااز من بچه ادی خوشت نم

 ابروانش بست:  انیم یظ یغل وندیپ

 حرف؟   نیچه ا یعنی -

 : دیدزد انیاز دا نگاه

بدنم و چکاپ کامل   خوامیم ،یواسه چکاپ قبل از باردار   میبر دیپس فردا از دکترم وقت گرفتم با -
 .ادی ب ای م تو سالمت کامل به دنکنم و از لحاظ مطمئن بشم بچه 

 : دیقدم پا پس کش مین یفرو و به اندازه ب یدستش را در ج کی

 . میری باشه، م -

 . دیکش رونی ب گرید کینگاه  یای ها را از دنکه به در وارد شد آن یاضربه 

 ن؟ ییپا دی ای ب دیخوای ها نمبچه  -

 : ست ینگر ایبرخاست و به ثر  یصندل  یرو از
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 مهمون اومده؟  -

 . میدور هم باش نییپا دیایگفتم ب یجور  نینه گلم هم -

 . میایاآلن م -

 لب زد: بستی زد و همان طور که در را م  لبخند

 . دیایپس زود ب زمیباشه عز -

 بازگشت:   انیبه سمت دا مجدد

 ؟ ییایپس، واسه پس فردا م -

 نجوا کرد:  ت ی مکث کرد اما در نها  یکم د،یطول کش یکم

 ! امیم -

 : دیکش انیبه رخ دا اشید یدست و مروار کی یهازد و دندان یلبخند

 . هیبق شی پ میبر ای پس حاال ب -

 راه افتاد.  یزد و دنبال آسک یکج و کوتاه  لبخند

 ــــــــــ

به   رشیمس ادی نداشت ز ادی یاز بچگ  ست؛یکانتر گذاشت و به خدمه نگر یهمبرگر را رو لونینا
 داشته باشد. یتازگ شیآن جا برا یفضا شهیتا هم شدی م یعّلت  نیآشپزخانه خورده باشد و هم

 .شهیبود مثل هم  یخاتون همبرگرت عال  -

 بگو تا واست بپزم.  ینوش جونت عروس خاُنم، هر وقت خواست -

 انداخت:  نکیس ی  را پاک کرد و آن را در سبد دستمال دور دهانش  با

 خاص بمونه.  شهیخورد تا اون طعم نابش هم  ریبه د رید  دیهمبرگرات و با نیا -
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اش را به دهان حس  معده  ات  یخاتون بپاشد هجوم تمام محتو  یبه رو یکه خواست لبخند نیهم و
 کرد.

 ــــــــــ

 . ستیو زرد رنگش نگر  جانیب   رشی به تصو ییشودست  میعظ ینه یو در آ د یبه صورتش پاش یآب

 با ذوق دهان باز کرد:  طلعت

 . ادیداره م میبه دلم برات شده پسره کاکل زر ته،یمال حاملگ -

 نازک کرد:  یزد و پشت چشم  یطلعت را کنار  ایثر

 . ستیکه مهم ن  تشیدختر باشه، خدا کنه سالم باشه جنس دیحاال شا -

وجه اعتصابش   چینبود به ه یآسک ی  در کاسه چرخاند؛ اگر خبره باردار  یمکمرد نهی دست به س شهرزاد
 . شکستی را نم

 را تکان داد:   شیپا کی تخت اتاق آنان نشسته بود  یکه لبه  باران

 . دینکن دوارشیام یس؟ نوبت دکترش فرداست الک حاال از کجا معلوم حامله -

 : دیپا چرخ یپاشنه  یدست به کمر زد و رو کی طال

بعد چهل پنجاه سال  گهیس حال و روز زن باردار و دمطمئنم که حامله  یعنیس،  انشاهلل که حامله -
 شم. ابونیروونه ب دینشناسم که با

 شد:  لشیموبا یها را کنار زد و مشغول جست و جوآن  عیسر ایثر

  نایپس چرا ا دیسپری م یس، چند ماه بود هعاشق  نوه  اره،یبال در م یبگم از خوش  اکویکه به د یوا -
 !؟ ارنی نوه من و نم

  کرد،یرا حس م  یزندگ کرد،یشکمش نهاد، حس م یدستش را رو  د،یبزاغ دهانش را بلع یسخت به
خبر   نیبعد از ا انیکه واکنش دا د یشی. چشم بست و اندکردی را درون خودش حس م انیاز دا یاتکه 

 گفت؟ ی به او م  دیچه خواهد بود؟ اصالً چه طور با
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 ـــــــ

 . دیپاش نهیاز آن هم به آ یو مقدار  ختندیر   رونی آن با شدت ب اتیرا که فشرد محتو  کرم

 شده ها!  متشیاون کرم دو تومن ق ؟یکنیم یدار  کاری چ انیدا -

 شد:  نهیدر آ یآسک ریمحو تصو یاه یزده سر بلند کرد و ثان  رتیح

 که کرم دست و صورته! نیچه قدر!؟ دو تومن؟ ا  -

 اش گذاشت. کرد و آن را داخل جعبه  بشینص یاچشم غره د،یکش انیز دست دارا ا  کرم

 ! هاه یآب رسان  پوسته، ضد لک و شفاف کننده هم هست، خارج -

 : زیم یرا لبه  گرش یدستش را به کمرش زد و دست د کی

چه  شاتیلوازم آرا هیواسه کرم دست صورت؟ بق ید یبخورم؟ دو تومن م  ا یکرم و بزنم  نیمن ا -
 ؟ یمن و ورشکسته کن  یخوای قدره؟ تو م

 از فاصله گرفت و لبخند زد:  یکم انیدا  یبه غرغرها توجهی ب

 .انیفکر کنم حامله شدم دا -

 خود تکرار کرد:   یرا برا  یآسک یصورتش از هم باز شد، شوکه جمله  حالت

 ؟ یچ...چ -

وقت همبرگرا   چیباشه، آخه ه ارمیحالم بد شد، فکر کنم واسه و یرگر خوردم زوداز همب ذرهیامروز تا  -
 صددرصد باردارم.  کرد،ی خاتون حال و بد نم

 ه؟ یحاال از کجا معلوم به خاطر باردار -

 !شدی م انیواکنش دا دینبا نیا ش؛یهالب  یرو دیخشک   لبخند

کردم،   ترش یمونو ب رابطه  خورم،ی ص نمقر م،یدیاز کجا معلوم؟ هفت ماهه به توافق رس یچ یعنی -
 خب معلومه که باردارم.
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 را باال داد:   شیابرو یکرد و متفکرانه تا  یرا خارش اشی نیب یگوشه

 ؟یخور ی هفت ماهه قرص نم دونستمی آها، نم  -

 باز کرد:  نیبه طرف یرا کم  دستانش

 اتفاق افتاده. نیو االن ا میدار بشبچه  میداشت میحرف؟ مگه مهمه؟ ما تصم نیا یچ یعنیاالن  -

 ل؟ یتعط نایاون نوبت دکتر و ا یعن یپس  -

 کرد:  ترکینزد  انیخودش را به دا  بیعج یرا پشت کمر نهاد و با ذوق دستانش

 جانیه  یلیخ  ییبده، وا ی نیمناسب و حرکت تمر ییغذا میبرم بهم رژ  دیتازه با وونهیمعلومه که نه د -
 ؟ یدارم تو چ

 تر بود بر لب زد: آسمان مشخص  دیبودنش از خورش  یکه مصنوع  یلبخند

 دارم.  جانی آره، منم ه -

 از اتاق اشاره کرد:  یاو به نقطه  ستادیاتاق ا وسط

 .میدار یاتاق کنارمون و برم  نیهم شمیسمون یواسه س م،یذاریش و م اون جا گهواره  -

 بود:  قراری ب  جانی از فرط ه کرشی تمام پ د،یچرخ انیدا سمت

اونا   خوامیم  دمید نستاگرامیتو ا ی خفن یها یسمونیس ه یواسش،   خرمی ها نمکمد ساده  نیمن از ا -
خاص باشه   دیما با یها باشه، بچه بچه  هیمثل بق دینبا  شیچ یرو سفارش بدم، تخت و کمدش کالً ه 

توام نظر بده   انیدا رم،یگی ها کمک مطراح  نیواسش بسازن از بهتر میدیاگرم نبود م زش،یچ همه
 ! گهید

 را باال داد:  شیهاکرد و شانه  یرا نوازش  شیابرو یباال

 .میتم بد میتونی مشخص نشه که نم تشیتا جنس دونمی نم -

 : دیرا داخل کش  شیهاشکمش گذاشت و لب  یرا رو دستش
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 چند ماهشه؟ ایشه؟ به نظرت چند هفته -

  یها روتمام تمرکز زن یبود که بعد از فرزند آور  دهیشد؛ فرزندش آن جا بود؟ شن رهی خ  یشکم آسک به
لبش را به نشان نفرت کج کرد؛ از   شد؟ی نصف م  یآسک یتوجه و عالقه  یعنی  رود،یم شانیهابچه 
 ! زاریبود، ب   زاری بچه ب

 با تو بودما! انیدا -

 فکر در آمد:  از

 مانم؟یمن از کجا بدونم؟ مگه من دکتر زنان زا -

 سوال کردم.  هیوا چته؟ فقط  -

 : دیتخت دراز کش یسرش را تکان داد و رو عالقهی ب

  دارمیب گهی ساعت د هی خوابمیمن م ،یفهمی دکتر م میر یم فقط، حاال فردا مخورده خسته هی یچ یه -
 کن.

دراز کرد و خود را سمت   یتخت نشست، دستانش را کم یچند گام بلند خود را به او رساند و لبه  با
 : دیکش انیدا

 ؟ یبا بابات حرف زد -

 اش را باز نکرد: بسته چشمان

 در رابطه با؟  -

 نیاز ا شهیم وونهیکرد، از اون طرف هم پسره داره د هیگر یکل شمیامروز باز اومد پ گه،یشهرزاد د -
 ؟ یجور  نیا ادی ورم که شهرزاد، آخه خدا رو خوش م

که اگه   کنمی نم  یخودشون که زبون دارن برن حرف بزنن من دخالت  خوادی نم  یوص  لیآدم زنده وک  -
 اصرار کرد.  انیپسره آدم نبود بگن دا ایصبح به مشکل خوردن 
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  ستی راجب موضوع  انیکردن و صحبت با دا یالحق که بعد از کار معدن راض د؛یلبش را گز یگوشه
 . ستین  لشیکه باب م

 نداره.  یبه تو کار  یکس گهیکه د گنیخودشون دارن م یوقت -

 ندارم. یکار  یمنم به کس -

 : دی کوب انیصورت دا یرا برداشت و رو  بالشتش

 چشم؟  یبگم بگ زی چ هیبار  هی تو، شد  یبر ی چه قدر حرف م انیدا یبپک -

 خود را تکان داد؛ شانس آورد که بالشت نرم بود. یرا کنار زد و کم   بالشت

 رو دارم نه اعصابشو.  ای بچه باز نیبه من و تو نداره، منم نه حوصله ا یربط چ یاونا ه یخواستگار  -

 را باز کند:  انیچشم دا کیکرد  یدراز کرد و آرام با دو انگشتش سع دست

 نگاه کن.به من  زنمی دارم باهات حرف م یوقت -

 را پس زد و خمار نجوا کرد:  یآسک  دست

 ! کنمای دعوات م -

 لب زد:  خاستی که برم  یو در حال دیکش عقب

 گفت به من چه.  انیدا گمیبه شهرزاد م  رمی پس من م -

 از همون طرفم برو اصفهان.  -

 در آورد و از اتاق خارج شد.  انیدا یچشمان بسته یبرا  یشکلک

 ! ذوقی ب -

 *** 

 واسه کمرت ضرر داره. یبر  ن ییباال پا ادیز خوادی ها هم نمپله  نیراه نرو، از ا  ادیز گهیزن عمو د -
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 زد:  هیانداخت و به آن تک زشیم یرا رو  اردیل یچوب ب بارانا

 .شهیحامله م یفقط آسک  ایبه خدا، انگار که تو کل دن مونهی آدم م  دیزنی حرف م یجور  هی ییزندا -

 سمت بارانا انداخت. یآمد و نگاه کوتاه  ن ییپله را هم پا  نیآخر

 . شمایلوس م دیکن  یجور  نیعمو ا حواسم هست زن  -

 زد:  هیبخ  یآسک  یمایرا به س ششی گرفت و نگاه پر ستا ونیچشم از تلوز اکوید

 خودم.   شیپ نیبش ای عمو ب ایقربون نوه و عروسم بشم من، ب -

 ها زد و بلند گفت: توپ  ر  ی چوب را ز ادی شه

 ننه بابا بشن؟ بزن بارانا توبت توعه.  نایقراره ا یعنیاالن  -

 خورد کرد و تشرد زد:  یآسک  یرا برا یتند تند پرتغال  طال

. آخ عمه ادیم ای شاه پسرم داره به دن اد،ی م ایادب؟ وارث خون افشارها داره به دن یب  هیننه بابا چ -
 قربونش بره.

 : دی طال آرام سرانگشتانش را به هم کوب  فیزده از تعار  جانی ه یآسک

 ش لباس بخرم.  خدا فکر کن برم واسه یوا -

 گفت:   یزد و با چشمک  یآسک یپا یآرام رو طلعت

 گفت؟   یچ انیدا -

 نبرد:  نیاز ب ان یدا ی  را با واکنش منف اشی خوش کرد یسع

 نشون داد.  یعکس العمل عاد هیموافق نبود  ادی خب اون ز -

 گرفت:  یرا سمت آسک  یویک ایثر

هم   اکوید نیا شه،ی رو به اون رو م  نیاز ا ادیب  ایکه بچه به دن نیتو نگران نباش هم شهی درست م  -
 زد ذوقمو کور کرد.   دیشن  مویبود خبر باردار انیمثل خودم دا
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 : ختیر یاها را داخل کاسهمغز پسته طال

که از بچه    ییتا اونا ری بگ کننیکه واسه بچه غش و ضعف م شونییاز اونا ننیشون هممردا همه -
 بخور.   نارمیعمه ا  ایب  اد،یبدشون م

 گذاشت:   زیم  یرا رو  وهیزد و ظرف م یاقهقهه سرخوش

 !یجور  نیکه ا ترکمی چه خبره؟ م یوا -

 غصب آلود گفت:  یباره سرش را سمت او چرخاند و با نگاه کیبه  ایثر

وگرنه با   ی بخور   دیبا میبهت داد یقشنگ هر چ میندار شهی و حالم بد م شمی و چاق م  خورمی نم -
 ! یمن طرف

 : دیاش را بوسانداخت و گونه  ایرا دور گردن ثر  دستش

 چشم مامان بزرگ  مهربون.  -

 را پس زد:   یآسک ردیشکل بگ  شیهالب یرو یاتا خنده رفتی که م ایثر

 بهم بگه مامان جون! یدیم ادشی گه؟ید هیمامان بزرگ چ  -

 چشم...مامان جون. -

 . ستی نگر ایبا لبخند به ثر و

آن را گره  یکرده بود و از خاطرش رفته بود بندها شلوار گرم کنش  بیدست در ج کیطور که  همان
 . دادی دست صورتش را ماساژ م کی. خمار خواب بود و با آمدی م  نییها پابزند از پله

 .ان یسالم بابا دا -

 سر داد. یبلند یبود که جمله را ادا کرد و پشت بندش قهقهه ادی شه نیا

 : د یکرد و غر اد ی شه یحواله  یاما گوشه چشم کوتاه انیدا

 و زهرمار. انیبابا دا -
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 را از هم باز کرد:   شیپالتو یهابود، دکمه دهیو خبر را شن دهیکه تازه از راه رس آراد

 . یشی تر مخوبه که هر روز خوش اخالق  -

 تک نفره نشست و مجدد چشم بست.  یمبل  یرو

 به اون در! نیا یشی تر متو هم هر روز فضول  -

 گرفت:  زیخ انیبرداشت و به طرف دا  یگر یفورًا ظرف د ایثر

 اسفند دود کنن برات تصدقت بشم. گمیاالن م شه،ی قربون پسرم بشم من که داره بابا م  -

 را باز کرد: شیهاقرار گرفت و با دو انگشت اخم  انیسر دا یباال آراد

 ؟ یشیبابا م  یدار  یجد  یجد یعنی -

 .کنهی ماساژ بده سرم درد م هاموقهیابروهامو ول کن، شق  -

 دست او گذاشت:  ینشسته بود، دست رو انیدا ی  مبل کنار  یکه رو اکوید

 بابا؟  ن یرو اسمش فکر کرد -

 راست نشست و به حرف آمد:   یآسک

 .میش اسم بذارواسه  میتونیکه نم  هیچ  تشیجنس می نه هنوز عمو، تا نفهم -

 بود لب زد:  دهیهم که به همراه پسرش از راه رس  جهان

 .هیکه سالم باشه کاف نیهم ستیکه مهم ن  تیجنس  -

 شد:  رهیسرش به مبل را برداشت و به جهان خ  یه یتک انیدا

 حاال اگرم دختر باشه که چه بهتر! -

 تشر زد:  اکوید

 . دیاری و دختر م  یدوم شاهللیپسر باشه، ا دیبچه اول با -
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 خدمتکار اعالم کرد که شام حاضر است.   دیبگو یز یدهان باز کرد تا چ  انیکه دا نیهم

 *** 

 . دیخوش اومد یل یخ -

 دستانش را در هم قفل کرد:   جانیبا ه یزد و آسک   یلبخند مچهی ن یمرس

 خانم دکتر.   یمرس -

 را دستش کرد و به تخت اشاره زد:   شیهاکش دست  دکتر

 ا دراز بکش.ج نیو ا  اریمانتوت رو در ب  زمی عز -

 : دیمال ینشست و ژل را به شکم آسک  یصندل یرو

 شه؟ی م داری ن  یداره اگه بفهمه داره ن یباباش چه حس -

 نداشت.   یفرو برد؛ مطمئنًا حس خاص بشیدستش را در ج کی

 .هیمثل بق  -

 : ست یگرفت و به دکتر نگر انیبا خنده چشم از دا  یآسک

 ست. زده  جانیانقدر ه نیواسه هم ستی موافق ن ادیباباش ز -

 ؟ یچک استفاده نکرد یب  یب  زمی عز -

 کاشته شود:  یدر دل آسک یبود تا بذر نگران یدکتر کاف هااخم

 الزم باشه. گهید کردمی ...فکر نم یعنی..نه. -

 را باال داد: شی ابرو کی انیدا

 شده؟  یز یچ -

 را باال پرتاب کرد:  شیها شانه  دکتر
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 بوده.  یز یچ  ییغذا تی احتماالً حالت تهوعت مسموم زم،ی ه عزک یست یباردار ن -

 را در آورد:  ش یکش هابرخاست و دست   یصندل  یرو از

 ؟ یآورد ،یار یکه گفته بودم ب ییهاشی قرار بود امروز آزما -

  ست،ی. گفته بود باردار ندیفهم یو نم دیدی نم  یگر ید زیدکتر چ  یهااما جز حرکت مسکوت لب  یآسک
مدرک گرفته بود؟  یاباشد؟ دکتر  نفهم، از کدام خراب شده   ییغذا تیمسموم ه یکودکش  شدی مگر م

 است؟  تیمسموم گفتی چطور م  کرد،ی کودکش را حس م 

 ؟ یآورد شی جان دکتر با شماست، برگه آزما یآسک  -

 یپشت ابروها یلبخند توانستی م یحت  اد،یاو هم گرفته بود اما نه ز یچهره ست؛ینگر انیدا به
دکتر کوباند و از اتاق    زیم یها را روبرگه د،یکش رونی ب انی . دستش را از دست داندی اش ببخورده  وندیپ

 خارج شد.

 ــــــــ

شده بود تمام    نیا د،یپتو خز ریآمد و ز رونی ب ییچک را درون سطل زباله پرت کرد، از دستشو یب ی ب
که پزشک کودکش   ی. چه قدر زود گذشت از روز دادیانجام م یکذائ  ش  یکه بعد از آن سه روز پ  یکار 

 دنیرس مامروز ه یخوانده بود و بعد از آن خود را در اتاق حبس کرده و حت ییغذا تی را مسموم
قبل از   که تا ن یکردنش را بشکاند. آزار دهنده بود، ا یطلسم زندان نینتوانسته بود ا شیآزما یجه ینت
  رتریبود و دلگ ری تنها بود و بعد از آن تنهاتر شده بود، روزگارش دلگ انیخوردن تنش به تن دا وندیپ

در خود مچاله شد،  وارن یجنو   دی. آب دهانش را بلع گذراندی را م  یمزخرف ی شده بود. عجب زندگ
  ایکه گو یپچ پچ  یصدا  د؟یرسیم  انیدا یآمده، پس ک ششیآزما یجهی چه در نت ندیکنجکاو بود بب

و گوشش را به آن   ستادی. آرام برخاست پشت در اتاق اد یبود به گوشش رس یگدر حالت خفه یبحث
 بود. ایو ثر انیدا یچسباند؛ صدا

  یبه ما ربط یبگ یخوای م ای ؟یسرپوش بذار  یخوایم  نمیو بسه؟ نکنه ا یها؟ چ انیو بسه دا یچ -
 بگ... یخوا ی م ینداره؟ ها؟ چ

 چیه شهی مربوط م یمسئله به من و آسک  نیا ،یهمه رو خبردار کن یتونیم  نیس کن مامان ببب -
 کسم حق دخالت نداره.
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به ما ربط    ،یگیم یجور  نیا ییای امروز در م  میبهت نگفت یچ ی حق دخالت نداره و زهرمار، از بس ه -
 د؟ یدونستی آره؟ م د؟ یو نگفت دیدونستیو م نیربط داره؟ اصالً نکنه ا ینداره پس به ک 

به تمرکز نداشت تا بفهمد که فوق العاده  یاز یاما ن ای پنهان داشت ثر یکالفه و خشم انیدا یصدا
 نگه دارند؟  نییرا پا شانیداشتند صدا  یچرا سع  ست،ی عصب

  دکتر گفت یوقت  دیخوبه اون جا بود دم،یمامان؟ منم مثل شما اآلن فهم دونستمی م  دیاز کجا با -
 تازه امروز اومده. جهینت

  یچشم انتظار نوه باشم که تو و آسک  دیکه نبا دمیفهم دم، یآره، آره خدا رو شکر اون جا بودم و فهم -
 !دیکن  میازم قا دیخواستی وگرنه معلوم نبود چند سال م  دیدار بشبا هم بچه  دیتونی نم

مادر   توانستی بود؟ نم  دهیگوشش گذاشت؛ درست شن  یزده از در فاصله گرفت، دستش را رو   وحشت
آن طرف به حالت   یکم  ایو ثر انی. در را باز کرد و از اتاق خارج شد، دادهیشود؟ نه، حتمًا اشتباه شن

. شد  یدر حواس هر دو معطوف آسک یصدا  دنیبودند و با شن ستادهیا گرید  کی یروروبه   یتهاجم
 لرزان.  ی ها برداشت؛ بدون تعادل، در خلسه، با بدن قدم اول را به سمت آن

 ... دمیهمه...حرفاتون و...شن -

 دست و سرش را به سمت اتاق کج کرد. یکم و

 بودم...پشت در... سادهی اون جا...اون جا وا -

 : د یکامل سمت او چرخ انیدا

 جان.  یآسک  -

 .شمیدار نم بچه ی...گفت یکه گفت  دمی...شندمیشن -

از چشمش چپش مبدل   یدرونش با تمام فشار تنها به قطره اشک  یآخرش را که ادا کرد سونام یجمله
 شد.

 را در دست گرفت:  شیهاشد و شانه کیبا دو گام بلند نزد انیدا

 قربونت بشم من. یدیاشتباه شن ؟یتونی گفته نم  یبه خدا، ک  یتونی م -
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 نگه داشت:  انیدا یمای س یرا آرام چرخاند و رو نگاهش

   ؟یگیچرا دروغ م -

 تر برد:را باال   شیصدا تن

 ؟ یگیچرا دروغ م -

 را عقب هل داد: انیشدت دا با

 ؟ یگیچرا دروغ م -

 سرش را در دست گرفت:  یموها

 .ی گیو دروغ م یهمه چ  ،یگیش دروغ مهمه -

 .دندیدو یبه خودشان آمدند و سمت آسک یالحظه 

 زن عمو، من غلط کردم غلط کردم.  ،یآسک  -

 سرش نگه داشت:  یدستانش را گرفت و باال انیدا

 تو؟  یشد یجور  نیچرا ا -

 خدمه را به باال کشاند. یرا حت بلندش همه  ادیفر

 جا؟  نیچه خبر شده ا -

 داشت که ناگهان تنش شروع به لرزش کرد.  یدر مهار کردن آسک یبه سوال طلعت سع توجهی ب

 ؟ یشد آسک یچ -

 چنگ زد. انیدا یقهیرفت و به  یپوستش به کبود  رنگ

 وحشت زده به حرف آمد:  ایثر

 کو؟  شیاسپر خواد،ی م یاسپر  نیا -
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 کجا بود؟  یاسپر  ست؛یمادرش نگر به

رمق از تنش رفت،   ژن،یاکس یاذره  یبرا زدیرا چنگ م انیدستان دا د،یدی اطرافش را نم گرید
 بسته شد.  تی چشمانش تار و در نها

 *** 

 .دیجلوش بزن زایچ نیراجب بچه و ا یحرف  چیه خوام ی بهوش اومد نم  -

 .خورهی نه؟ آخه زن  اجاق کور که به درد نم  ای د یبچه دار بش دیعمه جان؟ با  یآخرش که چ -

 .دیاش فرو آعمه یگو  اوهیفرو کرد که مبادا در دهان  بیاش را در ج مشت شده  دست

اجاق   نی. پس ا میتونیاما جدا از هم م میدار بشبچه می تونی با هم نم  یمن و آسک  ؟یچه اجاق کور  -
 که اگرم بشه مشکل از منم هست.  شهی حساب نم یکور 

 

 دهان نگه داشت و تشر زد:  یاش را جلودست مشت شده  ایثر

 رو خودت احمق؟  یبذار   بیع یخوایعه، درد و مشکل از منه، م -

 : د یمادرش چرخ سمت

کس مشکل نداره نه   چیه شن،ینم  بیترک  یآسک یهامن با تخمک یآخه مامان؟ اسپرما یب یچه ع -
 اون نازاست نه من.

 ه؟یخب عمه جون نگفت درمانش چ  -

 .از طلعت گرفت؛ نگاه کردن به او کراحت داشت  چشم

 .میکردی م ازدواج د یکه درمان داشته باشه، نبا ستین  یمشکل -

 کرد:  یرا نوازش یآسک یگونه طال
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نبود انگار دارم   یحالش کمتر از آسک  شهی دار نمبچه  دیفهم  یهم وقت یلیداداش رضا افتادم، ل ادهی -
 .نمیبی اون روزها رو م 

 نشست:  یآسک گریهم سمت د انیدا

 تار موهاش.  هیفدا  م،یدار نشبچه  -

 تخت نشست:  ینقطه نیتر نییدر پا ایثر

عمر نسل افشار   هی خواد،ی عمارت بعد از ما صاحاب نم  نیا خواد،ی همه ارث مالک نم نیا ه،یمگه الک -
 جا قطع بشه؟ نیکه ا دهیچرخ

 دخترکش را نوازش کرد:  یموها

و داشته باشه.  یز ی استرس چ خوامی ام نملحظه  هی یحت گهیعمارت و پول و ببرن، د  نیمرده شور  ا -
  امتیاون تا ق دیاری ب ایبه دن گهیپسر د هی دیبر شه،ی جا قطع م نینسل مزخرفمون ا به درک که

 !تونمی که من نم دینی بی خونتونو بکشونه، م

 ها رو گرفت و رفت. برخاست، از آن طلعت

 بر ماندنش نکرد.  یمبن  یاصرار  چیرفتنش را تماشا کرد، اما ه   یچشم ریز انیدا

 لب زد:  هیزد و سمت بق یکج  لبخند

 دورش شلوغ باشه. ادیبهوش که م خوامی کوتاهش خوبه، نم ضیمالقات مر -

از اتاق خارج   زی ها ناش کرد و آنحواله یاهم نگاه خصمانه  ایثر ستاد،یبه او رفت و ا یاچشم غره طال
 شدند.

 سر او گذاشت:  ریو آرام دستش را ز  دیدراز کش یآسک کنار

 چشمات و وا کن. گهیفضول خانم د یعته بهوش اومددو سا دونمی م -

 . دیسر نییچشمش پا یاز گوشه  ی و به محض باز شدن قطره آشک دیلغز شیهاپلک 

 : د یدست دراز کرد و قطره اشک را از صورتش پاک کرد، او را در آغوشش کش انیدا
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 . ادیکه از بچه بدم م یدون  یاصالً چه بهتر، م میشی دار نمبه درک که بچه  ها،یکن  هیگر یبخوا نمی نب -

 .دیرسی به گوش م قیعم یاز چاه ییگو  شیرا تر کرد، صدا شیهاخشک لب  ابانیب

 گفت درمان نداره؟  -

 : دیرنگ دخترکش را بوس  یشراب  یموها

 .میندار  ینه. چون مشکل -

 هق زد. صدای مچاله کرد و ب  ان یرا در آغوش دا خود

 . شمیم زاری هق نکن از خودم ب  تو بغل من هق یآسک  -

 چسباند.  انیدا راهنیدهانش گرفت و صورتش را به پ یرا جلو دستش

 ؟ یبه خاطرش اعصاب جفتمون و خورد کن  َارزهی گور بابا بچه، م ؟یکنی م یجور   نیا یخب واسه چ -

 : ست ینگر انیرا بلند کرد و به دا  سرش

 ؟ یگفتیبهم م  دمیشنی اگه من نم -

 نشست.  یاز آسک تی نشست، او هم به تبع انیدا یروو روبه   برخاست

 ؟یگفتی راستش و بگو، م -

 مطمئن نبود.  دادی که م یسرش را به نشان مثبت تکان داد، انگار از جواب نامحسوس

 ت نداشتم.واسه یتیاهم چیجا منم ه  نیا یحت ،یچرا؟ چون تو خودخواه  یدونی م ،یگفتی نم -

کرد او را وادار به دراز    یرا در دست گرفت و سع شیهاگاه بود پس آرام شانهآ   یآسک زانیحال نام  از
 کند. دنیکش

 .می زنی تو بخواب بعدًا باهم حرف م  زمیباشه عز -

 : دیکوب  انیدست  دا ر  ی ز محکم
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مثل تو   یخودخواه  یاز آدما اد،ی ازت بدم م ،یبه من دست بزن یحق ندار  گهیبه من دست نزن، د -
 مامان بشم. تونمی من به خاطر تو نم  م،یدار نشدبچه ینبود  یمتنفرم، چون تو راض 

باهام   یومدیخب م  ؟یزنی به خواستن و نخواستن من داره؟ چرا مثل آدم  احمق حرف م یچه ربط -
 !گهیم  یدکتر چ ینی بب

 زد:  هیرا بغل کرد و به تاج تخت تک   خودش

 . رونی از اتاق برو ب -

 و به سمت در رفت.   دیکند. چرخ ری داد؛ خدا آخر و عاقبتش را به خ رونینفسش را محکم ب و   برخاست

 *** 

 رساند:  انینفر خود را به دا نی اول ایثر

 شد مامان، بهتره؟ یچ -

 : دیصورتش کش یمه یبه ن یدست

 . ادیتا کنار ب  کشهیطول م کمیشوکه شده،  -

 اش نهاد: شانه یاو شد و دل گرمانه دست رو کینزد طال

 راحت باشه.  التیحواسم بهش هست خ -

 

 : د یخود کش کی پا انداخت و باران را نزد یپا رو یول  طلعت

 

 عمه؟  دیکن  کاریچ د یخوای حاال بعدش م -

 

 : د یمبل نشست و سمت شهرزاد چرخ یآن که پاسخ طلعت را دهد رو یجمع کرد و ب  یارا گوشه   لبش
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 .ادی با شه ایبا مامانت بزنه  ایداره   یسر وقته من، حرف ادیپسره کامران بگو انقدر پا نشه ب  نیا به -

 

 شد. شیهابا ناخن  یانداخت و مشغول باز  ن ییرا پا  سرش

 

 چشم. -

 

 سراغ تو عمه؟  ادیمگه پسره م -

 

 م کرده. آره بابا کالفه  -

 

 : ستی را به کمر زد و خصمانه شهرزاد را نگر دستش

 

عمارت بپلکه   نیا یحق نداره حوال   یخال   بیبا ج ؟یک یفکر کرده اومده خاستگار  دیپسره چشم سف -
و   فیتکل یاساس  دیخودم با شهینم  یطور  نینوه خان. ا یخاستگار   ادیچه برسه بخواد جرات کنه ب

 باهاش روشن کنم. 

 

 زد و چشم بست:  هیهم سرش را به تاج مبل تک  انیدوخت. دا انیاش را به دانگاه ملتسمانه  شهرزاد
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به خاطر   گفتنی م صرخانیاآلن اگه مردم به آقاجون ق گهیاش گذشته، دنوه خان بودن دوره گهید -
 .گهیاآلن د هیبه ک یبود که به باباش و بابابزرگش داشتن، ک یاحترام

 

  یو عوض نم یز ی مسئله کم رنگ شده باشه چ نیعمه؟ هر چقدرم که ا انیداچه   یعنی هیبه ک  یک -
  ارزهی دامادمون بشه که حداقل سرش به تنش ب یکی دی با ،یخان ی  پسر  یتو نوه م،یاکنه ما خان زاده 

 !یدختره رو تو پر  قو بزرگ نکردم که تازه بخواد تو خونه چهل متر  نینه؟ ا ای

 

 باال انداخت:  یاشانه 

 

 . دیدونی خودتون م -

 

 ��پارت  انیپا

 

 دهان نگه داشت و تشر زد:  یاش را جلودست مشت شده  ایثر

 رو خودت احمق؟  یبذار   بیع یخوایعه، درد و مشکل از منه، م -

 : د یمادرش چرخ سمت

کس مشکل نداره نه   چیه شن،ینم  بیترک  یآسک یهامن با تخمک یآخه مامان؟ اسپرما یب یچه ع -
 اون نازاست نه من.

 ه؟یخب عمه جون نگفت درمانش چ  -

 .از طلعت گرفت؛ نگاه کردن به او کراحت داشت  چشم
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 .میکردی ازدواج م د یکه درمان داشته باشه، نبا ستین  یمشکل -

 کرد:  یرا نوازش یآسک یگونه طال

نبود انگار دارم   یحالش کمتر از آسک  شهی دار نمبچه  دیفهم  یهم وقت یلیداداش رضا افتادم، ل ادهی -
 .نمیبی اون روزها رو م 

 نشست:  یآسک گریهم سمت د انیدا

 تار موهاش.  هیفدا  م،یدار نشبچه  -

 تخت نشست:  ینقطه نیتر نییدر پا ایثر

عمر نسل افشار   هی خواد،ی عمارت بعد از ما صاحاب نم  نیا خواد،ی الک نمهمه ارث م نیا ه،یمگه الک -
 جا قطع بشه؟ نیکه ا دهیچرخ

 دخترکش را نوازش کرد:  یموها

و داشته باشه.  یز ی استرس چ خوامی ام نملحظه  هی یحت گهیعمارت و پول و ببرن، د  نیمرده شور  ا -
  امتیاون تا ق دیاری ب ایبه دن گهیپسر د هی دیبر شه،ی جا قطع م نیبه درک که نسل مزخرفمون ا

 !تونمی که من نم دینی بی خونتونو بکشونه، م

 ها رو گرفت و رفت. برخاست، از آن طلعت

 بر ماندنش نکرد.  یمبن  یاصرار  چیرفتنش را تماشا کرد، اما ه   یچشم ریز انیدا

 لب زد:  هیزد و سمت بق یکج  لبخند

 دورش شلوغ باشه. ادیبهوش که م خوامی کوتاهش خوبه، نم ضیمالقات مر -

از اتاق خارج   زی ها ناش کرد و آنحواله یاهم نگاه خصمانه  ایثر ستاد،یبه او رفت و ا یاچشم غره طال
 شدند.

 سر او گذاشت:  ریو آرام دستش را ز  دیدراز کش یآسک کنار

 چشمات و وا کن. گهیفضول خانم د یدو ساعته بهوش اومد دونمی م -
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 . دیسر نییچشمش پا یاز گوشه  ی و به محض باز شدن قطره آشک دیلغز شیهاپلک 

 : د یدست دراز کرد و قطره اشک را از صورتش پاک کرد، او را در آغوشش کش انیدا

 . ادیکه از بچه بدم م یدون  یاصالً چه بهتر، م میشی دار نمبه درک که بچه  ها،یکن  هیگر یبخوا نمی نب -

 .دیرسی به گوش م قیعم یاز چاه ییگو  شیرا تر کرد، صدا شیهاخشک لب  ابانیب

 گفت درمان نداره؟  -

 : دیرنگ دخترکش را بوس  یشراب  یموها

 .میندار  ینه. چون مشکل -

 هق زد. صدای مچاله کرد و ب  ان یرا در آغوش دا خود

 . شمیم زاری تو بغل من هق هق نکن از خودم ب  یآسک  -

 چسباند.  انیدا راهنیدهانش گرفت و صورتش را به پ یرا جلو دستش

 ؟ یبه خاطرش اعصاب جفتمون و خورد کن  َارزهی گور بابا بچه، م ؟یکنی م یجور   نیا یخب واسه چ -

 : ست ینگر انیرا بلند کرد و به دا  سرش

 ؟ یگفتیبهم م  دمیشنی اگه من نم -

 نشست.  یاز آسک تی نشست، او هم به تبع انیدا یروو روبه   برخاست

 ؟یگفتی راستش و بگو، م -

 مطمئن نبود.  دادی که م یسرش را به نشان مثبت تکان داد، انگار از جواب نامحسوس

 ت نداشتم.واسه یتیاهم چیجا منم ه  نیا یحت ،یچرا؟ چون تو خودخواه  یدونی م ،یگفتی نم -

کرد او را وادار به دراز    یرا در دست گرفت و سع شیهاآگاه بود پس آرام شانه  یآسک زانیحال نام  از
 کند. دنیکش
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 .می زنی تو بخواب بعدًا باهم حرف م  زمیباشه عز -

 : دیکوب  انیدست  دا ر  ی ز محکم

مثل تو   یخودخواه  یآدما از اد،ی ازت بدم م ،یبه من دست بزن یحق ندار  گهیبه من دست نزن، د -
 مامان بشم. تونمی من به خاطر تو نم  م،یدار نشدبچه ینبود  یمتنفرم، چون تو راض 

باهام   یومدیخب م  ؟یزنی به خواستن و نخواستن من داره؟ چرا مثل آدم  احمق حرف م یچه ربط -
 !گهیم  یدکتر چ ینی بب

 زد:  هیرا بغل کرد و به تاج تخت تک   خودش

 . رونی از اتاق برو ب -

 و به سمت در رفت.   دیکند. چرخ ری داد؛ خدا آخر و عاقبتش را به خ رونیو نفسش را محکم ب   برخاست

 *** 

 رساند:  انینفر خود را به دا نی اول ایثر

 شد مامان، بهتره؟ یچ -

 : دیصورتش کش یمه یبه ن یدست

 . ادیتا کنار ب  کشهیطول م کمیشوکه شده،  -

 اش نهاد: شانه یاو شد و دل گرمانه دست رو کینزد طال

 راحت باشه.  التیحواسم بهش هست خ -

 : د یخود کش کی پا انداخت و باران را نزد یپا رو یول  طلعت

 عمه؟ دیکار کن یچ د یخوای حاال بعدش م -

 : د یو سمت شهرزاد چرخ مبل نشست یآن که پاسخ طلعت را دهد رو یجمع کرد و ب  یارا گوشه   لبش

 .ادی با شه ایبا مامانت بزنه  ایداره   یسر وقته من، حرف ادیپسره کامران بگو انقدر پا نشه ب  نیبه ا -
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 شد. شیهابا ناخن  یانداخت و مشغول باز  ن ییرا پا  سرش

 چشم. -

 سراغ تو عمه؟  ادیمگه پسره م -

 م کرده. آره بابا کالفه  -

 : ستی را به کمر زد و خصمانه شهرزاد را نگر دستش

عمارت بپلکه   نیا یحق نداره حوال   یخال   بیبا ج ؟یک یفکر کرده اومده خاستگار  دیپسره چشم سف -
و   فیتکل یاساس  دیخودم با شهینم  یطور  نینوه خان. ا یخاستگار   ادیچه برسه بخواد جرات کنه ب

 باهاش روشن کنم. 

 زد و چشم بست:  هیهم سرش را به تاج مبل تک  انیدوخت. دا انیبه دااش را نگاه ملتسمانه  شهرزاد

به خاطر   گفتنی م صرخانیاآلن اگه مردم به آقاجون ق گهیاش گذشته، دنوه خان بودن دوره گهید -
 .گهیاآلن د هیبه ک یبود که به باباش و بابابزرگش داشتن، ک یاحترام

  یو عوض نم یز ی مسئله کم رنگ شده باشه چ نیعمه؟ هر چقدرم که ا انیچه دا یعنی هیبه ک  یک -
  ارزهی دامادمون بشه که حداقل سرش به تنش ب یکی دی با ،یخان ی  پسر  یتو نوه م،یاکنه ما خان زاده 

 !یدختره رو تو پر  قو بزرگ نکردم که تازه بخواد تو خونه چهل متر  نینه؟ ا ای

 باال انداخت:  یاشانه 

 . دیدونی خودتون م -

 به طال و طلعت انداخت:  ینشست و نگاه انیکنار دا ایثر

 . میمراقبش باش ترش یب  دیبا میتنهاش بذار دیاالن نبا ن،ییپا  ادیب  یبرو بگو آسک -

 بود:  رهی نهاده بود و به لوستر خ یشانیپ  یدستش را رو ساعد

 . دمیمراقبتتونم د -

 کرد و لب زد:  یکشدار  نگاه
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 که. ستمیبهش، خر ن  گمینم گهیگفتم االن د یز یچ هیتو راهرو اعصابم خورد بود  -

 دور از جون.  -

 تو فکر نره.  اد یز ادی قربونت، حاال پاشو برو صداش کن ب -

 ابروانش نشاند:  نی ب  یرنگ کم وندیو پ دیخودش را باال کش  یکم

 .زنمی بعد صداش م ادی کم سر  حال ب هیبذار  -

 داد:  رییپسرش لحن کالمش را تغ با حال متناسب

که تا   شهی اما نم کنمی چه قدر بچه دوست داشت درکش م دونمی ساعته تنهاس، م هی گه،یبسه د -
 . رتشی آخر عمر عذا بگ

 اشاره زد:  انیبا سر به دا طلعت

 ناراحته تو انگار نه انگار عمه.  یآسک یهر چ -

 : ند یرا کج کرد تا بتواند او را بب  سرش

 . ترن یری ش یک یاز  یکی یماشاهلل سه تا بچه دار  ؟یخور یحاال شما چرا حرص م -

 کالمش را گرفت و رو ترش کرد:  یطعنه

 که ...  یتر، دردشون بخوره تو سر  اونمودب یک ی از  یکیسه تا بچه بزرگ کردم  -

 طلعت!  -

 لب زد:  شی از مبل گرفت و خطاب به عمه طال هیتک زیت

 ؟ ینه عمه بذار حرفش و بزنه، دردشون بخوره تو سر  ک -

 چسباند:  انیدهان دا یدستش رو ایثر

 پاشو.  ،یآسک  شی پ رمی عوض کن من خودم م ییهوا هی  رونیپاشو برو ب  گه،یباشه بسه، بس کن د -
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 ها رفت. را به طلعت انداخت و به سمت پله  گرش ان ینگاه عص د،یرا با شدت کش صورتش

 ! ششیپ رمی الزم نکرده، خودم م -

 *** 

 انداخت:  یبه آسک   ینگاه یچشم ری را از کشو برداشت، ز  گارشیس یجعبه 

 ؟ یهنوز قهر  -

و  نیشود؛ د دهیکند و هم نازش خر نی به او توه توانستی بود که هم م یتا آخر عمر تنها آسک  و
رَ  مانشیا  ش!عروسک مو ف 

 : ستینگریم  شیتخت نشسته بود و به انگشتان پا یلبه

 ؟ یباف ی موهام و م -

 نشست:  ی گذاشت و کنار آسک زی م یرا رو گاریس

 . ایب -

 را گشود.  شیکرد و کش مو انیرا به دا پشتش

 ...انیدا -

 ان؟ یگ -

 : دیایب  نییپا صدای لرزانش را به دندان گرفت تا اشکش ب  لب

 ؟یهنوز دوستم دار  -

 بافت اول را زد:  آرام

 مگه قرار بود نداشته باشم؟ -

 را با دو انگشت پاک کرد:   اشکش
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 م؟ یشی جدا...نم -

 م داشته باشم؟از خونواده تونمی م یچه توقع گهیمن د یکنیم یفکر  نی تو همچ یوقت -

 ان؟یدا -

 جانم؟  -

 م؟ یما باز باهم ایبه نظرت اون دن  -

 !میآره...باهم  -

 باهم باشن؟  توننی و دوست دارن بازم م گریکه هم د  ییاونا -

 گرفت:  ینفس

 !توننی آره...م -

کنار تخت   ی  را باال پرتاب کرد و ربان سرخ رنگ را از عسل   شیابرو ک یبه کش مو انداخت،  ینگاه
 برداشت. 

 ؟یکشی م  گاریباز س  -

 دخترک انداخت:  یشانه  یرا رو بافته شده یزد و مو ی. لبخند کج دیچرخ  انیرا گفت و سمت دا نیا

 آره! یاگه باهام قهر کن -

 کرد:  یرا نوازش سشیخ گانمژه

 .کنمی قهر نم -

 بغلم. ایحاال ب   ن،یآفر -

 را در مشت گرفت:   راهنشی و محکم پ  دیآغوشش خز درون

 . دیببخش -
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 سر  دخترک گذاشت:  یرا رو اشچانه

؟  -  بابت 

 دم. باهات بد حرف ز -

 . ستی ن  ادمی یز یمن که چ -

 ان؟یدا -

 : دیرا به شامه کش اشی موها عطر

 هوم؟  -

 . یخوب یل یخ -

 تر کرد. دستش را تنگ  یزد و حلقه  یلبخند

 ـــــــــ

 شد.   ییرایوارد پذ  انیدر دست دا دست

 !رشیبگ  ایعروست، ب  نمیا -

 مبل نشست.  یرا گفت و رو  نیا انیدا

 لب زد:  ییکنار خودش اشاره زد و با گشاده رو ایثر

 . نیخودم بش شی پ ای قربونت برم، ب ایب -

 و با اکراه نشست.  دی به لباسش کش یدست

ر را رو یبا لبخند کاسه  ایثر س   نهاد:  یآسک یپا ید 

  رونی تو اتاق ب یخودت و حبس کرد دمتیسه چهار روزه اصالً ند یر یجون بگ کمیبخور   زم،ی بخور عز -
 شد.  یجور   نیامروزم که ا ،ییاینم
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 برداشت.  وانیدرون ل اتیاز محتو  یانداخت و قاشق کوچک  ایبه ثر ینگاه میچشم ن یگوشه از

 . یمرس -

 . زمینوش جونت عز -

دستش را   عیخود را به نگاه سبزش رساند، سر شیدهانش برد، بغض خفته در گلو کیرا که نزد قاشق
 . دیچشمش کش یبلند کرد و رو

 قشنگم؟ یکنی م هیچرا گر ؟یآسک  -

 : ستی بلند کرد و به او نگر لی سرش را از موبا انیدا

 شد باز؟   یچ -

با او سر  جنگ داشتند انگار، هر چه که  ای بود تا بغضش منفجر شود. تمام دن یجمالت کاف نیهم
 .شدی نم قاً یدق شودیکه م  گفتی م و  خواستیم

 دیجنگ شهی با خواست خدا که نم  شهی درست نم  یز یکارا که چ نیعمه قربونت بره آخه با ا -
 کرد. شهی هم نم یبوده کار   نینعوذباهلل، قسمت ا

 . ختیریطال فقط اشک م  یهابه حرف  توجهی اما ب او

 اش نهاد و سرش را باال آورد: چانه  ری بود، به سمت او خم شد و دست ز ستادهیا شیروروبه  انیدا

ماه عسلمون چه قدر از اون جا   ادتهی  س،یسوئ  میهوم؟ مثالً بر م؟یبر  ییمسافرت دوتا هی یخوای م -
 م؟ یدوباره بر یخوای خوشت اومد؟ م

 را پاک کرد و سرش را باال انداخت:   شیهااشک

 نه. -

 بگو. یخوای هرجا که م م؟یکجا بر یخب دوست دار  -

 . خوامی نم -
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 نشست:  شی جفت پاها یرو

 بگو بهم!  یخوای م یچ ؟ یکنم آروم ش  کاری چ -

 : شدی م دهیکش نییمدام به سمت پا  شیهالب یشدت غم گوشه  از

 برم اصفهان. خوامیبرم...م  خوامی...مخوامی م -

 را کنار زد:  شیهاپشت دست اشک  با

 مامانم.  شی برم پ خوامی م -

 و جمع کن.   لتیوسا  میبر  ایباشه عشقم ب -

 ان،یدا یقفل شده در دستان مردانه یآسک  فیمچ دستان ظر نشان،یب یمکالمه دنیاما با شن  باران
 ها.و رو گرفت از آن  دی دختر  منفورش، لب گز یهانگران  پسرر محبوبش و ناز کردن یچهره 

 کرد:  یرا نوازش یآسک یشده یبافته یلب گشود و مو ایثر

 .شهی خوبه اتفاقًا حال و هواتم عوض م -

 اتاق شدند. ی  راه انیاز جا برخاست و همراه دا د،یرا باال کش اشی نیب

 : دیخود را سمت باران کش طلعت

 ! کردی م  کارشی و انقدر هواشو داره اگه حامله بود چ شهی ام نمخدا شانس بده طرف حامله  -

 انداخت و لب زد:  ییطال یمشک یهاتوزانه به پله نهیک ی نگاه باران

 .رونیب  کردی پرتمون م یشوهرمون با اردنگ میشدیحاال اگه ما حامله نم  -

 

 ؟ یکنیم سهیو با خودت مقا ن یناقصه، ا نیا ر،ی خدا نکنه، زبونت و گاز بگ -

 تکان داد. یوار سر و افسوس دیکش یبلند آه
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 *** 

 ا باشم، تنها برم.دوست ندارم تنه ا،یتو هم ب -

 گرفت و داخل اتاق لباس شد:  واریاز د هیتک

 . یتنها بر   ذارمی باهات نم   امیم -

 دستش را داخل چمدان انداخت:  لباس 

 که فقط... نینه ا یبمون  شمیپ ییایب  دیبا -

 دستانش گرفت:   نی را ماب  یآسک صورت

 .میگردیمو با هم بر  میمونیم گه،ید مونمی م -

 مشغول شد:  انیدا شرتی ت یلبه  با

 زود برگردم! خوامی ...نممیچند روز...چند روز بمون -

 . میمونیم یباشه تا هر وقت تو بخوا -

 لبش نشاند:  یگوشه یبغض آلود  لبخند

 . یمرس -

 یبسته بوسه یرا گرفت و با چشمان   انیدا شرتی ت یقهیپا برخاست، با هر دو دست  یپنجه یرو
 او زد.  یبر چانه   ینرم

 پس من برم چمدون تو رو هم ببندم.  -

 زد و با سر به اتاق لباس اشاره زد:  یکج  لبخند

 . زمی برو عز -

 را گرفت.  ی شکوه یرا برداشت به تراس اتاق رفت و شماره  لشیموبا  یمحض رفتن آسک  به
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 ـــــــــ

 نجوا کرد:  هیزد و با گر یاضربه   شیزانوها یرو آرام

 و چشم کردند.  شونیچه طور چشمشون زدند؟ زندگ  ی دیبختم، دختره شور بختم، د اهی دختره س -

 حال او هم کمتر از آزاده نبود.  د؛یکش شیبر گلو  یدست یشکوه

که  می در و روش وا کن  هیکه با گر نینه ا میرفتار نکن   یجور  نیا یزنگ زد جلو آسک  انیبسه، دا -
 ببازه. شوهیروح 

دار شن؟  بچه   توننیکه باهم نم یچ یعنیافتاد؟  رمونیبود گ یکوفتچه  گهید نیدونم ا یمن نم -
 شه!  دایم پواسه بچه ییدوا هیبلکه  کایکه وضعش خوبه خب بلند شن برن آمر انیدا

 : دیو سمت مادرش چرخ دیاخم در هم کش نیریش

  یخوایم لن، یمسئله دخ نیگفت هر دوشون تو ا انیم، خوبه دام مشکل  بچه انقد نگو مشکل  بچه  -
 ؟ یدار کنفقط دختره خودت و مشکل  یالک

 را گرفت:  اشی نی دستمال ب با

  نیکاش حداقل برن درمان کنن خودشون و قبل از ا گمی دارم م ه؟یاز آسک  بیفقط ع گمیمگه من م -
 مو طالق بده.که بچه   انیپا دا ر  ی ز ننیکه بش

 نامعلوم  دخترش لب زد: یندهی و آ یاز هجوم افکار منف  یعاص  یشکوه

طالق طالق  یالک دهیم یکه داشته باشه جونش و واسه آسک یهر اخالق گند انیدا ه؟یطالق چ -
 بابا.  گهی بس کن د رقصن،ینزده م  یجور   نیکه اونا هم یدونیتو دهنشون، م ینداز ی م  یکنیم

  ان؟ی م یحاال گفت ک  -

 انداخت  ینگاه  یساعت به

هم گفت چرا   ینزن، کس  یهم حرف  یرسن، خودت و جمع و جور کن فعالً به کس   یشب م ازدهیده  -
 ؟یدی فهم د،یداداشم پرس ایاگه خواهر خودم   ینداره حت یو فالن بگو به ما ربط  ارنیبچه نم نایا
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 ش را تکان داد: و سر   دیکش اشین یدستمال را به ب  مجدد

سر و صدا   ی انقدر ب یناراحت شده بودن چرا آسک  یاون سر  انیباشه، خوبه فردا دعوتشون کنم ب -
 اومد و رفت.

 دختره حوصله نداره، بذار تو اون هفته دعوتشون کن. یو دعوت کن  یکس  خوادی نه فعالً نم -

 نمونم باز برنامه درست شه!  ترسمی م -

روز بذار اعصابشون که اومد سرجاش زنگ بزن مهمون   ازدهیتا ده  موننیم شه،ی نه درست نم -
 دعوت کن. 

 شد:  یبا دستمال کاغذ یباز  مشغول

 ازش... خوانیدونه پسره خب نوه م  هی ؟یباالخره که چ ادیکه کوتاه ب  انمیحاال دا -

نامعلوم    ینده یفکر به آ خت،یریاشک م  صدای و ب کردینجوا م   رلبیکرد ز هیجمله را با خود واگو  تمام
 آرام باشد؟  شدی مگر م  بردش،یفرزندش تا مرز جنون م 

 ـــــــــ

  قاً یبود و عم شی نگاهش به چمدان جلو پا  یگذاشت و زنگ در را به صدا درآورد. آسک نیرا زم چمدان
آمده از شال دخترک   رونیب یدسته موها کیاش کرد و رهچه ینهیزم  یدر فکر فروخته بود، لبخند کج 

 : دیرا نرم کش

 ؟ یکنی م  ریکجا س   -

لحظه در باز شد و قامت   نیداد که در هم انیدا لیتحو یامه یفکر در آمد و لبخند نصفه ن از
را در   انیدا یادستانش را از هم گشود و با لبخند مردانه یاش در آن نقش بست. شکوهخانواده 

 : د یآغوش کش

 ؟ یچه عجب، راه گم کرد زم،ی به به داماد  عز -

که داشت، از حال ناخوشش،   یهم در آغوشش فرو رفت و چشم بست؛ بغضش گرفت از غربت  یآسک
 داد. نیحالش را تسک  یاز آغوش امن مادرش که کم
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 دورت بگردم من. مادر قربونت بره،  یخوب  -

 مادرش را فشرد و لب زد:  ترمحکم 

 . ستمیمامان، خوب ن ستمیخوب ن -

 در گوش مامانت؟  یکنیپچ پچ م ی چ نمیبغل  بابا بب  ایب -

 بازوان محکم  پدرش سپرد. ن یمادرش جدا شد و خود را ماب از

 : دیرا کش  نیری ش  ی  نی نوک ب یان یبا استخوان دو انگشت سبابه و م انیدا

 خانم دانشجو؟   یچه طور  -

 : د یاو کوب یبه بازو  یو مشت  آرام دیلبخند سرش را عقب کش با

ها اگه پست  یزنی زنگ نم هیخوش اخالق؟ مردم شوهر خواهر دارن منم دارم، سال به سال   یچطور  -
 ! یزنده باش کردمی که اصالً شک م یکردی نم کیو ال نستامیا

 زد:  یز یآم طنتی ُشل و ش  لبخند

 بدبخت.  ادهی م از سرت زهمون -

 و تند تند لب زد:  دیرا کنار کوب  نیری با شدت ش آزاده

با بزرگش چه   ستیهنوز بلد ن   نیریش نیخدا مرگم بده ا ،یسادیجان، چرا جلو در وا انیتو دا  ایب -
 زنه؟ ی م یجور   نیحرف بزنه، آدم با شوهر خواهرش ا یجور 

 بود با تشر مادرش چشمانش گرد شد.  شی مچاله مشغول ماساژ بازو یابا چهره   نیریش

 گفتم مگه؟ یچ  ؟یکمر به قتل ما بست  یدیو د انیباز تو دا -

 شد:  انیپشت  دا یهارفت و مشغول مرتب کردن کوسن  ن یریبه ش یاغره چشم

 یاالن چا ا،ینکن   یبی خونه خودت غر یقربونت اومد نی جان راحت بش  انیبهت، دا گمیحاالً بعدًا م  -
 . نیگرم بش ارمیم
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اش لبش را به دندان گرفت و با  از خنده  یر یجلوگ یبرا انیکه آزاده به آشپزخانه رفت دا نیهم
 باال داد.   ییابرو یتا  طنتیش

 تو مسخره کن. عمه  -

 هم به آشپزخانه اشاره کرد و گفت:  انیدا

 ! وارایباز بکوبدت به د گمیبه مامانت م -

 مبل انداخت:  یدسته یشالش را رو  یآسک

 ناراحت نشو.  نیری کنه ش یم یشوخ  -

 پا گذاشت:  ینشست و پا رو  یآسک کنار

شوهر   دونمی من نم  ستیخدا رو بنده ن  نهیبیو که م انیعادت کردم دا گهید ه یجور نیهم شهیهم -
 اخالقا!؟ ن یاون و سوارم کنه با ا خوادی کردم چه قدر م

 : ندی را بب نیری خم شد تا ش یکم یاز دست چپ آسک انیدا

 

 ؟یتو مگه خواستگار دار  -

 انداخت:  انیبه دا یآن دو نشسته بود گوشه چشم نیکه ب  یآسک

 کرده، پسرا از خداشونم باشه. لیچشه خواهرم؟ خوشگل، باوقار،تحص -

 رفتاراش، جفتشون جک و خل و چل.  اد  یخوراکه شه  -

 گفت:  دایش  یراست نشست و با لحن  نیریش

 کدوم بود؟  ادیشه  -

 با انگشت به چشمانش اشاره کرد:  انیدا

 ش؟ یخوای م ه،یچشم رنگ -
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 پشت سرش برابر بود.  واریزد و چشم بست؛ رنگش با د هیبه مبل تک  یآسک

 هنوز درسش و تموم نکرده.  نیرو ننداز تو مخش ا زایچ نیا انیدا -

 پنهان لب زد:  یحرص و با   زیاعتراض آم نیریش

 . ایسن و سال ازدواج کرد نیخودتم تو هم شهیو دو سالم م ستیب  گهیچند وقت د -

 : دیکوب  نی ریش یپا یبا دست رو جانی ب

 . ایح  یب -

 لب زد:   یسرش را خم کرد و کنار گوش آسک انیدا

 حالت خوبه عشقم؟  -

 . ادیخوابمم م رهیم  جینه، سرم گ -

 .یخواب بود  ن یتو که هم تو پرواز هم تو ماش -

 از اتاقش خارج شد و به سمت آن ها رفت:  یشکوه

 ! دادمی جواب م دی تماس و با دیببخش -

 سرش را باال داد:  یزد و کم  یلبخند کج انیدا

 نداره راحت باش بابا.  بیع -

 شد:  ییرایوارد پذ  وهیو ظرف م یچا ین یبا س آزاده

 . کمی دیب جوش نبود طول کششرمنده تو رو خدا آ  -

 از مبل گرفت:  هیبود تک یچشم باز کرد و به هر جان کندن  یآسک

 ! یدم کن خواستیوقتم بود نم رید گهید ؟ یدیدستت درد نکنه مامان چرا زحمت کش -

 کرد بغضش را نسبت به احوال دخترش پنهان کند:  ینشست و سع یشکوه   کنار
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 وقت کجا بود؟  ری سر شبه تازه د ؟یدردت به جونم چه زحمت -

 را برداشت:  اش یاستکان چا انیدا

 . میشما رو هم زابراه کرد یجور  نیبهتر بود ا میومدیفردا م -

 گفت:  ی و با لحن محکم  دیاخم در هم کش یشکوه

دستت درد   ؟ی بعد سه سال هنوز با ما تعارف دار  گهید یمون  ی مثل پسرم م ؟یمرد حساب  هیزابراه چ -
 نکنه. 

. رنگ یبود؛ احوال  آسک زی چ کیمعطوف  یگفکر همه شانیهای ها و گاه شوختمام گفتمان  با
داشت   یکه سع یداشت، بغض  موقع صحبت  شی که صدا یلرزش  ش،یهالب  یخشک دش،یسف

  رد،ی نم چشمش را بگ یکرد دور از نگاه آسک  یآزاده اما چشمش تر شد و سع. توانستی ببلعدش و نم 
  ندهیآ یبرا  یمی کس تصم چیشد، ه ترش ی افکارش ب شی و تشو  دیفهم ی. شکوهدیو لب گز دید انیدا

 . کردی شان را نشخوار مراه روح   ی  اهیس نیاطالع نداشت و ا ندهیکس از آ  چ ینداشت، ه

 از اتاق خارج شد و لب زد:  آزاده

 یخستگ  دیبخواب دیجان اتاق و واستون حاضر کردم چشماتون سرخ  سرخه بر یخان آسک انیدا -
 ؟یصبح مگه کالس ندار  گهیتوام پاشو د نیری...شرونی پرواز از تنتون بره ب

 : د یسمت مادرش چرخ کالفه

 نه، ندارم!  -

 وقته، بدو. ریبرو بخواب د ،یباشه نداشته باش  -

 فورًا برخاست:  دیشنی که م یز یکه چشمانش را به هزار مشقت باز نگه داشته بود خشنود از چ  انیدا

 .میکردی خودمون حاضر م  یدیدستت درد نکنه مامان زحمت کش -

 جمع کرد:  زیم  یرا از رو وهیو م یچا یهازد و ظرف  یلبخند



 آسکی 

737 
 

و نتونستم   نیکه تو کردستان بهمون دار یپسرم؟ هنوز نصف اون احترام و محبت هیچه حرف نیا -
 ها رو نداره. حرف  نیدوتا تشک پهن کردن که ا گهیبذارم، د

 دندیدراز کش یگفتند و وقت یر یفرو رفته بود شب بخ  زیم یرو یهااز برگه  یکه در انبوه   یشکوه به
 شدند.  هوشیب  باً یهشت ساعت تقر  یبرا

 *** 

 ؟ یمامان، آسک یکه نشد صبحونه... آسک یو چا  ریآخه پن ؟یخور ی نم رهیجان چرا ارده ش انیدا -

تخم مرغ بود.  یبا زرده  یغرق در افکارش مشغول باز  ست؛ینگر یرا خورد و به آسک اشیاز چا یاذره 
 دست او گذاشت و نرم زمزمه کرد:  یدستش را رو

 عشقم؟ -

 : ستینگر انیآمد و به مادرش و دا رونی اش باز خلسه  هراسان

 . دیببخش -

 به آشپزخانه رفت.   نندیرا نب  شیهارا بهانه کرد و از جهت آن که اشک   ریظرف پن  آزاده

 را نوازش کرد:  ی با انگشت شصتش پشت دست آسک  آرام

 خودت و؟  یدق بد یخوای م -

 کرد.  ختنی ک رافتاده شروع به اش یگذاشت و با شانه و سر  شیپاها نیدو دستش را ب  هر

 . انیدا رمی بم  یکاشک -

 آورد:  نییرا پا  شی را پشت کمر او گذاشت و تن صدا دستش

تو   یچه خاک گهیتو بگو من د ،ی اشک مامانتم در آورد نیبب ؟یگ یم یجور  نیچرا ا ره،یدشمنت بم  -
 تا منم همون کار و کنم. یکه تو آروم ش زمیسرم بر

کرد و شروع به نوازش   ترک یرا نزد اشی انداخت. صندل انیرا پوشاند و خود را در آغوش دا صورتش
 سرش کرد:  دنیکمرش و بوس 
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بزرگش   میریگی م  یبچه به سرپرست هیاون جا  گه؟یکشور د هی میبر گه؟یجا د هی  میاصالً بر یخوای م -
 ؟یخوای بخواد دخالت کنه، ها؟ م ستی کسم ن چیه میکنیم

 همان وضع سرش را باال انداخت.  با

 .ی پاره استخون شد هیجلو چشمم مثل   یشیآب م یکنم؟ دار  یخب تو بگو من چه غلط -

 به کار برد.   ختنیاشک نر یجدا کرد و تمام تالشش را برا انیرا از دا خود

 صورت عروسش را پاک کرد:  اشک

ُمردن؟ اون همه  شنیدار نمهمه ادم بچه نیا ،یکنیم اهی س یبه خاطر بچه روزگار جفتمون و دار  -
 . گهید  میاریشو م  یک ی میر یخب م  ابونی و خ رخوارگاهی و ش یستیسرپرست مونده تو بهز یبچه ب 

 ...از خودم باشه...از تو...باشه. ...بچه از خوامی ...میمن...من...م -

نگاه حال و   نم،ی و لعنت کنم؟ پاشو بب یآخه من ک یخور، به سکسکسه افتاد باشه باشه حرص ن  -
 زبونم الل!  کنهی آب به صورتت بزن اآلن مامانت سکته م هیروزش و... برو 

  زی وحشتناکش دستش را به م یجهی حفظ تعادل و آن سرگ یبرا یاو را رها کرد، آسک  یکه بازو نیهم
 گرفت. 

 دستت و بده من... ،یفتی ن یه -

 رفت:   یو سمت آسک دیدو رونیاز آشپزخانه ب عیسر آزاده

 یخور  ینم  یچیاالنم که ه ینخورد یچیه شبیگچ، د نی خدا من و مرگ بده رنگت شده ع -
 .دمیدی روزا رو نم  نیو ا مردمیبا خودت؟ کاش م  یکنی م یجور  نیچرا ا ؟یمن و دق بد یخوایم

چه  ادی نخورده آدم سالمم از پا م یغذا درست حساب هیس هفته هیودشه خ رهیخدا نکنه مامان، تقص  -
واسه   یخودت و بکش یخوایداره، گور بابا بچه، م یو الغر   یکه هزار درد و مرض  کم خون نیبرسه به ا

دار بچه  ماچشمت اشک   هیچشمت خون باشه  هی ییایب  نییپا  یباال بر  شه؟ینم  یدونی که م یز یچ
نخور   ی چیصبح تا شب ه   فهممیپتو ضجه بزن فکر کن من نم  ری حاال صبح تا شب ز ،یآسک  میشی نم

 . ییای باالخره کجا از پا در م نمیتا بب
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مانده خود را به  یگرم را به دهانش احساس کرد با تمام توان باق یعیمعده و هجوم ما سوزش
 اش را باال آورد.معده یهارساند تمام و زردآبه   ییشودست

 او چسباند:    ی شانیپ یسرش نشست و دست رو  یباال هیربا گ آزاده

 .هی ات خال معده  ره،یمامانت بم  هیات خال معده -

 یزده بود و دو انگشت دستش را رو هیرا به قاب در تک  شیبود، بازو ستادهیدر چهارچوب در ا انیدا
بار بود که   نیاّول گشت،ی و دنبال چاره م  ستینگری م یگذاشته و درمانده و به حالت آسک  شیهالب
 . دیرسی او هم به بن بست م یحت

 *** 

هم که با عجله خود را به خانه رسانده بود طول و  یو مرتض  ستیگری مبل نشسته بود و م یرو آزاده
  کیدر آرام کردن او داشت،  یهم کنار مادرش نشسته بود و سع نیری ش کرد،ی م یعرض سالن را ط

  ینو به طبع استرس و دل نگرا شدی م ترم یو وخ م یمدام وخ یبود و حال و روز آسک  هفته گذشته
.  کردیرا نوازش م اشینشسته بود و موها یسر آسک  ی در اتاق باال انی. دارفتی ها باالتر م خانواده 
  مارستانی اجازه نداده بود او را به ب  یتنش حت ی تب باال گفتی م انیو هذ دیلرز ی بود، م دهیدراز کش

 تماس گرفته بودند. یببرند و ناچارًا با اورژانس خانگ 

 ...ن... ایدا... -

 کرد:  کیسرش را به او نزد عیسر

 جان؟  -

 ب..چ...ه....د... -

 صدام و؟  یشنوی م ،یآسک یگیم ونیهذ یدار  -

 دو...س... -

 شد.  دهیکش به سمت  در  اتاق انیجهت نگاه دا فونی آ یصدا با

 . زمی دکتر اومد عز -
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 اشاره زد:  یبا سر به آسک  یاتاق باز شد و شکوه در

 . ستیسر باز خوب ن یجور  نیبنداز رو سرش ا یز یچ هی -

 نجوا کرد:  یبه حرف شکوه  توجهی اما ب انیدا

 باال رفته. یل یتبش خ مارستان،ی ب  مشیبردی کاش م  -

در چهارچوب   اشی دست فیکه قامت مرد پرستار با ک  دیانجام ی ن  یتعارف آزاده بلند شد و طول یصدا
 اتاق نقش بست. 

 شونن؟ یا ماریب -

 سرش را به سمت راست خم کرد:  یکم انیدا

 گه؟یم ونیتو اتاق داره هذ یک  شونیاز ا ریغ -

 شد.  یآسک ینه یرفت و مشغول معا انیبه دا یاغره چشم

هم  مارستانیشدن تو ب  یبه بستر  یاز یبشه ن هیته  دیبا تر عیکه هر چه سر سمینوی خه منس هیبراش  -
 ندارن.

 و لب زد:  دیبه دستمال کش اشی نیب آزاده

 داروها بسه؟  نی هم یعنی -

 . زنمی. سرمش رو هم خودم االن مهیکاف نیبله، هم -

 داد و برخاست.  انیرا دست دا نسخه

 پشت سرش به راه افتاد: آزاده

 بده، دستتون درد نکنه.   رتونی خدا خ -

 شد.  شیهالباس  دنیها مشغول پوشبه آن توجهی ب

 داروهاش و! رمی گ یجان؟ خودم م  انیکجا دا -
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 انداخت و کاله کاپشنش را مرتب کرد:   یبه شکوه ینگاه مین

 .ترکهی عوض کنم مغزم داره م مییهوا هی رمی داروهاش و بگ  رمیم -

 .یراه گم کن  ترسمیم ام؟ی باهات ب یخوای م -

 . ینه، بلدم مرس -

 را گفت و از اتاق خارج شد.  نیا

 ـــــــــــ

 پشت کانتر نشست:   یصندل  یرو  یمرتض

 باال چشمت ابروعه! یچرا به دومادم گفت یگیم یی ایتو م  نیبزنم هم یحاال باز اگه من حرف  -

 : دیکش اشی و جعفر   حانیبه گلدان ر یدست از آب پاش  آزاده

 شده باز؟  یچرا، چ -

 نازک کرد و لب زد:  یچشم پشت

 . یآسک  شی برو تو اتاق پ  نیری ش -

 به آزاده دوخت و ادامه داد:  نگاه

  یموهاش بازه، اصالً نگفت تو با ک یبنداز رو سر  آسک یچ هیپرستار  مرد اومده  گمیدارم بهش م -
 .یهست

 شد:   یگفت و مشغول آب پاش ینچ

  یدیتو عمارتشونم که د  ؟یتو هنوز بعد سه چهار سال دومادت و نشناخت یعنی شده،  یفکر کردم چ  -
مگه   گهید  ستنیحساس ن  کنن،ی سر نم  یروسر   نایو پسر عمه و شوهر خواهر و ا  ییهمه جلو پسر دا

 عهد قجره!
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جا هم انجام بدن! به خدا عکسا ماه عسلشون  نیا شهینم  لیدل کننی که م یتو عمارتشون هر غلط  -
 !شهیناراحت م  یبذارم گفتم باز آسک  انیتنگ  اسم دا رتیغی ب  هیبرگردم  خواستمی م دمیو که د

بود.  دهی لوارک و فالن پوشباز بود نه ش  یلیمگه عکساش بد بودن؟ نه لباساش خ  ا،ی زنی وا، حرفا م -
 .شهیشر م  ا،ی زی وقت چ هی یکوتاه بودن، نگ نیفقط سرش باز بود و لباساش آست 

 برداشت و دهانش گذاشت:  ینان  تکه

  یزحمت بکش خوادی که تشکر کنه بگه نم نیداروهاشو بده خودم بخرم جا ا گم یاالنم دارم بهش م -
 !نیشد پا اخالق  ا فیدخترم ح ندازه،ینگاه تو صورت آدم نم هیانگار طلب کاره موقع حرف زدن 

 خم شد:  ی و سمت شکوه  دیپاش را کنار گلدان کوب آب

  کاری چ یحوصله خودشم نداره بعد انتظار دار  انیدا ین یبیو، م   یحال و روز آسک  ینیبی چته باز؟ تو م  -
هفته حرص   هی نیانقدر تو هم  انیدا شهیمش خون داره آب مچش هیچشمش اشکه  هیکنه؟ دختره 

  نیتشکر کنه؟ آخه مرد ا زنهی چرا بهت لبخند نم یگیم یخورده نصف گوشت تنش رفته بعد تو نشست 
 مالحظه؟ ی قدر ب

 نشست:   ونیتلوز یروبرخاست و روبه   یصندل  یرو از

با تو حرف   نمیشی منه که م ری تقص  یزنی حرف خودت و م  یر ی بار نم ر  یبگم تو ز یمن که هر چ -
 . زنمیم

سر    یچرا روسر  یزنی غر م یسر داره هزار سودا بعد تو نشست هیطرف  ، یزنیم  یچه حرف نیآخه بب -
 نکرده! یآسک

 آن دو چرخاند:  نیرساند و نگاهش را ب ییرا یخود را به پذ  نیریش

 بابا.  دیمراعات کن کمی سرش،  رهی خ ضهیمر دیاز خواب پرو با صداتون  دیچه خبرتونه؟ صدبار خواب -

 را کمتر کرد.  ونیتلوز یانداخت و صدا نی ری به ش یچشم گوشه

 ـــــــــ
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زنگ خورد، بلوتوث   لشیاز پارک خارج نشده بود که موبا کف دست فرمان را چرخاند و هنوز کامل  با
 انداز شد:  نی طن نیمادرش در ماش   یرا روشن کرد و صدا

 ان؟یالو دا -

 پدال گاز فشرد:  یرا رو اشی شد و پا  ابانی خ وارد

 ؟ یسالم مامان خوب -

 چطوره، بهتره؟  یچخبر؟ آسک  ؟یکنیم کار ی خوبم پسرم تو چ -

 خونه.  رمیمنم دارم از داروخونه م ،یسالمت ستین  یوا بده چه خبره؟ آره خوبه، خبر  -

 ؟یدار  کاریباشه داروخونه چ ری خ -

 انگشت سبابه و شصتش چشمانش را ماساژ داد: اب

 . رمیتب کرده رفتم داروهاشو بگ  یآسک  -

 دکتر؟   دشیبرد -

 آره.  -

 مامان؟ دیایم ی. کشهیکه زود خوب م شاهللیا -

 تو اون هفته. گهید میایم -

 . انیب خوانیهم م نا یا تیی چون دا دیایفقط زود ب زم،یباشه عز -

 مامان جان.  کنمی باشه، من پشت فرمونم قطع م -

 باشه پسرم، سالم برسون حواستم جمع کن. -

 چشم، فعالً. -

 ــــــــــ
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 کانتر گذاشت:  یرا رو یشکوه  نیماش  چیسوئ

 . یمرس -

 ها شد.آن ینشست و مشغول بررس  یصندل   یدر آورد، رو بیرا از ج داروها

که همش قرص و شربته  نایبدم بهش؟ آمپول چرا ندارن ا  ییچه ساعتا دیداروهارو؟ نوشته با یگرفت -
 زودتر خوب شه.  رهیبچه جون بگ نوشتی آمپول م هیحداقل 

 لب زد:  ستینگری طور که به ساعت مصرف شربت در دستش م همان

 . ستی ن شی چیوگرنه ه   رهیجون من و بگ خوادی فقط م نیا ره؟ ی با آمپول جون بگ -

 ت دستش زد: و پش دیلب به دندان کش آزاده

دستت کباب   یدست به بدنش بزن ست؟ین شی چیه ی گیم آب شده مبچه  ان؟یدا هیچه حرف نیا -
 تنش.  ی  از داغ شهیم

 شد:  رهی گذاشت و به آزاده خ زی م یرا رو  شربت

فقط واسه  کنه،ی م هیگر زنهیحرف م گه،یم ونیهذ ره،ی ها تو خواب راه متب کرده؟ شب یواسه چ -
 .میشی دار نمکه بچه  نیا

 نشست:  یصندل   یبود رو ستادهیلحظه ا  نیکه تا ا آزاده

 !رهی م نیم داره از ببچه دم؟یتو خواب؟ پس چرا من ند رهیخاک تو سرم، راه م -

 و نشست:   دیرا عقب کش انیکنار دا  ی  صندل   یشکوه

 نکنه باز مثل قبل بش...  گمیم -

 خدا نکنه بابا.  -

 . دیکالمش را بر یو رشته  دیدو یحرف شکوه انیبود که م انیدا
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قشنگ باهاش حرف بزن، روز به روز داره بدتر   نیشه پسر خوب، بش یبا خدا نکنه که کار درست نم  -
 من.  دمیهفتا کلمه حرف ازش نشن دیینجایهفته ا  هی شهیالغرتر م شه،یم

 کرد:  یرا نوازش اشی شانیپ کالفه

ها قبل خواب زبونم مو درآورده، شب  گه؟یبهش بگم د ینم باهاش؟ چ حرف بز گهید یچه جور  -
 .رهیبلند شده راه م نمی بیبعد نصفه شب م  شهیآروم م  زنهیباهام حرف م  زنمی باهاش حرف م 

 ان؟یدا -

 . دیبه سمت صدا چرخ سرها

 برداشت:  حالی دار و باّول را تب  قدم

 !یستی...ندمیشدم... د  داریب  یکجا رفت -

 رفت:   یبرخاست و سمت آسک  یصندل یاز رو عیسر

 ؟ی بهت گفت بلند ش  یتو؟ ک  یچرا بلند شد -

 مبل نشاند.  یو رو دیاو را در آغوش کش یقبل از سقوط آسک  و

 لب نجوا کرد:  ریز

 بدون من؟   ؟ی رفت  یم یداشت ؟یدیچرا...چرا کاپشن پوش  -

 من و نگاه کن!  یمن و نگاه کن، آسک  زم؟یعز هیچه حرف نیا -

 از چشم چپش ُشره کرد:  ی رو قطره اشکبه روبه  رهیخ

 من. ی ب  یر یم یدار  ،یبا من بابا بش  یتون  ینم ،یدوستم ندار  گهید -

 خب حرف بزن!  یکنی م هیمن انقدر نامردم؟ چرا گر یعنی -

 نشست:  یآسک  گری داروها را برداشت و سمت د کیپالست آزاده

 . رمیبرم داروها زنم و بگ خوامی رفته داروهاتو گرفته، خودش گفت م نی مامان؟ بب هیبذاره بره چ -
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 داروها بود.  لونینا یگذاشت و نگاهش اما رو انیدا یشانه   یرا رو  سرش

 ! یفکر کردم...رفت -

 دور کمر  عروسش انداخت و بلندش کرد:  دست

 .ست یدراز بکش حالت خوب ن میبلند شو بر -

 کاپشنش چنگ زد:  به

 . ای توام ب -

 !گهید امیدارم م -

 آمد:  رونی ب ییاز دستشو نیریش

 ؟یبلند شد ی! کیعه آسک  -

 دوخت:  نیری را به ش اشک ینگاه بار یمرتض

 . یمثالً قرار بود مواظبش باش -

 را با پشت کمرش پاک کرد:  دستش

 به خدا حواسم بهش بود. -

 *** 

 بود:  انیبه دا رهی اما خ دیتخت دراز کش یرو

 کردم...   تتیاذ یل یخ -

 زد:   یو لبخند محزون  دیکش اشی گلو ر  ی را تا ز پتو

 .زهی تم عزکرده تیاذ -

 و بغضش را فرو داد:   دیرا باال کش اشی نیب
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 دلم برات تنگ شده.  -

 دخترک نشاند:  یبر موها یکوتاه یشد و بوسه  خم

 !یجبران کن  دیبا م یبرگشت تر،ش ی من ب -

 ش دار: خ یاسرفه انشیکرد و م یاخسته یخنده

 .می...منتظرم برگردصبرانهی ب -

 . انیاصرار داشتن ب گهیدورت شلوغ باشه اما د خواستمی دعوتن و عموت، نم نایت اامشب عمه -

 تو فکر.  رمیم ترش ی نداره دورم خلوت باشه ب بیع -

 اومدن، صبر کن قبلش شربتت و بخور و بخواب. ی پس حداقل استراحت کن که ک سل نباش -

 ـــــــــــ

اش باعث شد اخم در هم بکشد و سرش را  عمو و عمه  یاتاق و پشت بند آن صدا یروشن شده چراغ
 و پر درد! نیاز عرق بود و سرش سنگ سیپتو ببرد؛ تمامش خ  ریز

 ؟ی دار یعمه؟ ب  ؟یآسک  -

 گفتم که خوابه. د،یکرد دارشیب -

 راحت شد.   الشیاز چه، اما خ دانستی نم دی را که شن نایدا یصدا

 . کردندیآورد، چشمانش هم درد م  رونی پتو ب ریبه خود داد و سرش را از ز یتکان 

 سالم. -

 آن.  نییهم پا شیعمو تخت نشست و زن یلبه  شیی مجتب عمو

 د؟یکه داغه داغه، دکتر برد نیعموجون؟ اوه اوه ا یخوب  -

  دهیجوراب پوش یبود که پاها نیا اشی و تمام سع  دی را جلوتر کش اشی لبنان  یروسر  اشی عمو زن
 . دیاین رونیچادر هم ب ری از ز یاش حتشده
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 مه؟ یوخ یل یاگه وضعش خ مارستانیب مشیاآلن ببر دیخوای م -

 عاطفه خونسرد پاسخ داد:  یره یبه نگاه  خ توجهی اما ب انیدا

 . ست ین مارستانیبه ب  یاز یگفت ن   پرستار شهیداروهاش هست، بخوره بهتر م -

 لب زد:  اشمهی همسر  عمه فه خسرو 

به جونت تا داغونت   فتنی ب نیو تب و لرز بد کوفت یسرما خوردگ نیا شه،یان شاهلل که زودتر بهتر م -
 . کننی نکنن ولت نم

 : ستاد یا انیوارد اتاق شد و کنار دا عباس

 بود رو سرم به خدا! ختهی سر ب ز َنم هزار جور کار ر امیچند روز نتونستم ب  نیشوما؟ شرمنده ا دیُخب  -

 زنگش بود لب زد: یکتان مشک بی زد و همان طور که هر دو دستش در ج  یلبخند کج انیدا

 !هیکاف دیکه امشب اومد نیدشمنتون شرمنده، هم -

 نجوا کرد:  دهیرنج  یگذاشت و با لحن یآسک  یشان یپ  یدست رو آزاده

 سه روز، آب شده تمام.  نیتو ا ختهیم ر ف گوشت بچه نص -

 تکان داد:   نیبه طرف یسر  مهیفه

 !شوهی روح ختهی بهم ر  یمشکلش حساب نیا میکی  شی ض یمر نیا یکیاصالً رنگ از روش رفته  -

 باال داد:  ییابرو  انیملحفه را در مشتش فشرد و دا یآسک

 هست مگه؟ یکدوم مشکلش عمه جان؟ مشکل  -

 : د یکش اشیبه روسر  یو لحن کالمش، دست انیدا یره یهول شده از نگاه خ مهیفه

 فقط ک... شهیباشه ناراحت م  یکه باالخره هر کس  نهیمنظورم ا یعنینه  -

 برنداشت:  مهیفه  یرا از رو اشنگاه
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 استراحت کنه. میداره، بهتره بذار ازیبه هوا ن -

  یبه آسک  یکرده بود، نگاه رونشانیکالمش را گرفتند، در واقع کامالً محترمانه از اتاق ب  یطعنه همه
 رفتند. رونی انداختند و از اتاق ب

 *** 

 .اخالقهیب  یل یآزاده دومادت خ -

 : ست یکه مشغول خورد کردن کاهوها بود نگر مهیفه به

  اخالقه؟ی وا؟ کجاش ب ان؟یدا -

 : خت ی را با چاقو جمع کرد و داخل ظرف ر کاهو

هم که   ی انگار نعوذ باهلل خداس، از وقت کنهی نگاه آدم م یجور  هیاخالقه هم اخمو،  ی هم ب ییخدا -
 خدا عالمه. کنهیچطور باهاش سر م  یاخماشو وا نکرده، آسک  نیا کهیچ هی میاومد

 در دهانش انداخت:  یحبه قند  عاطفه

 ازش نگاه گرفت.  شهیاصالً نم په،ی ت خوشگل و خوش یل یعوضش خ -

 سمت دخترش پرتاب کرد:   ینگاه غضبناک مهیفه

 هم که اصالً! ای ح -

 اشاره کرد:  مهی زد و با نوک چاقو به فه یزهرا لبخند فاطمه

  اوردیشانس ن یتو هر چ   یمرتض گهیم دهیو د انیکه دا یاز اون سال  ی مجتب ؟ یکارش دار  یعه، چ -
 تو دوماد شانس آورد. 

 برنج را آب کش کرد:  آزاده

 ومد؟یچرا ن  نی ... فاطمه جون پسرت حسبهی و نج لیگل پسره به خدا، انقدر که رفتاراش اص  -

 : خت یخودش ر یبرا یچا  گرید یفنجان  عاطفه
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 داره. خوشم اومده از رفتاراش.  ژیپرست -

 سر داد و لب زد:  یبلند یخنده آزاده

 هم پسر نشد. یک ی نیبرو خدا رو شکر ا  مهیفه -

 : ساندیرا در آب خ های برخاست و سبز   زیاز پشت م  فاطمه

 !شهیم ضی باز مر ادیم  هویدو روزه خوب شده گفتم  یکی نمی حس -

ببره بهش بده تا من   وهیآب م وانیل  هیو با   یقرص آسک نیو صدا کن که ا ن یری ش  ییعاطفه زندا -
 برنج و دم بذارم.  نیا

 را مخاطب قرار داد:  نیری ُاپن آشپزخانه ش یو از رو دیرا نوش  اشی از چا یقلپ

 و ببر بهش بده وقتش شده. یقرص آسک  گهیمامانت م  نیری ش -

 کرد:  یدست شیخود پ انیکه خاست بلند شود دا  نیقطع کرد و هم انیرا با دا صحبتش

 بهش!  دم یخودم م  نیتو بش -

 . رمی نه خودم م -

 سرش را باال انداخت:  نیریو با نگاه به ش  برخاست

 . نیبش ری بگ خوادی نم -

 آشپزخانه رفت و خطاب به عاطفه لب زد: سمت

 بده داروهاش و.  -

 

 گرفت:  ان یرا سمت دا وهیآب م وانیفورًا داروها و ل دا یش  یلبخند و نگاه با

 سر بهش بزنم. هی امیمنم ب دیصبر کن   د،یبفرمائ -
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 را باال داد:  شی ابرو کیرا از او گرفت و  وانیل

 که.  یبود  ششیاالن پ نیهم -

 لبان سرخ رنگش خشک شد:  یرو  لبخند

 داره؟ یرادیا -

 را گرفت و سمت اتاق به راه افتاد:  داروها

 نه. -

 *** 

 کنار تخت گذاشت. ی  چوب زی م یاتاق را روشن کرد و داروها را رو چراغ

 زم؟ ی عز ؟یآسک  -

 شد.  رهیخ انیبه دا رمقی را گشود و ب  نشیسنگ چشمان

 پاشو قرصت و بخور.  -

 برد: ی آسک یهالب کی. سرش را نزددینشن انیزمزمه کرد که دا یز یچ

 ؟ یگفت  یچ -

 سردمه. -

 سپس برخاست و شوفاز را بازتر کرد.  دیدخترک را باالتر کش یرو  ی  نشست و پتو راست

 قرصت و بخور.  ای ب یش یاآلن گرم م -

قرص را در دهانش   انیدستش را ستون کرد. دا کیکه بود نشست و  یهر مشقت و جان کندن به
 برد:  شیهالب  کی را نزد وانی گذاشت و ل

 حاال دراز بکش.  ن،یتا آخرش و بخور... آفر -
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 دور مچش حلقه شد.  یدست آسک   زدیبرخ که خاست  نیرا برداشت و هم  وانیل

 سردمه.  شم،ینرو... بخواب پ -

تا حالش خوب   کردی چه م دیو به چشمان عروسکش دوخت؛ با  دیرا از مچ دستش باال کش نگاهش
 را نداشت.  تشیوضع نیا دنیشود؟ تاب  د

 زد و مزاح کرد:  یکج  لبخند

 ؟ یموذ یمنم آلوده کن یخوای م -

 اندازه دل نازک و رنجور شده بود!؟ نیتا ا  یرخنه کرد، دستش را رها کرد، چه زمان اشی در گلو بغض

 برو پس.  -

 شد:  رهی خ  یو متعجب به آسک دیدر هم کش اخم

 . شتیکردم بابا، برو اون طرف تر تا منم دراز بکشم پ   یشوخ ؟ی ناراحت شد ؟یآسک  -

 را در بالشت پنهان کرد و بغض آلود لب زد:  صورتش

 برو.  مخوای نم -

 گذاشت:  اشی بازو یرا رو یتخت انداخت و سر آسک  یاش را روتنه  باال

 .  نمیجا بب   نیا ایب -

 و خود را در آغوشش مچاله کرد. دیچسب انیدا به

 دلم گرفته. -

 : دیرد کرد و محکم در آغوشش کش  یگردن آسک ری را از ز دستش

 کار کنم دلت باز شه؟ یچ -

 ان؟یدا شهیم یآخرش چ  -
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 ؟ یچآخر   -

 دار و نجوا مانند بود: خش  اشیصدا

 .خوانی اونا بچه م ،یطالقم بد کننی مجبورت م -

 چسباند:  یآسک یقهی را به شق  لبش

 روشنه.  فمی مگه به اوناست؟ مهم منم که تکل -

  رونی ب یسر آسک  ری دستش را از ز انیوارد شد. دا عیبه در وارد شد و پشت بندش عاطفه سر یاتقه
 و فورًا نشست.  دیکش

 ... دونستمی نم  دیببخش یوا -

 : راهنشی به پ یو دست دیکش اشیموها یال پنجه

 بفرما.  ای تو  ایتا طرف بگه ب یصبر کن  دیبا یزن  یدر م  یوقت -

  یرا به باز  اشیمانتو ی. عاطفه اما دکمه ردی اشاره زد که آرام بگ انیبه دا حالشی با چشمان ب  یآسک
 لب زد:  دهیترس یخجول و نگاه یگرفت و با لبخند

 به خدا حواسم نبود. دیببخش -

 به عاطفه اتاق را ترک کرد. یابرداشت و با چشم غره   زیم یرا از رو وانیل

 !هاره یشوهرت پاچه بگ نیا یآسک  -

 کرد:  اشی مایس ینهی زم یجان ی ب  لبخند

 .کهی زن  یخودت  ریپاچه گ -

 شود:   نییباعث شد تشک باال و پا تخت نشست که یشدت رو با

با   دونمی که نم نمی ریش  کنن،یم  بتیهم که دارن غ نای مامانت ا پزن،یمردا دارن تو تراس جوج م -
 . میحرف بزن  ایحداقل تو ب  کنن،یم کار ی چ یتو گوش انیدا
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 زد:  هی. به تاج تخت تک دیتمام حال بدش نتوانست نه بگو با

 بگم؟ تو حرف بزن. یچ -

 گرفت:  یپتو را به باز   افیال

 ؟ یشی بپرسم ناراحت نم زیچ هی...گمیم -

 . دانستی سوالش را م دهیزد، نپرس  یآرام پلک

 نه بپرس.  -

 قابل  درمانه؟  ای  دیدار شبچه دیتونی کالً نم  انیتو و دا -

 افته؟ی یسوال آلرژ  ن یبه ا گفتیبه که م د؛یباال پر اشی ابرو کی

 .شهی  نمکالً  -

 د؟ یکار کن یچ دیخوای حاال م   ،یآخ -

 شکم در هم قفل ساخت:  یجمع کرد و دستانش را رو   یرا کم  شیپا کی

 .میکنی کار کردن؟ ما هم همون کار و م   یچ هیبق -

 و مردد زمزمه کرد:   دیرا جلو کش  خودش

 ؟ یمادر شوهرت چ  گه؟ینم  یز یچ انیدا -

 . دانستی پخته بودند را م اش یکه برا یشوهرش؟ نخورده طعم آش مادر

 نداره. یمشکل انیدا -

 ؟ ی خب، مادر شوهر و پدر شوهرت چ -

 ... دهیفهم ی نشان داده وقت یچه عکس العمل دانستینم  یشوهرش؟ حت پدر

 .دونمی نم -
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 د؟یبرگرد دیخوای م یک   -

 کرد؟ ی م یعاطفه چه قدر پر حرف آمد؟ی نفسش باال نم چرا

 فردا برگردم.  خوامیاما من م گهید یهفته گهیم انیدا -

 چه بهتر.  گهینداره بمون د یمشکل انیوا، خب اگه دا -

 جام.  نیهفت هشت روزه ا گهیبسه د م،ی برم سر  خونه زندگ خوامی م -

 زد:   یآسک ی به پا یکوچک یضربه 

 فرداشب دعوتتون کنه. خوادی تازه مامانم م گهیلوس نشو د -

را زهر کرده بود.  شیهای سقف آن تمام  خوش ر  یعمارت و افکار  ز یدلهره   د؛یلبش را جو یگوشه
 هم کامالً مسمم بود. مشی و بر تصم  آوردی تاب نم گریکه د دانستیم

 نرم بهتره.  ییفعالً جا ستیحالمم خوب ن  گهیدفعه د هیان شاهلل  -

 . نیو بچ  زیم نی ریکمک ش   ایعاطفه ب -

 شد. دهیهر دو به سمت در کش نگاه

 شام؟   یایتوام م -

 را کنار زد، دستش را به تاج گرفت و برخاست:  پتو

 آره، گشنمه.  -

 ـــــــ

 رو جمع و جور کنم. جان یتا من خودم ا رونی از آشپزخونه برو ب ایمامان تو ب یآسک  -

 هاد: ن اشی شانیپ  یشد، دست رو اهیس  یاه یثان یبرا نگاهش

 . نیتو ماش نمیچی که دارم م  شورمی نم گه،یدوتا ظرفه د -
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 نجوا کرد: یانداخت و خطاب به آسک ییرایبه پذ ینگاه محسوس آزاده

و کمک   یظرف هیمبادا  کننی جا شام و خوردن زود فرار م  نیا انی ت و زن عموت هر وقت معمه  نیا -
 آدم بشورن. 

 را بست دستمال را دستش گرفت:  نی ماش در

  رونشیظرفا رو بشوره ب  ومدیچه قدر اصرار کردن؟ همون عاطفه ن هاچاره یوگرنه ب یخودت نذاشت -
 ! ینذاشت یکرد

 کرد:  یآسک یاز گوشه چشم حواله یز یت نگاه

  نیزبون دارن هم یخودشون به حد کاف  ،یدل سوزتر از مادر بش  هیواسه من دا خوادی ُخبه ُخبه تو نم -
  خواستیکلمه که م  هی دادی و قورت م انیداشت با چشماش دا ییایجور پشتش در م نیعاطفه که ا

 !؟یر یگی جا پشتش و م نیا ی بعد تو نشست شدیحرف بزنه لهجه و تن صداش عوض م انیبا دا

 خارج کرد:  خچالیرا از  وهیرا مرتب کرد و ظرف م  اشیپروانه شکل روسر  یره یگ

 نیچشمش ا هی یکل مهمون  رهی خورده جون بگ هی ریبرو دو َپر پرتغال واسه شوهرت پوست بگ   ایب -
داشت مخش و  ششیچشمش به در اتاق، عباسم که از خدا خواسته نشسته بود پ هیجا بود 

نبود بهش بگه به تو چه، فضول درآمد   یکی و درآمدت چه قدره و اوووو  یاکاره یکه چ دیجوئ یم
  ؟مگه یمردم

مادرش فقط به تکان دادن سرش بسنده   یهای هم گذاشته بود و در جواب پر حرف یرا رو  چشمانش
 .  کردیم

 ش پوست بکن.قشنگ واسه ششیپ  نیبرو بش  یدست شیرو گذاشتم تو پ هاوه یم  نیا ایب -

س  بچه  خورهی پوست ب کنم؟ خب خودش م  وهیش مهمنم، بعد من برم واس ضهیکه مر  یمامان اون -
 مگه! 

 : ستینگر یو خصمانه به آسک  دیاز کار کش دست
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 نیزنن بعد تو ا  یو رو هوا م  انیکنه، به خدا که مرد مثل دا تیی آدم راهنما یندار  اقتی توام ل -
 ... یکنیم  یمحلی بهش ب یجور 

 : دیصحبت مادرش پر انی بود م دهیکه امانش را بر یاز حرص و حالت تهوع ملتهب

 ؟ یار یکردم؟ چرا حرف از خودت در م یمحلی ب  یک   -

 رفت.  ییرایرا برداشت و سمت پذ وهیبه دخترک نداد، ظرف م  یپاسخ گرید

 *** 

گذاشت،   یدست شی را در پ ی اوه یمادرش م یهااشاره مایها و انشست و با چشم غره انیدا کنار
 کنار گوشش نجوا شد:  نایبم دا یصدا

 ؟ یبهتر شد -

 زد و شروع به پوست کندن پرتغال کرد: یلبخند

 بهترم االن.   یلیاز صبح که خ ستم،یبد ن -

 عروسش دوخت:  یرا به چشمان زمرد اشفته یش نگاه

 خداروشکر پس.  -

رنگ  اهیو در جهان س  دیگره خورد دست از پوست کندن کش  انیدا یهای که در ذغال  نگاهش
 گم شد؛ چه قدر دل تنگ مردش شده بود. اشی روروبه 

 ؟ یبرگرد یخوای صبح م یبه مامانت گفت  -

 گرفت:  انیو سمت دا  دیاز پرتغال را به چاقو کش یاتکه 

 .میگردی ما صبح برم یراست -

 : دیگرفت و اخم در هم کش ونی چشم از تلوز یشکوه

 .دی بر دیبعدش هر جا که خواست گهیچند روز د هی دیچه خبره؟ بمون  -
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 ها گذاشت: آن  یدست شی در پ یگر یموز د آزاده

به    نیتو جهنم همچ دیانگار اومد دیایکه م می وقت دیسر بزن دیایفردا چه خبره؟ سال به سال که نم -
 .دیکه برگرد دیفتی جلز ولز م

 را از گوشش در آورد و اعتراض کرد:   یهندزفر  نیریش

 د؟ یبر دیخوا  یبود حاال هم که بهتر شده م ضی ش مرکه همه یبابا آسک  گه،ید دیچرا؟ بمون -

 مبل دراز کرد:  یلبه  یرو یزد و دستش را پشت آسک  هیبه مبل تک انیدا

باز  گهیچند وقت د شاهللیبرم انجامشون بدم ا دیاز کارام مونده با یمنم کل گه،ید میینجایده روزه ا -
 .میایم

 : دیخود را جلو کش یکم آزاده

  دیرو با زدهی س  نیاونم واسه سه چهار روز؟ از االن بگما امسال ع دیع  یعنی ؟یک   ی عنی گهیچند وقت د -
 .دیسه سال اون جا بود گهیبسه د  دیجا باش نیا

 زد و لب زد:   یلبخند کج انیدا

 روز باشه؟  زدهی س دیحتمًا با ه؟یچ فی تکل میپونزده روز بمون میحاال اگه ما خواست -

 کش. شی پونزده روز که پ کنمی من اسمم و عوض م دیروزشم مون د زدهی شما اگه همون س -

 دستش را در هوا تکان داد:  یشکوه

  ییآژانس هوا زنمی من خودم االن زنگ م دیفردا بر دیخوای م  دیدونیبه هر حال هر جور خودتون م -
 .کنمی براتون رزرو م  طیبل

 موز به سمتش گرفت.  یاهم حلقه  یکرد و آسک  یلب تشکر  ریز انیدا

 ــــــــ
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 یاورودشان به عمارت تا کنون کلمه یچشم دوخت؛ از لحظه  اکویآمد و به د رونی ب ای آغوش ثر از
گاه ارتباط   چیشان، هنوروز و پاگشا شدن امیو ا  یعروس جز در  ست،یها نگرحرف نزده بود. به مهمان

 ها نداشته.با آن  یخاص 

 حلقه کرد:   انیدا یدستش را دور بازو یرعل یام

 عشقم. کنهیم  تیمن صبحش راه دنید یسودا دونستمی نم یایگفت قراره اون هفته ب یخواهر  -

که در سر   یزد؛ امان از افکار  هیبخ  دایآ یکوچکش رو ییاش را از دازد و نگاه  یلبخند کج انیدا
 نگه داشت:  ریام یاش را رو. مجدد نگاهدادی مادرش جوالن م

 . دمتونیدی جا نم  ن یو تابستون ا دیوقت جز ع  چیآخه ه دیاومد ییهوی تعجب کردم  -

 با لبخند لب زد:  شدی محسوب م انیدا بزرگ  یی  که دا دایآ پدر

 دلم تنگ شده برات.  نمی بغلم بب ای ب زهی پدر سوخته تو هنوزم زبونت ت -

 . دیرا در آغوش کش  انیمحکم و مردانه دا و

 بابابزرگ هم اومده؟  ،یمرس -

 . نتتیکن آروم و قرار نداشت بب  دارشیباال ب یرفت  د،یش درد گرفت رفت خواب معده یآره منته  -

 شدی م دهیچشمانش کش  یکه مدام جلو یاهیس یو پرده  جهیبه سرگ توجهی داشت ب یاما سع  یآسک
 لب زد:  دایلبخندش را حفظ کند که پدر آ

 ان؟یشده دا ضی عروس چرا انقدر رنگ و روت زرده؟ مر -

 تکان داد. یسر  اشیبه چشم زمرد  رهی و خ دیکش یآرام آه

 .شهی س بدجور تب کرده حاال استراحت کنه بهتر م هفته هیآره  -

 چسباند:  یکآس یشان یجلو آمد و دستش را به پ یقدم دایآ

 بهتره. ستهیهنوزم تب داره کمتر با -



 آسکی 

760 
 

 ها رفتند: در دست گرفت و به سمت پله  یدست آسک انیدا

 با اجازه.  برمش،ی آره اآلن م -

 دوخت. انیدا یشده  یط  رینگاه پر حسرتش را به مس دایتکان دادند و آ یبا لبخند سر  همه

 *** 

 : دیکش  یو نفس آرام  ستادیاتاق شد و ا وارد

 .دهیاتاق بو م  -

نشاند و هوا را بو   یشانیبر پ  یقرار گرفت، اخم نامحسوس یدر اتاق را بست و پشت آسک انیدا
 : دیکش

 که! ادیبو نم  -

 لب زد:  یز ی را آرام تکان داد و با لحن ت  سرش

 !دایعطره آ ان،یبو عطره دا -

 کرد؟ی پس چرا حس نم  دا؟یعطر آ ست؛یرا نگر  یآسک ریمتح

 ابا! ب  یکنی فکر م -

 چرخاند:  انیتکان نخورد تنها سرش را به سمت دا اشی از جا یآسک اما

 چون تو رو بغل نکرد، من و بغل کرد، بو عطرش کل اتاق و برداشته. -

 و پر حرص لب زد:  دی به سمتش چرخ  کامل

 غلط کرده اومده تو اتاق من! -

 را در دست گرفت:  اشیشد و بازوها کیاو نزد به

 . یکنی حسش م نیالبد بو عطرش هنوز تو مشامته واسه هم ،یکنی اشتباه م -
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 از آن را گشود: یاتاق رفت و کم یسمت پنجره به

 .شهیاآلن هوا اتاق عوض م -

 شد:  رهی خ  نیتخت نشست و به زم یلبه  یآسک

 ببندش.  شهیسردم م -

 به او انداخت و به سمت حمام رفت:  یاما گوشه چشم انیدا

 . رمیدوش بگ  هی رمیم -

 ؟ یکن داریبابابزرگ و ب  یر ی نم -

 در هم نجوا کرد:  دهیتن یپس از بعد باز کرد و با همان ابروها یکیرا   راهنشی پ یهادکمه

 شون و ندارم. حوصله -

آب آمد و او همچنان به در حمام   یکه صدا دینکش  یشد، طول  رهیرا چرخاند و به در حمام خ   سرش
 . ستینگریم

 را از حمام گرفت:  اشحوصلهی به در اتاق وارد شد، نگاه ب یاتقه

 بله؟  -

 دلربا لب زد:  یسرش را داخل آورد و با لبخند دایآ

 تو؟  امیب شهیم -

 با چشمان سردش داشت:  یدی زد که تناقض شد یرا کج کرد و لبخند  سرش

 نه. -

 به حمام اشاره کرد:  یخورده لبخندش را جمع کرد که آسک  کهی دایآ

 . رونی ب ادیاآلن از حموم م  انیدا -
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 کرد خودش را حفظ کند:  یرا باال داد و سع شی ابروها

 فعالً.  رمیآها...پس...پس من م -

 همان لبخند چشمانش را باز و بسته کرد.  با

آن آغشته ساخت.   یحه یاتاق را به را و پنجره را بست، ادکلن محبوبش را برداشت و تمام  برخاست
داشت؟ چه  یچه هدف خواست؟ی چه م ایدن نیشد؛ در ا  رهیخود خ  رینشست و به تصو نهیآ یجلو

فرق   شدی ادامه نداشت کاش م  یبرا یازه یگماشت، انگ ی م هودهی داشت؟ وجودش را ب یافکار مثبت
بدهد، خسته  یاستراحت شانی ه هر دوچند روز ب یو برا اوردیرا از هم بشکافد مغزش را در ب   شسر

 بود، خسته شده بود. 

را دور کمرش بسته بود و  یرنگ دیسف یکه حوله   یدر حال انیآب قطع شد و به طبع از آن دا یصدا
زد، برخاست و به    یلبخند یانداخته بود از حمام خارج شد. آسک اشیموها  یرا رو یگر ید یحوله

 بود.  اتیح یادامه یاش برا مانده  یباق یزهیتمام انگ   دیمرد تنها و شا نیسمت او رفت؛ ا

 کرد: اشی گرفت و شروع به خشک کردن موها انیرا از دست دا حوله

 دعوات شده؟  یتو حموم با کس  ؟ یچرا انقدر اخم کرد -

 ساخت.   لیرا به طرف راست ماصورتش   یرا باال انداخت و کم  شی ابرو کیهمان اخم  با

گان  مژه یرو یا. بوسه دیانداخت و او را سمت خودش کش انیهمان لبخند حوله را دور گردن دا با
 کاشت:   سشیبلند و خ

 که زنم قهر نکردم.  یمن دمیو من نازت و کش یبه خدا انقدر که تو با من قهر کرد -

 به آن جا وارد کرد:  یآرام یلپ خود گذاشت و چند بار ضربه  یرا رو انگشتش

 زود باش، بوسم کن! -

 آن جا کاشت.  یاتر بوسه لیمی و ب   ستینگر یآسک یاز گوشه چشم به گونه لیمی ب انیدا

 گذاشت:  گرشید یگونه  یذوق دستش را رو با
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 جا.  نیو ا -

 .دیمکث آن جا را هم بوس یکم  با

 گذاشت و لب زد:  شیهالب یدست رو  یبار آسک نیا

 جا رو هم زحمت بکش! نیا -

 کرد.  اشیرا از دور گردنش برداشت و شروع به خشک کردن موها حوله

 بدو بوسم کن!  کنم،ی ول کن موهات و بعد خودم خشک م  گه،یلوس نشو د ان،یدا -

 یپاها یاما رو  یبه نشان خنده کج شد که فورًا سرکوبش کرد   آسک  یفقط کم یلبش کم  یگوشه
 چشمانش ضربه زد.  یها قرار داد. با انگشت رو خود را دو طرف آن  ینشست و پاها انیدا

 بدو.  -

 باال داد و سرش را تکان داد. ییابرو یتا انیدا

 داد:  نییرا پا انیدا یسرخوش و با انگشت سبابه ابرو یآسک

 !ادی فاز گرفته مثالً بدش م یجور  هیها حاال از خداشه  نم،یزود باش بوسم کن بب  -

. با لبخند هر دو چشم دخترک را  ردیاش را بگخنده  یبار اما هر چه کرد نتوانست جلو نیا انیدا
 . دیبوس

 بسه؟  -

 را باال داد و به گردنش اشاره زد.  شی هر دو ابرو وارطنت ی ش  یآسک

 لب زد:  طنتیتخت جک کرد، با ش  یو رو دیرا عقب کشهر دو دستش  انیدا

 ! زمی عز شهی پاهاشون سبز م ریعلف ز یکن ی جور   نیا ششیپ میمنتظره بر نییپا مییدا -

 عقب رفت:  یشود را حفظ کرد و کم دیتا ناپد رفتی که م یلبخند

 مونن؟ی نگفتن چند وقت م  نایا تیی دا یراست -
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 پاشو تا من لباس بپوشم...چه طور؟ -

 برخاست و دستانش را پشت کمر در هم قفل کرد:  انیدا یپاها یرو از

 

 سوال شده واسم! یجور  نیهم -

 سمت اتاق لباس رفت و از همان جا لب زد: به

 ! ادیبه احتمال ز موننیم گهیهفته د هیسه چهار روزه اومدن،  هیتازه  دونم،ی نم -

اطرافش نداشت.   یهابه آدم  یتخت انداخت و به سقف زل زد؛ ابدًا احساس خوب یرواش را تنه  باال
سخن مادرش افتاد، به عاطفه   ادیگرفته بود.  یهم آلرژ  انیبه دا ن یریشدن ش کیبه نزد داً یجد
 هانبا تمام آ دایجنس آ کردی تر محواسش را جمع   دیبار با نیباشد، ا یحد موذ  نیتا ا آمدی نم

 متفاوت بود. 

 ؟ یر یدوش بگ یخوای تو نم  -

ساعت   د،ی اسپرت سف یهاشرت و کفش  ی با ت یدود نی شلوار ج ست؛ینگر انینشست و به دا راست
کرده بود،    گرشیمچ د نتیز یاو فوق العاده دیهم به دستش بسته بود و دست بند سف  یرنگ یدود

 چه خبر بود؟  د؛یاخم در هم کش

 ؟ ی زنی ادکلن مچه قدر  م؟یدعوت  یعروس -

اش را معطوف  را دور گردنش انداخت. نگاه  یشکل   حی گذاشت و گردن بند تسب زیم یرا رو ادکلن
 ساخت:  یآسک

   ؟یعروس -

 اشاره زد:  انیدا یهاسر به لباس  با

 ؟ یزد پی انقدر ت تییواسه دا -

 ابروانش نشاند:  نیما ب  یزد و اخم گنگ زی دستش را به م کی
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 چه طور؟ زنم،ی نه واسه دخترش م  -

 شد و او ادامه داد:  رهی خ انیبه دا حرفی شد، ب ختهیسرش ر یرو خی آب  یسطل

 .هاگهیتو هم د رهیکالهمون م یار یدر ب ای بّچه باز نیاز ا یبخوا ه؟یچ -

 انداخت:  ری افتاد و سرش را به ز اشیهاشانه 

 نداشتم!  یمنظور  -

 تویو اون کاله شاپو دود دتیسف  رهنی اون پ ری لند شو برو دوش بگباشه، دستت و بده من قشنگ ب -
 . نییپا  میبپوش تا بر

انداخت و در آغوش   ی. دستش را دور کمر آسکدی دزد انیاش را از دازد و نگاه شرمنده یلبخند
 کنار گوشش نجوا کرد:  دش،یکش

دختر   نیتریو دوست داشتن   نیترنره، به چشم  من تا ابد خوشگل ادتیوقت  چی ه گمیو م یز یچ هی -
 . خوامی از خدا م ترش ی ب یمن تو رو حت شه،ی نم نیاز ا ریکه انتخاب من باشه غ یکس ،ییتو ایدن

شد و   رهی بار در چشمانش خ  نیا انی. دادیاش را بوس کرد و سر شانه  یلبخند صدادار و کوتاه یآسک
 خواند:  اشیبرا زدیم شیهارا پشت گوش  اشی که موها یدر حال 

 دارم.  ییخود پندارم، ُکفرش به کنار عجب خدا یمن تو را خدا -

 که خودش داشت؟ یحس  ایعشق بود  نیاو؟ ا یشعر خواند؟ برا ست؛ینگر انیبه دا ناباور

که به تنش هجوم   یتمام احساسات  انی از گوشه چشمش شره کرد، زبانش قاصر بود از ب یاشک قطره
را به   اشیهامحکم لب  ت،ی جا کرد و در نهااو و چشمانش جابه  یهالب  نیلرزانش را ب یهاله یآورد. ت

 داد.  وندیاو پ یهالب

 ـــــ

 :ستادیله اپ یرا رها کرد و لبه  یدست آسک  انیدا دندی راهرو که رس یانتها به

 . ارمشیکنم ب  داریتا من برم اتاق باال بابابزرگ و ب  نییتو برو پا -
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 چرخاند:  نییپا یهاو پله  انیدا نیرا ب  صالشیپر است نگاه

 دوست ندارم تنها باشم. م؟یباهم بر شهینم -

 : دیرا کش یآسک یکج گونه یابروانش نشاند و با لبخند  نیب  یتصنع  یاخم

 عشق من؟ خورنتی م -

 ! گهی د امی ب شم،یموذب م -

 اّول را باال رفت:  یپله

 . ایب -

 د؟یمال هم دایگفته بود تو و آ ت ی بابابزرگت تو بچگ -

 به او انداخت:   یفرو کرد و گوشه چشم بیرا در ج  دستش

 ره؟ ی نم ادتیرو  زای چ نیتو چرا ا -

 اومد دم در اتاق کارت داشت.  دایآ یحموم بود -

 ؟ یگفت یتو چ -

 شد:   رهیرو خ از او گرفت و به روبه گاهن

 تو.  ادینذاشتم ب -

 گرفت و در همان حال لب زد:  ینفس

 . نیآفر -

 آن حرکت داد:  یرو  کی تمیو دو انگشتش را ر ستادیدر ا مقابل

 ؟ یحاج -

 را باز کرد و سرش را داخل برد:  در
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 حاج آقا؟  یخواب  -

بود و  دهی چپش دراز کش یپهلو  یرو  رمردی محتاط پشت سرش داخل رفت. پ ی وارد شد و آسک کامل
کرد و در   کیتخت نشست و سرش را به گوش او نزد یصورتش برده بود. لبه  ری دستش را ز کی

 زمزمه کرد:  دادیکه آرام تکانش م   یحال

 آقاجون ... آقاجون.  -

گل از گلش  دیرا د انیه داک ن یرا گشود و کرخت و خمار به دنبال صاحب گشت و هم   چشمانش
 شکفت: 

 بابا.  نمی جا بب نی ا ایب  ان،یبه به آقا دا -

انداخت و با همان لحن   یبه آسک  ی. نگاهدیرا بوس  اشی شانیدستانش گرفت و پ  نیرا در ب   سرش
 لب زد: 

 . ایجلو باباجان ب ای جاست، ب  نیعروس گلمم که ا -

 جلو رفت:   یتخت برخاست و آسک یاز رو یبا لبخند کم رنگ  انیدا

 . دیخوش اومد یل یآقاجون؟ خ دیخوب  -

 کاشت:  یابوسه ی سر آسک یو او هم رو  دیرا بوس رمردی پ دست

  دایپ تییدا نیخانمت واسه ا نیمثل هم  یک یبگرد  انیدا  ،یچه خانم ،یماشاهلل ماشاهلل، چه عروس  -
 !ارهیکم سر به راهش ب هیکن بلکه 

 کرد:  اشی مایس  ینچاش  یلبخند خجول یآسک

 شما.   دیلطف دار -

کرد و نگاه    اشیهالب یزه یآو یفرو برده بود لبخند کج   بیدستش را در ج کی همان طور که  انیدا
 دوخت:   یرا به آسک اشفته یش

 بود که خودم رو هوا زدمش!  یک ی نیمثلش، هم گهید ستین -



 آسکی 

768 
 

 کرد:  انیدا یحواله یوار  طنت ی بود نگاه ش شیهاکفش  دنیکه مشغول پوش  رمردیپ

 نیا دمیدی تو خوابم نم یعنی کنه،ی م  ییها و کارهاعشق آدم و مجبور به چه حرف  نیا ،یآ یآ یآ -
 ها رو از زبون تو بشنوم.حرف 

 چسباند:  انیو دست پشت کمر دا ستادیا راست

 حرف هست واسه گفتن.  یکه کل  میبر  ایب -

 نامفهوم سرش را تکان داد. یرا به پدربزرگش دوخت و با لبخند  زشیت نگاه

 ـــــــ

 .دادیو به بحث گوش م  کردی را مزه مزه م اشقهوه

 ؟ یبگ  یچیه یخوای تو نم ییدا انیدا -

 مرد تکان داد. یبرا یرا باال نگه داشت و سر  اشی ابروها جفت

 مجدد تکرار کرد:  مرد

   ؟یزن ی چرا حرف نم گمیم -

 قرار داد: ینلبک یرا رو  فنجان

 بگم خب؟  یچ -

 برادرش بود:  یبرا  وه یمشغول کندن پوست م اقیبا اشت ایثر

 م کم حرفه. بچه ؟یشناس ی و نم انیدا گهید یعنیداداش  -

 صورتش کنار رفتند:  یاز جلو  یبا ظرافت و نرم  اشیسرش را باال آورد که موها  تمیبا ر دایآ

 نه؟ ای میما مجردا ازدواج کن  ؟یهست یبگو، راض  یپسر عمه از زندگ -

 . دینمک پاش  ارشیخ  یدوخت و رو دایکه سر بلند کند نگاه پر نفرتش را به آ نیاما بدون ا یآسک



 آسکی 

769 
 

 زد و با لبخند گفت:  هیبه مبل تک انیدا

 ازدواج کن، خوبه! -

 لبخندش را محو کرد و ادامه داد: سپس

 دوست داشته باشه. که  یاما با کس  -

  نیهم دیهمسرش شا یاخالق اتیخصوص   نیتریقو د؛یرا بلع   ارشیاز خ  یزد و قسمت  یلبخند یآسک
 اش باشد. هوشمندانه یهاه یطعنه و کنا

 را باال داد: اشی خود را جمع و جور کرد و ابروها دایآ

 عجب.  -

 به دخترش انداخت و لب زد:   ینگاه پدر

 د؟ یچشم ما رو با بچه روشن کن  دیخوای بعد از سه چهار سال نم گهید ییدا -

دلتون هوا ما  ییهوی یجور  نیشما هم وسط سال هم هیمثالً مامانم بهتون نگفته مشکلمون چ  یعنی -
 د؟ یرو کرده و اومد

 به خود آمد:  هیزودتر از بق ای. ثراو بودند  ی ُبَرنده  یهاُخلق و صحبت  ریی مبهوت تغ همه

 ان؟یطرز صحبت کردنه دا چه نیا -

 زد:  هیمادرش بخ یهابه مردمک  ییرا از چشمان دا زشیت و نگاه دیدر هم کش اخم

 . دمیسوال پرس هیصحبت کردم مگه؟ فقط  یچه جور  -

 . ای بحث نکن ثر -

 شد.    یها از آن حالت تهاجمآن یسبب خارج شدن هر دو رمردی کوتاه پ یجمله  نیهم

 و گفت:  دیکش دشیسف یهاش یبه ر یدست
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. حاال  شهینم  وارثی همه مال و منال که ب نینه؟ ا ای یار یبچه ب هی دیباآلخره که با ؟ یآخرش که چ -
  یفکر  هی  دیاما اگه نشد با ؟یاز آسک  زتریعز یاگه مشکل خودت و عروست حل بشه که چه بهتر، ک

 نه؟  ای میکن

 شد:  رهی خ انیآشوب به دا یلرزان و دل  یراست نشست با دستان  یآسک

 ان؟یدا -

 بودند؟  یچه موجودات  گرید نانیکرد و دستش را مشت کرد؛ ا یاقروچه دندان

  نیدیچه؟ تا د یدار شم به کسبچه گهیمن اصالً دلم نخواد تا صد سال د دیآقاجون؟ شا یگیم یچ -
آبم  هی نی رو قورت داد  ایح  ست،یمربوط ن  یاحد چیمشکل من به ه ؟یکه چ نیشورا گرفت ستمین

  لیخزعبالت و تحو  نیو ا نیکنی تو صورتش نگاه م ییزن من و، با چه رو تی وضع  نینیبی روش، م
 د؟یدیمن م

 فرو برد:  بشیو دست در ج   برخاست

و   نیهست امییو احترامت واجب، دا  یپدربزرگ من ،یعمارت مال منه، نصفش مال آسک  نینصف ا -
 .هیدست آسک  ارشینموندنتون اجازه و اخت  ایکنم، اما موندن  رونتونی ب  ایبهتون بزنم  یحرف  تونمی نم

 قرار گرفت:  انیدا یروبرافروخته روبه  یابا چهره اکوید

 .یواسه من نداشت  یسود چیو مشکل ه  یکه جز سرافکندگ  تتی تف به او شعور و ترب  -

 یرا رو شانیکه پا  نیها رفتند. همرا گرفت و به سمت پله یانداخت، دست آسک  اکویبه د ینگاه مین
 : دیچی در فضا پ ایثر یپله گذاشت صدا  نیاّول

 .انیدا کنمی به خدا حاللت نم  ،یداغ نوه داشتن و رو دلم بذار  یاگه بخوا کنمی آقت م  -

 .دیزده سمت مادرش چرخ   وحشت

و   یرو همه چ  بندمیچشمم و م  ،یار یباال حرفم حرف ب یاگه بخوا کنمی و حاللت نم  رمیبه قرآن ش  -
 به خدا.  سپارمتیم

 همان حالت زمزمه کرد:  با
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 ...کهیدا -

 گذرمی نم ،ی کرد یحرمتی و به مهمون من ب یسادیبابام، بابابزرگت وا یتو رو ان،یکه گفتم دا نیهم -
 ازت! 

دارش را  . نگاه کشدیباال دو یگر یپس د یک یها را و پله  دیکش رونی ب انیدستش را از دست دا یآسک
 ها را باال رفت. پله  یاز مادر گرفت و به دنبال آسک

 ـــــــــــ

 . سپردیدخترش گوش م یهاهیو به گال  کردی را رد م حی تسب یهادانه رمردیپ

اصالً نذاره  میو بهش بگ یکار  هیبار  هیکنم، آرزو به دلم موند  کاری باهاش چ دیبا دونمی نم گهید -
 .می پسره کش مکش داشت نیبا ا زیسر  همه چ شهیانجام بده. هم ادیب رون یحرف از دهنمون ب 

 پنهان لب زد:  یتکان داد و با حرص یسر  دایآ پدر

چه  چارهی با اون دختر ب دونهیخدا م  ،یوحش هیوحش نیا شه،ی م یاهل رهیزن بگ میخود فکر کرد  یب -
 .کنهی طور برخورد م

 آخرش پدرش زمزمه کرد: یور از جمله مسر دایآ

 رفتارش؟  ستیخوب ن ی با آسک  دیگیم یعنی -

 پا انداخت:  یپا رو اکوید

 . کنهی تا آسمون فرق م نیزم  ینه اتفاقًا اخالقش با آسک -

 نازک کرد و لب زد:  یپشت چشم  ایثر

 . میستیخدا عالمه ما که تو خلوتشون ن -

 گفت:  یدرون  یبا آرامش رمردیپ

پسر با حرف من و شما به راه   ن یکاسه، ا نیآشه و هم نیآخرش هم  دیحرف بزن  انیبا دا دیبخوا -
 . ادینم
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 منتظر به او چشم دوختند و ادامه داد: همه

 و بلده. انیبشه رگ خواب دا یاون که راض د،یکن یو راض  یاّول از همه آسک  دیبا -

 لب زد:  دادی آنان گوش م درهم و سکوت به یکه تا آن لحظه با ابروان یعل  ریام

برات؟ اونم بگه چشم و  میاریحوو ب هیکن تا  یشوهرت و راض میبه دختره بگ میبابا؟ بر  یگیم یچ -
 کنه؟  یو راض  انیبره دا

کرد   شی راض شهیدار شدن، معجله داره واسه بچه  ترش ی ب  یبه من گفته آسک  ایجا که ثر نیتا ا -
  هیباهاش حرف بزنم. باز امشب  ستیخونه ن انیکه دا یوقت  هی دیباهاش، فقط با زنمی خودم حرف م 
 اگه قبول نکرد که... کنمیصحبت م  انیخورده با دا

که  یاحساس گناه از بابت کار  ایعذاب وجدان  یاچشم دوخته بودند. ذره گرید کینگران به  دل
  دهدی کار را م نیا یبود که اجازه  ی ابت آسکاز ب شانیبه انجامش داشتند، نداشتند تنها نگران میتصم

 نه. ای

 ـــــــ

. در  کردیرقصان در دست باد نگاه م ری حر یرو و پرده باز روبه  یخود مچاله شده بود و به پنجره  در
آرام   د،یتپی از اشک نبود... قلبش اما آرام م یَرد اش یهاگونه یرو یحت اشی مای چشمانش، س

  چیو ه دیکشی م ادی فر د،یکشیم  ادیو فر زدی افتاده زجه م ریگ  ی. در او زنستیگری و خون م   دیتپیم
 از او ساخته نبود... یکار 

 ؟ یآسک  -

 دوخته شده بودند، فقط توان سخن گفتن نداشت.   گرید  کیبه  اشیهاکه لب نینداد، نه ا یپاسخ

 نشست.  اشیپا جلو کی یبرخاست، پنجره را بست و رو انیدا

 ؟ یآسک  -

 نگه داشت. انیدا  یمایس یرا چرخاند و رو فروغشی ب مردمک
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  یر ی قرار بگ ری تحت تاث دیتو که نبا گن،یواسه خودشون م یز یچ هیاونا  ؟یو گرفت یاآلن عذا ماتم  چ -
تو رو ول کنم طرف    امیدفعه دومش باشه؟ من که نم نی به حرفشون گوش کردم که ا  یبعدشم من ک  

 . رمی اونا رو بگ

 .دی خز انیدر آغوش دا یحرف  چیهی َمردش. ب  یهای کرد از مردانگ َحظ

که هر دم  نیا شه،یت حسرت م بعدها واسه شونیگذرونی م یجور  نیا یکه دار  ییروزها نیا یآسک  -
 .کنهی روز منم خسته م هی رونی بکشم ب یبخوام تو رو از فاز افسردگ

 کرد؟ یم  ییبه جدا دیبا اقتدار تهد  نیچن نیدوخت، ا انیو مصمم دا یجد  یمای اش را به س نگاه

  بیعج یانقدر رفتارها  یتا آروم ش یکه با من حرف بزن  نیا یکه حالت بده به جا ییچرا وقتا ه؟یچ -
   ؟یکنیم

 عروسکش مهمان کرد:  یهااز لب  یبرد و خودش را به بزم نرم   ترک یرا نزد  سرش

 خوشگلم.  ایدبو ترک یقبالً به من نزد -

باز او   نیساخت و ا  کیمردش نزد یمردانه ینهاد و صورتش را به چهره  انیگردن دا یرا رو دستش
 بود.  اشی فرد زندگ نیتر ک یقدم شد؛ هنوز هم نزد شی پ دنیدر بوس

 .ترسمی م -

 از؟  -

 خود را در آغوش او مچاله ساخت:  شی از پ شی نداد فقط ب یپاسخ

 آرومم کن، حالم و خوب کن. -

شکننده در  یکه ش  ییدخترک انداخت. دستانش را دور گردن َمردش حلقه کرد. گو یپا  ریز دست
 تخت گذاشت.  یرا رو  یآسک اطیدست داشته باشد با احت

 *** 
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دو و پنجاه و هفت   ست؛ی. چشمانش را ماساژ داد و به ساعت نگردیاز خواب پر یادیفر یصدا با
رنگش را بست و از    یکمربند نرم و صورت د،یشب. رابدوشامبر لباس خوابش را پوش  یمهین یقهیدق

به   هانرده یالپله نشست و از البه  یبحث. رو یروشن بود و منشا صدا ییرایاتاق خارج شد. چراغ پذ
 . ستیبود، نگر ستادهیو مادرش ا اکویپدربزرگ و د یروروبه   یتهاجم یکه با حالت  یانیدا

   ؟یکنی رفتار م یجور  نیکم داره که ا یکم داره؟ چ یها؟ چشه؟ چ دا؟یچشه آ -

 لرزان:  یها و غرشبه سمت آن  انیدا  دیپاسخش شد چرخش پر حرص و شد و

دختر بهم   نییپا دیمن و از کنار زنم کشوند که دیمانیو ا نیبه کدوم د د؟ی فهمی من زن دارم نم  -
که  شهیمامان؟ انقدر سرتون نم یستی تو زن ن شه؟یسرتون م تی شما؟ انسان دی آدم د؟یکن یم یمعرف
 ه؟یتیتو چه وضع یآسک

را   دشیگرم د یادهانش گرفت و پرده یعقب برد، دست جلو یرا رها کرد و تن لرزانش را کم  هانرده
 .تار کرد 

جدا  می زنت و طالق بده؟ مگه گفت میمگه گفت م؟یداد  یبد شنهادیپ م؟یگفت ی نامعقول زیمگه ما چ -
  یشده، سه چهار سال خوش رید  یاالنشم کل نیهم یار یبّچه ب  دیبا یایب  نییپا یباال بر  انیدا ن؟یش
 یگینه، م دایآ  یگیدنه، مدار شوقت بّچه گهیهم باشه د  ینوبت گهیش گشت و گذار بسه دهمه دیکرد

 !میگی ما نه نم یو خودت انتخاب کرد  یمثل خواهرته، باشه، هر ک

 هق هق کرد.  صدای زد و ب هیپشت سرش تک وار یبه د د،یترک  بغضش

 .دیتر از قبل به گوشش رسبار آرام نیا انیدا یصدا

به  دیمگه دار مونه؟ی ازش م  یچ گهیبفهمه د  یحرفاتون و آسک  نیاز ا یکیبابا بس کن تو رو قرآن،  -
من زن دارم از قضا زنمم   د؟یکنی م ستیکه انقدر راحت دختر واسم ل دیدیم شنهادیآراد پ  ای ادی شه
که به  دین یبی و م  یانیاون وقت اون دا دیرو بخون زایچ  نیدر گوشمون ا دیدوست دارم، بخوا یلیخ

 . دیروزام نماز بخون نیدامن ا

 ...کنمی به خدا آقت م  ان،یدا کنمی م نتینفر -
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داد و وار خود را تکان  زانوانش گذاشت و گهواره   یزد. سر رو واریبه د هیتنها تک  د یشنی نم ییصدا گرید
 .  ستیگریم

 دخترکم؟  ؟یآسک  -

 بود.  ستادهیچشم دوخت که کنارش ا ییبلند کرد و به رضا سر

 !؟ییبا...بابا -

 . یکن هیگر نمیجان دلم قربونت برم، نب -

 اشاره زد:  نیی رضا به پا  یمایبه س رهی اش نکرد. خهق هق یسرکوب صدا یبرا  یتالش گرید

 ستم؟ ی... بابا مگه من زنش ن رنیزن بگ انیخوان واسه دا ی...مگنیم یچ  نیبابا بب -

 آغوش رضا مچاله شد.  در

 بابا؟  کننی م تتیدخترم دلش شکسته؟ اذ -

 .کردیو او فقط هق هق م گفت ی م رضا

 من؟  شی پ ییایخودم؟ ب شی ببرمت پ  یخوای م -

 نبود! بهیکه غر یافتاد ، درد اشنهی س یرو نیسنگ یکم نفسش رفت و درد کم

 ببرمت؟  نایا شی ببرمت؟ از پ انیدا شی از پ م؟یبر یخوای م -

 بود.  دهیکه امانش را بر یو درد کردیهق هقش سرفه م  انیم آمد،ی باال نم   نفسش

 ؟ یآسک  -

 زن عمو؟   یا وا آسک -

که دست دراز کردند تا   نیاو را دوره کردند و هم اکویو د  ای. ثردیگفت و به سمت اتاق دو یز یچ انیدا
 . ستینگری بود و بهت زده او را م ستادهیا رمردیها را پس زد. پنوازشش کنند با خشونت دست آن 

 کرد و گفت: باز   لب
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 دختر؟  نی شد ا یجور  نیچرا ا -

 آمد.  یدر دست به سمت آسک  یبلند اسپر  ییهابا گام  انیدا

 و در پاسخ  سوال پدرش گفت:  دیکش اشی به موها یدست ایثر

 بهتر شده باشه. کردمی داره، فکر م  کیمشکل  پان -

 سمت مادرش انداخت:  یانگاه ُبرنده  انیدا

 .رونی من بکش ب ی  مامان، سرت و از زندگ د،یاگه شما بذار شهیبهتر م -

 به خاطر خودت بوده، به خاطر...  میگفت یچه طرز صحبت با مامانته؟ ما هر چ  نیا -

 نکن.  یکار  چیه گهینکن بابا، لطفًا د یکار  چی به خاطر من ه  گهید -

 انداخت و بلندش کرد:  ی آسک  یبازو  ریز دست

   ؟یراه بر  یتون  یم -

 .  ستیرا نگر  انیدا یحرف چیهی ب

 برد و در آغوشش گرفت:  اشی پاها ری دست ز ناچاراً 

 آخه؟  رونیب  ییایبهت گفت ب  یک -

 نداد.  یاز او گرفت و پاسخ نگاه

 *** 

 رونیب  نکیو ع  لی را با همان طرح کاله و سب یرنگ دیملحفه و بالشت سف ،یکمد را باز کرد، رو تخت در
بود، اما  دهی تخت کش  یرو دیجد یو ملحفه ی خدمتکار رو تخت روزیو به سمت تخت رفت. د دیکش

 . بردندی هجوم م دفاعشی بود که به مغز  ب  یو هولناک  یاز افکار منف یتنها هدفش حواس پرت 

  تری عصب  ینسبتًا بزرگ کنارش پرتاب کرد و با حالت یتخت چنگ زد، آن را درون سبد چوب یمحلفه  به
به در اتاق خورد و باز شد. با   یاپهنش کند تقهکه خواست   نیرا در دست گرفت، هم  دیجد یرو تخت 
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با   لهاز هم گشوده شد و بالفاص اشیهاپدربزرگ در چهارچوب، ابتدا قفل اخم  بتینقش بستن ه 
 مجدد در هم قفل شدند. شبی د یهاحرف  یادآور ی

 تو عروس؟  امیاجازه هست ب  -

 را کم داشت.  نی هم  د؛یپلکش پر کی

 بله. -

 اتاق رفت:  یخت و به طرف کاناپهتخت اندا یرا رو ملحفه

 . دین یبش  دییبفرما -

 نشست و لب زد:   یآسک یروروبه رمردیپ

و به    ییایهام ن وسط حرف  خوامی خواستم باهات حرف بزنم، ازت م  زیمن به خاطر دوتا چ  تشیواقع -
تمام   گهیباهاش حرف زد د شهیو که اصالً نم  انی. دایفکر کن  یمنطق  دمی که بهت م یشنهادیپ

 رفته. ادشیو  یتر تر بزرگ کوچک

 نهاد:  اشیزانو  یدستش را رو کی پا انداخت و  یرو پا

 . دیانتظار احترام ازش داشته باش دمینبا دیگفتبهش   نی داشت شبیکه د ییزایواال آقاجون با اون چ  -

 شد:  اشح ی تسب یهانگاهش را انداخت و مشغول رد کردن مهره  یپرده

اما  ،یدیو چقدرش و شن  یحرفامون اومد  یاز کجا دونمی من نم  ،یکه ناراحت بش  دمیبهت حق م  -
ها اومدم که هم ازت حرف  نی. گذشته از ایختیری اون قدر بهم نم دیشا یکردی اگه از اّولش گوش م 

 . میمثل دوتا آدم بالغ باهم صحبت کن ،ی که منطق نیکنم هم ا یعذرخواه

 دوخت.   رمردی اش را به پزده خیتکان داد و نگاه  یسر 

بود  نیا میکه بهش داد یشنهادیپ  نی و گفت، اّول انیباهام تماس گرفت و مشکل تو و دا ای ثر یوقت -
که   اما دخترم درومد گفت م،یرو حل کن  هیو قض میسی که اگه مشکلشون قابل درمانه تا پشتشون وا

ندارم   انیبه دا یو گفتن. من کار   نیکه گفته اونا هم هم یو به هر دکتر   ستیمشکلتون قابل درمان ن 
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 انیاگه دا د یشا خواد،ی وارث م هی خاندان به هر حال  نیخانواده ا نیو فالن. ا خوادی بّچه نم گهیکه م
 اما خب... ومد،ینم  انیپسر، انقدر فشار به تو و دا هی امرزیرضا خدا ب ایبرادر داشت  هی

 دوخت.   نیدارش به زمرا جمع کرد و نگاه غم  خودش

 یعالقه  انیهم برعکس دا یدار بشن و آسکبچه  توننی کردم که اگه با هم نم  شنهادیپ  ایمن به ثر -
 خواستشون برسن.   نیاز هم جدا بشن و به ا توننی به بچه داره خب م یدیشد

 ق نه!طال -

 ادامه داد: صبورانه

کار بره   نیبار  ا ریز انیکه دا کنمی دوتا هم و دوست دارن و فکر نم نیو گفت، گفت ا  نیهم هم ایثر -
که آبش   نیحساسه و برعکس ا ای ثر یکه فوق العاده رو دونمی م دارم م که از نوه یاما من با شناخت 

آه بکشه،    اینکنه ثر یمراقب بوده که کار  شهیحساسه و هم ای ثر یرو  ره،یجوب نم  هیتو  اکویبا د ادیز
موند  رانیکه ا نیا ای خواستی م ای و انتخاب کرد که ثر یادلش گذاشت و رشته   یکه پا رو نیمثل هم
جا   نیموند و هم ایفراهم شده بود باز به خاطر ثر هیاقامتش تو ترک یهاراحت کار   یلیکه خ  نیو با ا

 .گهید ز  یمشغول شد و هزارتا چ

 چه بود؟  انیدا تیحساس  نیها، از احرف  نیاز ا منظورش

باشه و نصف عمرمون واسه  یکار سخت دیبه طالق شا انیکردن دا یبهت بگم که راض خوامی م یعنی -
 کردنش بره، اما نشد نداره.  یراض

که خراب   یزندگ کرد،ی صحبت م یزندگ کیاز خراب کردن  بای چنگ زد؛ چه آرام و ز اشی به گلو یبغض
 جهان بود. هی دنیهم چون پاش یآسک  یشدنش برا

هر چه قدر هم که به مادرش عالقه داشته باشه به همون اندازه من و  انیدا خوام،ی من طالق نم  -
 دوست... 

ما هم که از  ه،یری باباجان گفتم که کار  سخت و زمان گ ی اگه درست به حرفم گوش داده باش قًا،یدق -
 بهش دادم. گهید  شنهادیپ هی نیواسه هم م،یندار فردامون خبر

 پوستش سر خورد:  یآرام رو یتر شد، قطره باران اشگونه
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 ره؟ یکه زن بگ -

اش  باهامون مخالفت کرد و گفت نوه اکویکه د م،یو بزرگ کن میاری و ب یابچه هیدادم که  شنهادینه، پ -
  یک ره،یاز گوشت و خون خودش باشه و نه حوصله دردسر داره و نه حاضره روزه شک دار بگ دیبا
 اصالً حالل زاده باشه؟ نیار یکه م یابچه  دونهیم

 را پاک کرد و لبش را تر:   اشکش

 ؟ یپس چ -

 رد کرد:  ح ی از تسب یگر ید یرا باال داد و مهره  ابروانش

راحت   المونی که خ ارهیب یابچه  هی م،یریبگ انیواسه دا ی زن هیکه  میداد شنهادی ناچارًا پ گهیجا د نیا -
 دمینخواست میداری نگهش م  دیربط داره، خواست انیموندن و نموندن اون زن به تو و دا گهیبشه و د

 بره! میکنی ردش م  مانیکه ردش بعد از زا

 قهوه کنج لبش نشاند:  ی  به تلخ یبغض و اشک لبخند انیم

  یش بگذره؟ کاز بچه  تونهیم  یمگه احساس نداره؟ ک ست؟یمگه اون آدم ن ه؟یمگه اسباب باز -
 س نشه؟بچه   ی  مدع تونهیم

  شهیقبول نکنه تو خودت روت م انم یاگه دا یتو خودت عاقل باش دخترجون، حت ؟یآسک   یپس چ -
ها و ثمره از تمام وقت  هیبچه از پسرشونه،  هی ونشیتمام دلخوش  ؟ینگاه کن اکویو د  ایتو صورته ثر

االن به   هاالن داغ انیدا ؟یانقدر خودخواه باش یتونیکردند. م انیکه واسه بزرگ کردن دا ییهاتالش 
  یکه بتون ی اونقدر عاشق هست خوادی از خودش م  شهیر  هیاونم  گهیدو سال د گه،ینم یچی خاطر تو ه

 ؟ یانجام بد انیبه خاطر دا ت،ی زندگ یتو  یاز خود گذشتگ هی

 : آمدندینم  نیی خودش پا اریبه اخت اشیهااشک  گرید

 .کنمی من دق م -

خودت   اری نموندنش به اخت ایموندن  گهیکرد د مانیتا اون زا گمیدخترم؟ من دارم م هیچه حرف نیا -
 .انهیو دا
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 شهینشه؟ مگه م تونهیمگه ماصالً  ؟یبشه چ انیاگه اون عاشق دا ؟یاگه عاشق دختره بشه چ -
 و عاشقش نشد؟  دید انیدا

قلب داره که اونم تمام و کمال، شش دنگ به نام خودته، از بابت دختره هم نگران نباش،   هی انیدا -
 راحت.  التی نترس خ س،ی رام ن  چکسی گوشت تلخه جز تو با ه انیدا

 دوخت:  رمردیپشت سر پ  یارا به نقطه  اشنگاه

مگه از اّول با من مهربون بود؟ با منم بد بود، اما من عاشقش   ن؟یدیگوشت تلخه؟ چشماش و ند -
  یعاشقش نش  یسنگ باش دیبا کنه،ی خمار نگاهت م یوقت افته،ی لپاش چال م خندهی م  یشدم، وقت
 آقاجون!

عشق   نیبه ا شد،ی دختر کباب م  نیلب ذکر گفت، دلش به احواالت ا ری انداخت و ز نییسر پا رمردیپ
 هم نداشت. یاحال چاره  نیکه به ارباب  عمارت دچار شده بود، اما در ع یوار مجنون 

بچه رو هم بده من، فقط به   ره،یدار بشه، بعدشم طالق بگ وقت داره بچه  شیدو هفته بعد از عروس  -
 ایباهاش حرف بزنه  ادیحق نداره ز انمیبمونه، دا دی با ممی اتاق کنار نی. تو همذارمی شرط م نیا
 بره.  ششیپ

 

 که او ادامه داد: دیبگو یز یدهان باز کرد تا چ یاز پاسخ آسک یراض رمردیپ

 چاقم باشه.  اد،یاز بور بدش م انیخوشگلم نباشه، بور  بور باشه، دا -

 نه.  دایآ یعنی نیا و

 سر تکان داد: یآخر آسک  طی ناخوش از شرا رمردیپ

 خودمون بمونه.  نیها بحرف  نیفقط ا -

 را گفت و از اتاق خارج شد.  نیا

 سر داد. یمبل نشست و هق هق بلند  نییاما پا یآسک
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 ـــــــــ

به   ینگاه میبه ن اکویکرد. د لیپدر متما   یو خود را سمت صندل دیکوب  زیم یدستش را به لبه  محکم
از   دهیاما به ستوه رس انیاش به شخص پشت تلفن ادامه داد. داانداخت و خونسرد به مکالمه  انیدا

 گرفت و تماس را قطع کرد.  اکویبود تلفن را از د دهیکه شن یخبر 

 پشت خط بود؟  یک یدون ی م ؟یکنی م یجور  نیچرا ا ان؟یچته دا -

 شد:  نی آتش  شی از پ شی و غصبناکش ب  یذغال نگاه

 . ستمیمن خونه ن ی وقت  دیر یراه م  یرو مخ آسک نیکنی غلط م -

 رفت:  انیکتش را بست و به سمت دا یبرخاست دکمه   یپشت صندل از

 . میحرف بزن  نیبش -

گفتم  رون،یب   دیبهتون گفتم پاتون و از کفش من بکش شی هفته پ کیندارم با شما بزنم،  یمن حرف -
 نگفتم؟  ای

 ...انیآخه دا -

 نگفتم؟  ایگفتم  -

 با ترس به در اتاق زل بزند:  اکویپسر باعث شد د یعربده 

 ! یخب آره گفت یل یخ ،یآبروم و برد  نییپا  اریصدات و ب  -

 وار سرش را تکان داد:  کیستریه

مگه اون بگه   ه؟یمگه به آسک  رم؟یکرده من زن بگ شی حرف زده راض یپس چرا آقاجون رفته با آسک  -
 کنمیپرت م میهمتون و مثل سگ از زندگ  دیم راه برکه رو اعصاب  یل یچشم؟ فوقش خ گمیمن م

 .رونیب

اش گذاشت و به پدرش  گونه  یدست رو ری متح انیاتاق را در هم شکافت. دا یفضا یادهیکش یصدا
 لب زد: شدی م  نییاز خشم باال و پا اشنه یو س زد ی نفس نفس م  یاما در حال اکوی. دستینگر
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 مرخرفت.  ی  زندگ نیو ا یخودت گهیبکن، د خوادیکه دلت م  یهر غلط  -

سپس از اتاق خارج شد و در را محکم بهم   دییهم سا یصورتش برداشت و دندان رو یاز رو دست
 . دیکوب

 *** 

  اشیعمه طال یهااش برده بود و به نالهچانه  ری که دست ز یکاناپه نشسته بود و در حال یرو
و هر دفعه   گرفتی شهرزاد را م یمدام شماره  ادی آرام کردنش. شه یبرا هیو تالش بق ستینگریم

  یتداع اش یبرا انیدستش مشغول شد؛ خاطرات فرار خودش و دا ی. با حلقهکردی تر قطع م کالفه
 حاال هم شهرزاد و کامران.   شد،

 نگفت؟  یز یبار به تو چ نیآخر یآسک  -

 اش بود:به حلقه  اشنگاه

 .یچ ینه، ه -

شد؟ حاال چه طور    ییآبرو یچه ب یدید کنه؟ی م یکار  نی کجا رفتن؟ آخه آدم عاقل همچ  یعن ی ایخدا -
 ازم؟ مونهی م گهید یبگم دخترم فرار کرده؟ چ هیبه بق

. دیبگو  یز یچ خواهدی باال برود. برخاست و رفت حس کرد م یاشاره زد که به طبقه یبه آسک ایثر
 شد.  دایپ ایثر یسر و کله  قهیدق کیشت  زده بود و بعد از گذ  هیتک واریمنتظر به د

 تو اتاقم کارت دارم.   ایجان ب یآسک  -

 : ست ینگر ی به دنبالش رفت. در اتاق را بست و با لبخند به آسک حرفی ب مجدد

  ان؟یبه دا  یقربونت برم گفت -

 را به سقف دوخت:  اشنگاه

 که نگه! دیو بگ  دیاما بهتره بهش زنگ بزن گه،یآقاجون گفت خودش سر فرصت م  -

 شد:  دیناپد ایثر لبخند
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 ؟ یچرا نگه؟ خودت گفت  -

 شدم.   مونیپش -

 افتادند:  اشیهاشانه آشکارا

 ... یتون نمشدم؟ شما که بچه مونیپش  یچ  یعنی...یعنی -

گرفت   یمی گفت هر تصم یهر چ  د،یحرف بزن انیخودتون با دا ،یاگهید زیهر چ ای شهینم ای شهیم -
 .نهیهم ادیکه از دستم برم یتنها کار  گم،ی من نه نم

 .شهینم یکه راض یدون  یم -

 در آن برپا شد.  یکردند و جشن یبند سهیرا ر دلش

 . ستیاونش دست من ن گهید -

دست   یگیم  یزنیبعد صاف تو چشما من زل م شمی دار نمبه خاطر توعه که من نوه ه؟یپس دست ک -
  شهیطرف قض  هیکه  یمشکل ایکم کن  مونیَشر ت و از زندگ ا ی ،یآسک یحی وق  یل یخ ست؟یمن ن
 توهم. ره یو حل کن وگرنه کالهمون بدجور م  یخودت

 کرد و رفت. یآسک یحواله یانه چندان دوستانه نگاه

 نباشد. فیقسم خورد ضع  زد،ی کرد اشک نر یو سع دیدهانش را بلع  آب

  د؛یشن نییرا از پا  انیدا یکه خواست به سمت اتاق خودشان برود صدا نیرفت و هم رونیاتاق ب  از
 زد.  هیشد و به ستون تک ییرایشده بود؟ وارد پذ  بهیروزها با مردش غر نیچه قدر ا

 شهینشه واسه خودتم بد م دایدخترم کجاست بگو، به خدا اگه پ یدون یعمه تو رو خدا اگه م انیدا -
 نت برم. بگو قربو شه،یواسه آبروت بد م 

 شکار بود.  یدختر که حساب  نیافتاد؛ از ا  ینگاه از عمه گرفت و ناگهان چشمش به آسک  حوصلهی ب



 آسکی 

784 
 

  یمسافرت بعد برگشتن دیرفت دیس با عمه طلعت ول کردهفته هیعمه؟  دونمی من م یچرا فکر کرد -
  سیبه پل  دیافتاده عه دخترت کجاست؟ مگه زنگ نزده؟ مگه نگفته با کامرانه؟ خب بر ادتی هوی

 به من چه!  دیکن  تی شکا

 : ستادیا اشی برود اما طال جلو  یتا به سمت آسک  دیچرخ

 کنن.  یکار  هیمرگ عمه بگو  یآدم دار   یبکشه، تو دور و برت کل سی کار به پل  خوامی نم -

 لب زد:  رفت ی م یکه به سمت آسک  یاش کرد و در حالحواله  ینگاه سرگردان میرا کنار زد، ن  طال

 باشه.  -

را گرفت و کشان  اشیاما بازو  انی. دادیدر هم کش ی از ستون برداشت و اخم کم رنگ  هیتک دخترک
 کرد.  اشیکشان به سمت اتاق راه

چه  ؟یآسک   یمن هیتو ک ؟یمن و زن بد یکنی م  یکیبا بابابزرگ من دست به    ینیشی م گهیحاال د -
من  یاز حوو؟ فکر کرد ادی انقدر خوشت م ؟یبابابزرگ من بد لیاون خزعبالت و تحو یتونست  یجور 

 ست؟ یت ن انقدر عقل تو کله شه؟یگلستون م تی زندگ رمیزن بگ

  صیقابل تشخ زیچ  چیدوخت؛ از حالت صورتش ه انیدا یو به چهره  دیباال کش نیرا از زم اشنگاه
 نبود!

 شدم.  مونیمن اآلن به مامانت گفتم پش -

 صورتش آورد:   کیبست و کف دستش را تا نزد چشم

 دیهفته با هیاومده سراغت؟ بعد از  یچرا به من نگفت ؟یبا بابابزرگم حرف زد یچرا نشست  گمیمن م -
 از زبون اون بشنوم؟  دیبوده؟ من با ننتو یب یامکالمه نیبه من زنگ بزنه بگه همچ

 کنارش نشست:  ی  تخت و عسل نیب  ی  خال یفضا در

 تو رو خدا داد نزن.  -

 : دی کش رونی را ب اشیبرد و کشو ورشیتخت  ی  کر شده بود، به سمت پا تخت  ییاما گو انیدا
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  یمال افسردگ گهیعکسشون و واسه آراز فرستادم م  ؟یکنی مصرف م یماهه دار  هی هیها چقرص  نیا -
همه  نی پس ا ؟یکرده، چرا ازم پنهون کرد زیت تجوو خودش واسه ششی پ یرفت گهیم ده،یشد
 آره؟  نهیمال  ا یکنی م هیو گر یر ی ها تو خواب راه مشب

 : دیهجوم برد و لباس تنش را از هم در ی بار به سمت آسک نیا

فکر   یزنیم  غی مگه نه؟ دست و پاتو ت ناسیمال ا یخوابی به من م  یکنی پشت م یس ههفته هی -
  نیکه بعدش ا یکشی من و م ینقشه عروس  ین یشیم  ؟یکنی م ی خود زن فهممی من خرم؟ نم  یکرد

  ؟یبود ستادهیلبه پشت بوم ا یرفته بود  یواسه چ روزیبشه حال و روزت؟ د

و به  دانستی م  دانست،یرا م  زیبود؛ همه چدوخته  انیرا به دا اشدهیو مردمک ترس  دیلرزیم
 . دیقسمش بماند، اشکش چک یبود. نتوانست رو اوردهین اشی رو

خودت و پرت   یخواستی لبه پشت بوم؟ م یرفته بود ی واسه چ گمیم زی واسه من اشک تمساح نر -
 آره؟  نییپا  یکن

 غرشش مو به تن دخترک راست کرد و چشمانش را بسته. یصدا

 ندارم.  یمن حرف  یخوای م یجور  نیکنم؟ باشه اگه ا ت یزندان  دیبا ؟یکنم آسک  رتی غل و زنج دیبا -

او  یهاآراز بود، حرف  یهارفت و در را قفل کرد، تمام حرصش از حرف  رونیرا برداشت از اتاق ب دیکل
او داده بود، گفته بود که دخترکش   لی تحو یندیناخوشا یهاچشمانش را کور کرده بود، صحبت 

ها از آن  یحد ممکن رسانده و برخ  نیرا به باالتر اشیهاگرفته، گفته بود که ُدز قرص  دیشد  یافسردگ
قرار گرفته و احتمالش هست   یاز افسردگ یخطرناک یدر مرحله یرا هم عوض کرده، گفته بود که آسک

  یبرا دی با  یکه نه، گفت که آسک شنهادیرها کرد که پ  یآخر را وقت رید، تکه هر لحظه خود را بکش
و خبر اعالم   رگش. پس از آن هم که تلفن پدربز شود یبستر  یروان یمارستانیمراحل درمان در ب 

 . یآسک  تی رضا

 ـــــــــ

 آن نگاه انداخت "شهرزاد". یدرآورد و به صفحه بشی شروع کرد به زنگ خوردن، از ج  لشیموبا

 الو. -
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 منم شهرزاد. ان،یالو دا -

 با پسره؟ یکجا رفت یتو؟ بلند شد  یعقل ندار  -

 .دی گری مشخص بود که م  د،یرا باال کش اشی نیب

 اون جا چه خبره؟  انیاآلن بگم، دا تونمی نم -

 . یکن یخبط  نیاصالً از تو انتظار نداشتم همچ کنه،یچه خبر باشه؟ مامانت داره سکته م یخوای م -

. شهی نم یمامانم راض یکار کنم وقت  یچ د؟یهم فرار نکرد  یشد خبط؟ مگه تو و آسک   دیبه من که رس -
 .کنمیم یمن کامران و دوست دارم به خاطرش هر کار 

 افتاد، محتاط لب زد:  یفرار خودش و آسک ادی به

 باشه؟  زنمی من خودم با مامانت حرف م ،ییهو ی یخر نش   دا،ینکن یوقت کار  هیشهرزاد،  -

 .آمدیم یاخفه یه یگر یصدا فقط

  یوقت حت چیه گهیبه ازدواج بشه د یاگه مامانت راض  یحت  دیکن یاگه تو و کامران کار  نیبب  -
 ؟ یفهمی م  اره،یصفتتم نم 

 ... شیم یراض یطور  نیا گهیکامران م -

 فتهی ب یحاضرم با مامانت حرف بزنم به خدا اگه اتفاق گمیمن االن دارم م نی کامران گوه خورد، بب -
 . ارمیاسمتم نم گهید

 و سپس شهرزاد لب زد:  امدین  ییچند لحظه صدا تا

 ؟ یکن شونی راض کشه ی چه قدر طول م -

 شد؛ خدا توانش دهد. رهیخ یاگذاشت و به نقطه  اشی شانی پ  یدستش را رو کف

 فعالً.  زنم،یبهت زنگ م دونمی نم -

 باز کن در و.  ان؟یدا -
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  بیقفل را چرخاند و از در فاصله گرفت، دست در ج آورد؟ی سمت در بازگشت؛ مگر دلش طاقت م به
 آمد:  رونیآرام ب  یشد. آسک   رهیفرو برد و با اخم به در خ

 ؟ یکنی ر و قفل مد  یگرفت ریمگه اس -

 ادامه داد: زدی اشاره م لیکه با گوشه چشم به موبا یکرد و در حال یمکث

 شهرزاد بود؟  -

 : ستینگر لش یبه موبا  یبه پرسش آسک توجهی ب

دسته   می خط قبل   خوره،یو شارژ م پرونهی آنتن م یکرده ه دایپ یخطم چه مشکل نیا دونمی نم -
 توعه؟

هم پشت سرش روانه شد. وارد اتاق لباس شدند و   انیسر تکان داد و داخل اتاق بازگشت، دا آرام
را   فشی کند، ک دایکارت را پ  م یس توانستی هر چه گشت نم د، یکش رونیرنگش را ب   یمشک فیک

 . ختیر رونیآن ب  اتیبرعکس کرد و تمام محتو

 بودم. دهیو تا حاال ند فتیک نیا -

 کارت گشت:  می دنبال س فیدرون ک لی وسا  انیو از م را پشت گوش داد اشیمو

 استفادش نکن، منم نکردم.  گه یوقت د چیزشته و ه یل یگفت خ نینگ دمشیخر شی دو سال پ -

 : دیلب غر  ریبه کنج سقف انداخت و ز ینگاه انیدا

 م نظر بدم. کاره  یشوهرته، من چ نیگفت، نگ نینگ گهیآره د -

 دوخت.  یاز سقف گرفت و به آسک نگاه

 ستش؟ یچرا ن دونمی بود مطمئنم، نم فمی ک  نیوا؟ تو هم -

 شد:   شیبرداشت و مشغول تفت یرا کنار آسک   فیتکان داد و ک  یسر 

   ش؟یجا گذاشت نیا یمطمئن  -
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از قسمت   قاً یاز آن، دق یاکه گوشه دیکارت را د میرنگ فرو برد و س  یمشک فیداخل ک  شتریرا ب  سرش
 زده بود:  رونیب فی درون ک یپارچه یپاره 

 ! ؟یکه جاش پول داد هیچه جنس مزخرف  نیچرا پارچه داخلش پاره شده؟ ا نیا ناهاش،یا -

 زدن درونش شد:  دیبود مشغول د انیدر دست دا فیهم برخاست و همان طور که ک یآسک

 ه؟یچ نیچه قدر پاره شده...سالم بودا... وا ا نجاشه،یکه سالم بود... عه ا نیا -

کاغذ را از   انی. دادیکش رونیشده بود را ب یدرآمده و چسب کار  یکه به شکل مربع کوچک یکاغذ و
 آن را از هم باز کرد، ابروانش از فرط تعجب باال رفتند:  یهادستش گرفت و چسب

 آخه؟ یر؟ تو چرا انقدر پنهون کار کا  یچ  یرفت سی دعا نو شینوشته، دعاست فکر کنم، پ یعرب -

 : دی را به ضرب باال آورد و اخم در هم کش  سرش

تهمت ها هم که شده ازت   نیبه خاطر هم  ؟یزنی تهمت م یکار دارم الک  یچ  سی دعا نو شیمن پ -
 . یشکاک ی ل یتو خ رمیگی طالق م

   س؟یدعا نو شی پا در آورده رفته پ فتی نکنه ک ه؟یچ ن یمن شکاکم؟ پس ا -

 ازم قرضش گرفت فقط...  نی من نرفتم نفهم، دو سه بار نگ گمیم -

 هم.  انیباره ساکت شد، دا کی به

 دوختند.  گرید کی و به چشمان  دندیرا از دعا باال کش شاننگاه

 دعا نوشته؟  نینگ -

 به او کرده بود؟ یمگر چه بد د؛ یدو ش یبه گلو بغض

 : دیغر یانداخت و شاکها به نوشته ینگاه د،یبرگه را از دستش کش انیدا

 نوشته.  یچ  نیا فهممی من نم -

 را پشت و رو کرد و از اتاق لباس خارج شد:  برگه
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اون بهتر سر در   یز یچ  یسیدعانو هی شی پ برمشینه ولش کن اآل ن م اره،یفکر کنم مامانم سر در ب -
 بوده؟ اگه زشت بوده پس چرا خودش استفاده کرده؟   نیدست نگ  فتیک  ی. مطمئناره یم

 داد و ابروانش را باال انداخت:  نییرا به نشان نداستن پا شیهالب

 اون دعا گذاشته واسم؟  یگیم یعن یبه خدا،  دونمی نم -

فورًا  انیرفت. با خروج دا رونیانداخت و از اتاق ب یبه آسک یرا بهم فشرد، نگاه پر حرص اشیهالب
 را گرفت، بعد از پنج بوق پاسخ داد: نینگ یرفت و شماره   لشیوباسمت م

 خانم. یخودم آسک  معرفتی ب  قیسالم بر رف -

 بود؟  یچه کس یواقع معرفت ی کرد تمرکز کند؛ ب  یسع دیرا جو  لبش

 ؟ یخوب  ؟یسالم چه طور  -

 ؟ یتو چه طور  یفدات شم من که عال  -

 : دیکش ی فرض  ی اشکال نیزم یرو  اشی دستش را به کمر زد و با نوک پا کی

 ادته؟یاش نکن، استفاده گهیزشته و د یداشتم که بهم گفت اهیس فیک هی نیکه نگ گمیم ،ی منم عال -

 : د یچی پ  لیدر موبا نیو سپس لحن پکر نگ  امدین یی صدا ه یچند ثان یبرا

 چه طور؟  ست،ین ادمینه،  -

 .یدو سه بار ازم قرضش گرفت  هیرفته باشه، چون  تونهی که نم  ادتینه  -

 .ادی ب ادمیفکر کنم  دیشا ستین ادمیدونم اآلن که  ینم -

  سی دعا نو شی که باهاش پ هیرنگ یمشک  فیک هی اد،ی ب ادتی تا زودتر  کنمی م تیی حاال خودم راهنما -
منم که بخوام   ن یاومد؟ بب ادتیداخلش. حاال  یدعا رو به زور فرو کرده بود یتهش و پاره کرد  ،یرفت

آدم آدرس اون   یکه مثل بّچه  نی مگه ا کنهی بدبختت م کنهی م داتیپ گذرهی ازت نم انیازت بگذرم دا
اونم که  ان،یبا دا افتهی تا برم باطلش کنم، وگرنه سر و کارت م یو بهم بد ششی پ  یکه رفت یسیدعا نو
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کرد    کاریو چ  الدیبهت که گفتم م شه،ی و فحش خالصه نم یل یتو دوتا س هاشهیتنب  شی شناس یم
 کن.  تعاقبت خودتم مثل اون نشه فقط آدرس و بگو و خودت و راح  یخوایاگه م

 جو را شکست:  نیکه نگ نیها حاکم شد تا اآن  نیمرموز ب یسکوت  قهیدق چند

جور   نینداره، من و وارد ا یهست به من ربط یاما هر چ یزنی رف م ح  یاز چ یدار  دونمی من نم -
 دردسر ندارم.  یهم به من زنگ نزن حوصله گه یداستانا نکن، د

 باال داد:  ییابرو یتا

 یبال هیکه قشنگ   ستیدردسر ن گهیاون د ان،یبه دا  دمیت و مباشه پس من آدرس و شماره  -
 که قراره سرت نازل بشه بدبخت.  هیآسمون

به  یبه گوشه یتخت پرتاب کرد. با انگشت شصت و سبابه دست یرا رو یداد و گوش انیرا پا  تماس
بود   دهیرا باطل کند؟ شن یگر یشخص د یدعا توانستیم  یو در فکر فرو رفت؛ کس دیکش اشیهالب
  شود؟ینکنند چه م دایاگر او را پ   شوند،ی باطل م سیاز دعاها فقط به دست همان دعا نو یسر  کی
 شود؟ی مطلق م یاهیس  یخاکستر   ی  زندگ نیا

 .کنمی دو ساعته دارم صدات م یکنی م ریبا تواما، کجا س   یآسک  -

 صورت او تکان داد.  یروجمله دستش را روبه یادا نیدر ح  و

 شد:   دهیکش رونیمسمومش ب  االتیخ از

 ؟ یگفتی م یها؟ چ -

 جور جاها.  نیبرم ا  ادیخوشم نم   ییمن تنها میبرو حاضر شو تا باهم بر گمیدارم م -

 را بست.  اشی کنار تخت برداشت و موها یعسل  یرا از رو شیمو  کش

  یلیمن خ م؟یزیتو سرمون بر  یاگه باطل نشه چه خاک گمیم انیمگه؟ دا یبلد   سیآدرس دعانو -
 استرس دارم! 

 فعالً برو بپوش تا بعدش! -
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 *** 

رنگ و از   یفسفر  یدر  ،یکاه گل یوارهایبا د یمیقد یاشد. کوچه ادهیپارک کرد و پ یاگوشه را  نیماش
بنفش رنگ و براقش   یپالتو بیآمد، دست در ج  نییرا گشود و پا  نیدر ماش زی ن  یافتاده. آسک ختیر

 :ستادیا انیکرد و کنار دا

 جاست؟   نیا -

 به نام کوچه:  یانداخت و سپس نگاه لشیموبا یبه صفحه  ینگاه انیدا

 !میدرسته. بر گهیخونه رو داره د  هی نیجاست، هم  نیآره هم -

 شد:   زانیآو انیدا یبازو از

  شهیگذاشتن باعث م ییآدما نی همچ یپا تو خونه  یحت  گنیاسترس دارم م  انیدا ترسمی من م -
 ت بذارن. پا تو خونه  یراحت نیاجنه به هم

 آمدند؟ی َاجنه م ست؛ینگر یسکبه آ ستاد،یحرکت ا از

 گفته؟   یک -

 کرد و لب زد:  انیدا یحواله  یوار   لیذل نگاه

 تو کتاب خوندم.  -

 .کردی م  یعقب کش دینبا د،یدهانش را بلع  آب

 بسم اهلل بگو انقدر چرت و پرت نگو، برو زنگش و بزن. -

 خودت برو زنگش و بزن به من چه! -

 م؟یجا اومد  نیتا ا یواسه ک -

بار   نیمجدد زنگ را فشرد و ا امد، ین  اطیاز ح ییرا گفت به سمت در رفت و زنگ را فشرد، صدا نیا
 . ستیعقب رفت و منتظر به در نگر یقدم
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آخرش به کجا   نی ببفرما ب دمیآب م ابویدختره نگرد، انگار که دارم  نینگرد، با ا گمیبهت م  یه -
 .یدیرس

 برد و مشغول کندن پوست کنار ناخنش شد.  گرشید یرا پشت پا شیپا

 از کجا در آور...  گهیعادت و د نینکن پوست انگشتت و، ا -

 در چهارچوب آن ظاهر شد. یرزنیباز شد و پ  در

 ؟ یکار دار  یبا ک  -

  یها فرار آن یروح از تن هر دو  یالحظه  وارشی رنگ و پوشش مشک رهیت یما ی س بش،ی عج یلهجه 
 داد. 

 بر آن کرد که حفظ ظاهر کند:  یلبش را تر کرد و سع انیدا

 .دیحلش کن   دیتونی شما م  ایکه گفتن گو میداشت  یمشکل  هیما  تشیواقع ر،ی سالم روزتون بخ -

 شانه انداخت:  یبلند لباسش را رو ی  سار 

 . یمگر من مشکل گشام؟ اشتباه آمد -

 آن گذاشت:  نیرا ب  شیپا انیدر را ببندد دا که قصد کرد نیهم

  نیبه ا ینگاه هیشما  گه،ید میر ی ما م یکن  یکمک  یبه حرف ما گوش کن فوقش نخواست قهیدق هی -
 . دینگران نباش امیازش منم از خجالتتون در م یار یسر در م نی کاغذ بنداز بب

اش را  داخل رفت و نگاه انیها اشاره کرد که وارد شوند. دادر را بازتر کرد و با سر به آن  یال نهیطمان با
را که به خاطر داشت خواند و  یامه ینصفه و ن یذکرها ی  اما تمام  یچرخاند، آسک اطیدور تا دور ح 
بود،   گذشته گل شده بش یهایبارندگ  لیکه به دل یخاک نی با زم یاطیوارد شد. ح  اطیسپس با احت

بودند و در   دهیرا آجر چ اشیدور تا دور محوطه قرار داشت که جلو  ی لیکوچک و مستط یاباغچه 
 . اطیح  یقرار گرفته در انتها یو هولناک یآجر  یساختمان  تی نها

 .رفتندی پشت سر او راه م انیدا یهم متصل به بازو یو آسک کردی ها حرکت مجلوتر از آن  زن



 آسکی 

793 
 

 را باز کرد و وارد شد:  یاشه یش در

 . دیاریکفشاتون و در ب  -

نازک   یبا موکت  یکی بار یخانه راهرو یرا در آوردند. ورود شانیهادر فاصله گرفتند و کفش  یپاشنه  از
از  یم یکه ن یچوب یبه در  شدی آن راهرو ختم م  یشده بود و انتها نیتزئ یسبز رنگ یفرسوده

و سرخ   یبه سالن بودند. سالن با دو فرش نه متر  یدر ورود بودند و  ختهیرنگش ر دیسف یهارنگ 
جز دو   ییرای. در پذدادندی آن نشان از عمر دراز فرش م یجلوه ی ب یهاشده بود که رنگ نی تزئ یرنگ

 نبود.  شینما یبرا یز یکوچک و کوتاه، چ  یچوب  زی قرمز رنگ و م یه یفرش و دو تک

 . زیم  یرو نشست و آن دو هم روبه  زی پشت م زن

 بگو مشکلت و.  -

 یکرد و برگه اشی پالتو  بیدست در ج انیدا ست،ینگر انیو موذب به دا دهی ترس یبا لبخند  یآسک
 دعا را در آورد: 

 . میکرد دایخانومم پ ف  یشده ته  ک ی و ما چسب کار  نیا -

 : دیو اخم در هم کش  ستینگر زی م یبه کاغذ رو زن

 . ادیجا م  نیتا ا شی نحس  ،یاهیشوم و س  یچه دعا -

 به آن انداخت:  یرا برداشت و نگاه  کاغذ

 .شهیم اهیس ت  َی زندگ ،یار یب بچه یتان ی و بستن، نم تی راه بختته دختر، آب سَتن -

شده بود.  رهی خ زی به م ظی غل یزن با اخم یهااز گفته  ریمتح انیشروع به لرزش کرد، دا  یآسک یهالب
 آرام نجوا کرد: 

 باطلش کرد؟  شهی م -

 درآورد:  زیم یکشو  زی از م یدست برد و کاغذ و خودکار  زن
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در آن خانه    گرید د،یتان را عوض کن خانه  د،یدورش کن تانی از زندگ  د،یکن دایدعا را نوشته پ نیا یَارک -
ساعت دوازده شب داخل   دیکرد دا یدعا را داخلش پ نیکه ا  یف یدعا آن جا را گرفته، ک ی  نحس   دینمان
 یورود یجلو  ش  ی کی  وتخت خودتان  یباال ش  ی کی سمینوی که براتان م  ییدعاآ نیا د، یبسوزان اطیح

 .دی بسوزان فیبا ک َرمی کی  نیا د،یکن زانی خانه آو

 ها گرفت و لب زد: را سمت آن  دعاها

 . دینکننگا  َرمسه یداخل ک د،ی اری درشان ن سهیاز ک -

 کوچک را از دست زن گرفت.  یهاسهیدست دراز کرد و ک انیدا

 م؟یش نکن استفاده گهید  میفقط در  اتاق و قفل کن شهینم  م،یکرد دایدعا رو تو اتاق پ نیما ا -

 دوخت:  یرا به آسک اشاه ینگاه س زن

 . دیگفتم از خانه بر ؟یسراغ من آمد یپس واسه چ  یدان یاگه خودت م  -

 :دیلبش را به دندان کش یگوشه انیدا

 هاشونم هستن، الزمه اونا هم خونه رو ترک کنن؟هام و بچه از ما عمه ری غ م،یتو عمارت هست -

 نه، فقط خودتان! -

 کندند؟ ی انداختند؛ تمام خاطراتشان در آن عمارت بود، چطور دل م گرید کیبه  ینگاه

  دهیپسر را هم د نی مانده بود، ماش یفاخر آسک یو چکمه فیبراق و ک  یالتوپ یاش رواما نگاه زن
 را کسب کند.   یها کرده مبلغ قابل توجهکه به آن  یلطف  یدر ازا  توانستی بود، م

 خطاب به زن لب زد:  انیگذاشت و دا فی را در ک  هاسهیک  یآسک

 کنم؟  میچه قدر تقد -

 *** 

 : دیبراق و بنفشش کش  فی ک یرو  یدست یکه شدند، آسک  نیماش سوار
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 داره؟  ریبه نظرت تاث انیدا -

 را روشن کرد و راه افتاد:   نیماش

آپارتمانم،   میخوبه بر م؟یریول کن کجا خونه بگ نیحاال ا گه،یداره د نمیداشت ا  ریتاث یکی اون  یوقت -
 هوم؟

 کندن پوست  کنار ناخنش شد:  مشغول

 . میاز کردستان بر خوامی م -

 فرمان کرد:  یگرفت و شروع به ضرب گرفتن رو ینفس انیدا

 م؟ یبر  میتونی جاست، کجا م نیکارخونه و شرکتم ا -

رو بده به    نجایخودت برو باال سر  اون ا  ،یکارخونه و شرکتت؟ تو اصفهانم شرکت دار  ایترم من مهم  -
 !بتهی و مص  یپر از نحس کنمی جا بمونم. هر طرفش و نگاه م نیا خوامی نم گهیبابات و آراد، من د

 اصفهان.  یبر  یخت یپس بگو، برنامه ر -

 شد:  شیهابا لب  یداد و مشغول باز  هیتک  شهیرا به ش آرنجش

 فکر کن.  یهر جور دوست دار  -

 داد:  رییجو را تغ  ست،یگوشه چشم به دخترک نگر از

  شه؟ی خانممون مامان م  یآسک  میکن  زونی دعاها رو آو نیما ا یعن یحاال  -

 به گردنش داد و با لبخند نجوا کرد:  یتاب  بعد

 !زای چه چ ،یمامان آسک  -

 : ستینگر انیاش را کنترل کند، با ذوق به داچه کرد نتوانست خنده هر

 قربونش برم.  یاله ییوو -

 محو شد:  انیدا لبخند
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 راه بنداز.  یبعد قربون ادی حاال بذار ب -

 : دیرا کش انیدا یدو انگشت گونه  با

 حسود جان.  رمیقربون توام م -

 حرکت. نیاز ا ادیبدم م  یدون یاه نکن، م -

 دوخت:  ابانیلبخند چشم به خ  با

 .میدعا شد هیو آخرش لنگه  میدکتر و اومد میهمه رفت  نیعلم چقدر خار شده، ا نیبب   یول -

 م؟یری اصفهان خونه بگ یخوای م یحاال جد -

 زد و ادامه داد:  هیتک  یل صند به

 ؟ یکن یمامانت و راض یتون  یم -

 : ست یبغل عقب را نگر نهیزد و از آ بوق

 ربط نداره.  یمن به کس  ی  زندگ  -

 انیدا یها تا چه حد براکوچه نیشهر، از ا   نیدل کندن از آن عمارت، از ا دانستی زد؛ م یمهربان  لبخند
 . ماندیم  یشهر باق نیاز او در ا یم ین شهیکه هم دانستی سخت است، م 

 ان؟یدا -

 ان؟ یگ -

 . یخوب یل یخ -

 دست او را گذاشت.  یدستش را رو و

 ـــــــــــــ

 بوده؟  فشی واقعًا دعا تو ک -
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 زد:  هیتک واریفرو برد و به د بی دو دستش را در ج هر

 . میآره، البته خودمون حلش کرد -

 نهاد و کتابش را بست:  اشیموها یرا رو نکشی ع ایثر

 آره؟ م،ی که ما مشکلتون و فراموش کن یگیم نارویا -

 سرش را کج کرد:  یبا همان حالت تنها کم  انیدا

  شه؟ی م یچ  دیمثالً فراموش نکن -

 خارج کرد:  فشیو دعاها را از ک ستادیا انیجلوتر از دا ی قدم یآسک

 .میگرفت  سی رو امروز از دعا نو نایا نیکه، بب می گ یزن عمو دروغ نم -

 رفت:   یمردد به طال و طلعت انداخت و سمت آسک یمبل برخاست، نگاه یرو از

مرده؟ بده  لینوشته بود ذل  یچ  ی  دعا د؟یدعا نوشته بود براتون؟ چرا به من نگفت یخاک تو سرم ک  -
 .نارویا نمی بب

 قفل کرد و لب زد:  نهیدستانش را در س  انیدا

دست به   یجور   نیا ستیمشکل گشا ن  فت،یبذار تو ک یآسک  رشونیرو، بگ  سهیکباز نکن گره  -
 . ایکنیدستشون م

 : دیکش انیبه دا هاسه یاش را از کنگاه  ایثر

 وقت بدتر نشه؟   هیمعتبره؟  د؟یکرد داشیاز کجا پ  سه؟ی دعانو نیا یگفت چ -

پدرش   ست،ی نگر نییپا یطبقه  یی  رایبه پذ اشیرو روبه  ی ره یدا مین ینرده یکند و از باال  واریاز د هیتک
 با آراد آمده بودند. 

 .م یجا بشخونه جابه  نیاز ا  دیمعتبره، گفته با -

 مادرش چشم دوخت:  یمایس به
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 . یمن و آسک  -

 یاما لبخند یو به سمت اتاقش رفت. آسک   دیفورًا چرخ انیدا دند،یباال رس یو آراد به طبقه  اکوید
 لبش کاشت:  یگوشه

 سالم عمو.  -

 من. زنمی دارم باهات حرف م  انیدا یر یکجا م  -

 ادامه داد:  اکویو خطاب به د  دیپشت چرخ به

 . گهیم  یپسرت چ نیبب   ایب -

 را در دست گرفت:   ایثر یهاشانه طلعت

 باهاشون.  میزن  یآروم باش تو االن حرف م -

 مبل انداخت:  یدسته یکتش را رو اکوید

 بکنه.  خوادی که م یَسرخود ندارم هر غلط وون  یبا اون ح   یمن کار  -

 : دیرا کش  یآسک یگونه  رفتی همان طور که به سمت اتاقش م آراد

 تو؟   یچطور  -

 رفت.   انیها برخاست و به سمت اتاق دابه بحث آن توجهی ب طال

 *** 

انداخت؛ تا عمر داشت دلش با پدرش صاف   لشی کنار موبا یعسل  یرا در آورد و رو  بندشگردن
 .شدی نم

 نگران طال:  یباز شدن در آمد و پشت بندش آوا یصدا

 شد؟   یجان چ انیدا -

 شد:  رهیاش خ سر چرخاند و به عمه یفور 
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 شد؟ یچ یچ -

 نشد ازش؟  یخبر  گه،ید گمیشهرزاد و م -

 سر داشت و هزار سودا.  کیشست؛ تخت ن یآهسته زد و لبه   یپلک

 زنگم زد امروز.  -

 شد:  یکوب ی بستند و در قلبش پا سهی را ر اشنگاه

 گفت عمه؟ خوب بود؟ سالم بود؟ نگفت کجاست؟  یچ -

 خسته کننده. یماجرا نیا شدی جمع م   برد،ینکرده م یکه باز  کردیم  ینیکلمه چ یطور  دیبا

 انگار طرف اون ور آشنا داره. شن،یچرا گفت، دارن با پسره از مرز رد م -

 بغضش شکست:  مقدمهی ب

   رن؟یخدا من و بکشه کجا دارن م -

 اش نشان نداد: عمه یهابه اشک  یتوجه 

 . رهیبگ  تینگفت، زنگ زده بود حالل  یچی ه دمیپرس یهر چ گهیاون جاش و د -

را باال داد و سپس اخم   اشی ابرو ک ی انیگفتن کرد، دا هی واگورا با دست پوشاند و شروع به  صورتش
 کرد:  یکم رنگ

لخت کردن   ای تا حاال سالم از مرز رد شده؟ طرف و  یک ارن یسرتون م  ییبال هی  هوی هیگفتم مرز خطر -
 اش و در آوردن فروختن.دل و روده  ای ایقاچاقچ 

 شد:   رهیخ  انیفقط بهت زده به دا ست،ینگر گرید

 ینه به خودتون بستگ ایکه برگرده  نیشد که عجله نکنه، البته ا  یذره راض هیزدم باهاش   من حرف -
 داره!

 منتظر چشم به او دوخت:  سشیو نگاه خ ظاهر آشفته  با
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 عمه؟  یگفت  ی...چیگفت  یچ -

 را تر کرد:   لبش

. کنمیگفت اگه واقعًا بذارن آره، وگرنه باز فرار م ؟یگرد یبرم   یگفتم اگه بذارن با کامران ازدواج کن -
 نداره، دوست داره پسره رو.  ی ابره اما خب چاره  ستیدلش ن ادیخودشم ز

خالف نرن، پاک بمونن،   دمشونی بدون بابا به دندون کش دم،یدختر و کش  نیهمه زحمت ا  نیمن ا -
  تیوضع یدیاحت بشه، تو دازش ر المی مثل خودمون حداقل خ یک یبه  دمشیگفتم دختره صبح م

 کامران و؟  

 تخت برخاست و ساعتش را از دست باز کرد:  یرو از

 نه؟ ای بگم به شهرزاد؟ برگرده   ینباش فکر اون جاشم کردم، من چ نگران  -

 چشمش را گرفت:  نم  

 بگو برگرده. -

 تخت برخاست و ساعتش را از دست باز کرد:  یرو از

 نه؟ ای بگم به شهرزاد؟ برگرده   یمن چ نباش فکر اون جاشم کردم، نگران  -

 کرد:  اشی مایس  یچاشن  یبخش تی رضا  لبخند

 باشه.  -

 داخل آمد:  ی اتاق باز شد و آسک در

 عمه طلعت کارتون داره عمه. -

 لب زد:  نی را در آورد وبه سمت اتاق لباس رفت، در همان ح  شالش

 ؟ی ذوق دارم تو چ  یلیگرفتم، خ یخاص یشور و انرژ  هیاآلن  نیاز هم -

 شهرزاد کرد:  یبرا امیبه نوشتن پ شروع



 آسکی 

801 
 

 آره، منم ذوق دارم.  -

 از اتاق  لباس خارج شد:  دیپوشی بافت و بلندش را م راهنی طور که پ همان

 ؟ یکن ی چت م یبا ک یبا تواما، دار  انیبا بابات؟...دا یدعوا کرد گمیآره از لحنت مشخصه، م -

 زد:  هیو به تاج آن تک  دیدراز کشتخت  یرا قفل کرد و رو  لشیموبا

 .گم یرفتنمون و به مامان م هیقض دیخواب  یآره حرفمون شد بذار وقت -

 من با بابات حرف بزنم؟ بگم بهش؟ یخوای م -

 : دیخروش یاو با لحن گزنده   ستیرا نگر یآسک  تلخ

 .گمیخودم به مامانم م دیهر وقت خواب  خوام،ی گفتم نم -

 آهسته سرش را تکان داد. انیلحن گفتار دا نیخورده از ا کهی

 و بده!  یعوض نیو آدرس ا  یشماره گوش -

 ه؟یک  یعوض -

 همان لحن تلخش لب زد:  با

 . گهی د نینگ ه؟یک  یعوض -

 بابا خودم دعواش کردم.  خوادی نم -

 : د یغر زیآم  دیکرد و تهد زیر چشم

 اصفهان، باشه؟  یر ی م ییتنها رمیگ  یبرات خونه م یشماره و آدرسش و نداد -

 .شیها یبا وجود تمام بد فتدی ب نینگ یبرا  یاتفاق خواستی گفتارش را دلبرانه کند؛ نم یکرد کم  یسع

 نکن. تشیکرد، گناه داره اذ یکار  هیحاال اونم از رو حسادت  انیگناه داره دا -

 ابروانش نشاند:  نی ما ب یکوچک یگره
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  ییدعا نی ت همچدختره اگه آدم بود واسه نیدل نسوزون، همه ارزشش و ندارن ا یواسه هر آدم -
 یمگه اون دلش سوخت؟ واسه تو دل سوز  م،یکشیم  میدار یسه ماهه چه زجر  نیبب   نوشت،ی نم

 گفت گناه داره؟   شه؟ی زندگ فهیکرد؟ گفت ح 

 گرفت:  یرا سمت آسک   لشیموبا

 شو.شماره  سی وبن ر،یبگ -

 را گرفت و مردد شروع به نوشتن کرد.  یگوش

 *** 

 که!  دینگفته که از شهر بر دیگفته از عمارت بر ؟یاصفهان واسه چ -

 مفصلش کرد:  یهاشروع به شکاندن غضروف   یآسک

 ... شنهادی رفتن از کردستان پ -

 بود.  س یدعا نو -

 جمله را گفت و ادامه داد: نیبود که ا انیدا نیا

 نیجا، ا نیم گرفته احوصله  گه یخوبه. منم که د دیاما گفت اگه بتون دینگفت از شهر بر  ماً یمستق -
 ش باشه، اونا هم گناه دارن.خونواده  شیپ  یشما بودم چند سال هم آسک شیهمه سال من پ

 لب زد:  زی و ت  دهیبر دهیبر ایثر

 آخر هر هفته بره اون جا...مگه من گفتم رفت و آمد نکنن! یکآس ایکردستان... انی خب اونا ب -

 کرد:  یرا خارش اشی ابرو ری شد و ز  رهیخ گرید یانقطه  به

 یکاره َعنر َعنر آخر هفته ه یمگه ب یداره، آسک  یباباش اون ور کار و زندگ ،یجور  نیا شهیمگه م -
جوب  هیکه بخواد بمونه منم که آبم با بابا تو  دیو زخم زبون ند بتی جا مص نیبعدشم کم ا  اد،یبره و ب

 . یمشورت رفتی ب دیکنن فقط گفتم که بعد نگ دایم خونه هم پسپرده   هیرفتنمون قطع  ره،ینم
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باره  کی که به  ستینگریم انیدا یگر گرفته یو چهره  انیخونسرد دا یمایبه س  یچشم  ریز  یآسک
 برخاست:  ایثر

وسط    نیهم ا ی مامان هیافتاده عه  ادتونیبعد تازه   دیکاراتونم کرد دیاتون و زدخوبه پس، حرف -
 .م یبهش بگ دیهست بر

 : دیها گام برداشت و غرسمت پله  به

برو،   ریخونه بگ خوادی که دلت م ییخواد بکن هر جا ی که دلت م یخان برو، برو هر کار  انیبرو دا -
 ! یبه کجا برس یخوای م نمی برو بب زی من و باباتم که مترسک  سر  جال یخوب واسه خودت َسَلنَدر شد

 : د یپرس انیها گرفت و روبه داو نگاه از پله دیلب گز یآسک

 گه؟ید میریم -

 ها گرفت: هم به طبع چشم از پله انیدا

 م؟ یچرا نر -

 کنن؟  دایخونه پ یسپرد یواقعًا گفت  -

 آره.  -

 شد:  ق یپوستش تزر ری ز نیدندان نما زد، حس خوب مانند انسول یلبخند

 بهشون بگم، خب؟  خوامینگو، خودم م نایبه مامان ا -

 خب.  -

 ــــــــ

آخرش   نی تا بب یدختره رو خط بکش انقدر گوش نکرد  نیبدبخت بهت گفت دور  ا انیچه قدر دا -
بود کم  کمش دوتا چک حواله صورتت   یبهت نگفت هر ک  یچی َمرده که ه یلیسرت آورد خ  ییچه بال

 . کردیم

 : ستی نگر اشیهااش را جلو نگه داشت و به ناخن دست الک زده  یآسک
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از عمارت   دیگرفت دعا رو باطل کرد بعدم گفت با س ی دعانو هی شیپ میآره به خدا، خالصه رفت -
  میمون و ببرخونه  دیگفتم با انیا شرشون راحت شم به دابهونه بودم ت  هیمنم که معطل  دیجا بشجابه 

 اصفهان. 

 آزاده پر از شوق شد و شور:  یصدا

 گفت قبول کرد؟   یچ  انیجا؟ دا ن یا دیایب -

 از ناخن انگشت شصتش الک نخوره بود:  یاگوشه

دو سه تا  میکه گفت  ایو رو هوا زد، به ثر  شنهادمینداره، تا گفتم پ نایاز ا یدل  خوش آره بابا خودشم  -
هفته  هیعمارت رفت رو هوا،   دنیفهم  هیگفت، تا بق اکویبارمون کرد و قهر کرد بعدشم رفت به د کهیت
که برگشت دست از سر   دشهرزا گهی د دادنی اونا جواب م  گفتی م انیدا گفتنی اونا م گفتیم انیدا

 ما برداشتند حمله کردن به اون.

برن دختر   گنیراست م ن،ه یش سلط هماهه خونواد انیدا نیا یهر چ نیی هاتهینگاه چه عفر -
رفتار   یجور  نیا نا یکه با ا دونهیم  زیچ هی انیشما رو کنن، دا یکه فضول نیخودشون و جمع کنن نه ا

 .یکشی نفس راحت م هیاصفهان به خدا  دیا یم دیبرو خداروشکر کن مامان که دار کنه،یم

 کرد. فیداد؛ انگشتش را کث اشی ن یبه ب ینیچ

 آره...َاه خراب شد...  -

راستش منتقل کرد و مشغول پاک کردن الک انگشتش شد،   یچپش به شانه یرا از شانه  لشیموبا
 ادامه داد: 

 ادی عمه طال خودش و زد به غش، شه ،یدیدی که تو بدو ورود شهرزاد راه انداختن و م یلمیف دیبا -
داد و هوار راه انداخته  اکویعمو د کرد،ی م نینه، عمه طلعت پسره رو نفربره شهرزاد و بز  خواستیم

 !نیو بب   ایشده بودند که ب یکمد یتراژد هیبود اصالً 

 ها رو؟ براشون ننه مرده  رنیبگ یشدند عروس یحاال راض -

ن و پشته گوششو گهیاصفهان د میگفت ما که تا آخر هفته رفت انیآره، آخر  ماه بله برونشونه، دا -
 . دنیمنم د دنید
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  یک خوره،ی به دردت م   دمیت خرکه واسه یجهاز  نی گفتم ا یدیمگه؟ د دیآخر  هفته؟ خونه گرفت -
 کمک؟  امی بگو ب  ین یبچ یخوایم

کند؟   یزکار یو تم  یقرار بود آشپز  یچه کس یاو؟ راست ند؟ یبچ لهیشد؛ وس  رهیرو خ کرد، به روبه  مکث
حتمًا   دیبا  رد؟یکارگر بگ  خواستی م  انیبرج است و پانصد متر، دا  کیشان در که آپارتمان  دانستیم

 .کردی مسائل با او صحبت م  نیحول ا

 گمینه کمرش و دارم نه دست و پاهاش و، من فقط م رهی کارگر بگ دیبا انی. دا نم یمن که عمرًا بچ  -
 .ننیرو کجا بچ هالهیوس

 بگم به بابات؟  دیینجا یپس صددرصد آخر هفته ا -

 اد؟ یم یک  ایببوس. آر نمیریآره قربونت برم سالمم بهش برسون، ش  -

 بهشون داده. یشون مرخصهم گفت آخر  هفته مدرسه ایفدات شم، آر یسالمت باش -

 ؟یندار  یباشه مامان کار  -

 اون قوم  ظالم! ش  ی نه قربونت برم حواست به خودت باشه پ -

 کرد:  ییصدای ب یخنده

 چشم، خداحافظ.  -

  یپوستش بود و برا یرو یهاطور که با دندان مشغول کندن الک  نی را کنارش گذاشت و هم یگوش
 در دوخت:   اش را بهبه در اتاق وارد شد. نگاه  یاضربه رفتی م نیی پد الک پاک کن از تخت پا افتنی

 تو.   ایب -

 لبش وارد شد:  یو لبخند  رو  یبا آرامش ذات  شهرزاد

 ؟ یخوب  -

 تخت گذاشت و به حالت چهار زانو نشست:  یرا رو شی پاها مجدد

 گفت مامانت؟  یشد؟ چ یچ نمی بب ایآره، ب  -
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 تخت چسباند:  یرا رو اشیزانو کیهم  او

  الیفام گهیم ام،یو مراسم و لباس عروست کوتاه نم تی از حلقه عروس  امیکوتاه ب یاز هر چ گهیم -
 !هیبگم شغل  دومادم چ شهی روم نم گهیببردت، م ادیداره م یک ننیبابات اآلن دست به کمر نشستن بب

 .ستنی دهانش نگه داشت و شروع کرد به گر یپشت بند  جمالتش دستش را جلو و

 لب زد:  یوار و با لحن افسوس   دست او گذاشت یآرام دستش را رو یآسک

کم که بگذره اونم به راه  هی کنهی م یمامانتم به خاطر  فرارت داره لجباز  شه،ینگران نباش درست م  -
 نکن من دلم روشنه.  هیگر اد،یم

که مامانم انتخاب کرده رو   یااون حلقه تونهیکامران کل  پس اندازشم که بده نم ؟یآخه چه روشن -
 ن مراسم و لباس عروس! چه برسه او رهیبگ

انتظارات عمه   د؟یبگو توانستیم  یادوارکننده یام ز  یچه چ د؛یو جو دیلبش را به دندان کش یگوشه
که کلمه کم آورده بود در اتاق باز شد و   یادر همان لحظه  قاً ی. دقکردیآن له م ر  یکامران را ز اش،یطال
 وارد شد.  انیدا

 به شهرزاد خانم.  -

 : دیرا کش یآج شکل کاپشنش کرد. لپ آسک  یهاشد و مشغول بازکردن دکمه  کیها نزدآن به

 تو؟  یچه طور  -

 با لبخند برخاست و کاپشنش را از دستش گرفت:   یآسک

 ؟یفدات شم خودت چه طور  -

 زد:  یکج  لبخند

 . یمنم عال -

 از او گرفت و به شهرزاد دوخت:  چشم

 چرا؟  هیباز گر -
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 را با دستمال گرفت:  اشی نیب

  د،یری بگ شی ک دیالماس باشه، مراسم و با انیمثل دا دیتون باداده حلقه  ریبگم داداش؟ مامانم گ یچ -
به   یبه خدا موندم چه جور   اد،یگرت داره از فالن جا م شی لباس عروست و از هلند سفارش دادم، آرا

 کامران بگم.

 گفت قبول کن.   ی تو بگو باشه. هر چ -

 چشمش را پاک کرد:  اشک

 تونه کامران، مگه الما... ینم -

 هینداشته باش، پاشو برو صورتت و بشور حالم بهم خورد، چرا شب  یکار  شمهیتو فقط بگو باشه به بق -
   ؟یپاندا شد

 خوب بود! زادهییدا نیچه قدر حسش به ا د؛یخند هیگر نیع در

 چشممه.  مل  ی ر به خاطر   -

 داد: اشی ن یبه ب ینیچ

  دی. چقدر لوسهیگر رهی ز زدیم عی باال چشمت ابروعه سر  گفتمی اونم تا بهش م ، ی مون یم  یلنگه آسک -
  شه؟ی شما دخترا آخه؟ خودتون از خودتون چندشتون نم

 کرد.  انیدا یبازو یحواله  یمشت پرحرص اما آرام یو آسک  دند یبار هر دو خند نیا

 ــــــــــ

 : ست ینگر انیبه دا نیگرفت و عرق بر جب  نینگاه از زم  کامران

 شرکت؟    امیب دی که گفت دیداشت یامر  -

بود و حسابش از  شانندهیاو نشست؛ به هرحال او داماد آ یبرخاست و رو در رو زی پشت م از
 کارمندها سوا! 

 آره کارت داشتم.   -
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 گرفت و ادامه داد: ینفس

   ان؟یب  یکن شونی راض  یتونست ه؟ی ت در مورد ازدواج با شهرزاد چهنظر  خونواد  -

 بود لب زد:  نییو همان طور که سرش پا  مودبانه

 شدن.  یزمان برد اما باالخره راض کمیبله،  -

 ماساژ داد:  گرید کیها را به دستانش را بهم چسباند و آن  کف

 شد.ت راحت  از خانواده المی خب پس خداروشکر خ ،یهم عال  یل یخ -

 . دیدرهم کش انیجمالت دا  ی  از سر  گنگ یاخم

 اصفهان؟  میریم گهیچند روز د  یشهرزاد بهت گفته که من و آسک  -

 تکان داد:   یسر  اشی تمام گنگ با

 . دیاون جا موفق بش دوارمیچرا گفت بهم، ام -

که باالسر  کارخونه و شرکتم   خوامی و م  یکی برم سر وقته شرکته اون جا در عوض  خوامی . م یمرس -
 جا باشه.  نیا

 شد:   رهیدر چشمان کامران خ زیت

جلو   یهام با بابا و بذارم واسه اون جا اما اون لحظه تو اومداز پسرعمه  یکیداد  شنهادیبهم پ  یآسک  -
زدن نصفه    پریکه با ها یدونیکه از هر لحاظ نونت تو روغنه، م یاون جا باش  یچشمم اگه قبول کن

شهرزاد از  گهیروز د  ود دیفهمی نم دیجفتتون اآلن داغ ،یبرآورده کن  یتونی مو نمدختر عمه  یهاتهخواس
بهونه   نیو خب هم خوادی مارکه خودش و م یدلش مانتوها شهیخسته م یمانتو هفتاد هشتاد تومن

  نیتو بهتر ه یجور نیزنه خودمم هم ینه فقط شهرزاد که آسک  پاشونه،یاز هم م ارویکه زندگ استیریگ
  یلیخ  یتونی و م  شنهادمیپ ینآل طلب بار اومدن، حاال اگه تو قبول ک دهیبزرگ شدن و خب ا طیشرا

 نظرت؟  ،یم و فراهم کنمد نظر اون و عمه  ه یراحت با شهرزاد زندگ

بود، تنش  حرکت دادنش از کامران رفته  یدر دهانش افتاده بود و اراده یهمچو چوب خشک زبانت
 چشمیانجام دهد آن هم ب یگر یدر حق د توانستی نفر م  کیکه  یهمه لطف  نی شده بود از ا حسی ب
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که   یهمه محّبت باشد، در حال  نیا ق  یچگونه تشکر کند که ال د،یچه بگو دانستی داشت. نم 
 شکه سر تکان داد. یگرم شده بود با لبخند شچشمان

 بگم...من... یچ دونمی بتونم سربلندتون کنم...واقعًا...واقعًا نم دوارمیممنونم...ام یل ی...خیل یخ -

 کار فرض کن.  شنهادیپ هیو مثل  نیا یتشکر کن  ستی الزم ن -

ک  زشیم یاز کشو برخاست،  قرار داد:  زیم ی درآورد و رو یچ 

 .دیخوشبخت بش  دوارمیازدواج من بهتون، ام یهیهد نمیا -

به تنش وارد   یهزار ولت  یانرژ  یی مبلغ چک گو دنیداد، با د یباز  انیچک و دا نیب  اش رانگاه مردد
 شد.

 ...نی...انیخان...ا انی...داایدا -

 از هر گونه حس:  یبود و عار  یاما جد انیدا   نگاه

  یکم زهیم چعمه یهاباآلخره خواسته  ،یقبولش کن د یبا ینخوا یکه بخوا سهیهد هیفقط  نیا -
 ! ییایاز پسشون بر ب  دیبه شهرزاد با  دنیو واسه رس  ستین

 : دیرا برداشت و در حد نجوا پرس چک

 د؟ یدیکش یبه عشقتون چه قدر سخت دنیشما واسه رس -

به  دنیرس یمشّقت داشته که همه برا شهیو فکر کرد که عشق هم دیاما اخم در هم کش انیدا
ها آن تی ها و موقعانسان  نیب  یکه فرق ستی ز یکه عشق تنها چ  دندیکش یمعشوقشان سخت

 ...گذاردی نم

 !یل یخ -

 *** 

فرو   بیدر کنارش قرار گرفت و دست در ج زی ن انیشانه برداشت و در دست گرفت، دا یرا از رو فشیک
 .بودند ستادهیا نیاندوهگ ییهااما تمام  افراد خانواده با چهره شانی روکرد. روبه
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 به حرف آمد:  ایز همه ثرا اّول

را  طور زا به  نیا دیکردی م دایخونه خوب پ هی ییجا یک ی نزد نیهم  دیرفتیمادر م دینر شدیکاش م  -
 .دیشدی نم

 برد که کتش عقب رفت:  بی دستش را در ج اکوید

اصرار نکن فقط بگو حواسشون و جمع   یدفعه دومش باشه؟ الک نیبه حرف گوش داده که ا یک   -
 کنن و مواظب خودشون باشن. 

هر  پدر  م یمستق ریغ  تنها پسر و عروسش کرد.  یرا بدرقه  اشی و خشن م 

 کرد و رو به مادر لب زد:  کیهم چشم بار انیدا

 . دینگران باش  خوادی حواسم هست شما نم -

 شود: بازگشته بود لب گ اشی از سفر  کار  یگکه به تازه  جهان

خانم شما هم حاللمون کن    یکه ناراحتت کنه آسک میکرد یکار  میزد  یجان حالل کن اگه حرف انیدا -
 . مییگناهکاره خدا یباآلخره ما هم بنده 

 : دیزد و جهان را در آغوش کش   یلبخند کج انیدا

 بوده تو گذشته مونده و تموم شده.  یهر چ هیچه حرف نیا -

جلو آمدند و هر کدام با   اشی برادر و نامزدش، آراد و خواهرهانوبت طلعت و طال، شهرزاد و  به
 کردند.  آن دو را روانه  ، یگاهًا نم  اشک یجمالت

تر  که کوچک و کوچک یبازگشت و به عمارت یافقط لحظه یالحظه  یکه شدند آسک  نیماش سوار
 افتادیکه م یاسقف  مجللش پر از خاطرات  شوم بود اما هم چنان با هر فاصله ر  یز  ست؛ینگر شدیم

و   شمشغول کندن پوست لب  دیبرد که د  یپ یهنگام انیرا در دا  نیو ا شدیتر ممچاله  شانیدل هردو
 گاه عادت نداشت پوست لبش را ب َکند!  چیه انیفرو رفته در فکر است؛ دا

 ـــــــــــ
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و آزاده با ذوق   گفتی اش مکودکانه  یها و آرزوهااو از دغدغه ینشسته بود و برا یآسک یپا یرو  ایآر
 . رفتی اش مپسر  نه ساله یقربان صدقه

تا سر   گشتی م ینشسته بود و دنبال جمالت  انیکنار دا  شناختی که از سر از پا نم  یاما با حال  نیریش
 شانی لیو نسبت فام انیباز کند. با وجود سه سال شناخت دا شانی حرف را با داماد دوست داشتن

 سخت بود. نی ریش  یبا او برا  یهنوز هم شروع هم صحبت

 خاله بشم؟  تونمیمن م گهیاآلن د یعن یخان  انیدا گمیم -

 گذاشت:  بشی آن را در ج نیری به ش  رهیرا قفل کرد و خ  لشیموبا

 . ستیمعلوم ن یچ یهنوز ه د،ی بچه دوست یوادگخان -

 : دیچرخ  انیگذاشت و کامل سمت دا رشی را ز  شیپا کی

 صد در صد مشکلتون حل شده! گفتی که م یاما آسک  -

   ؟یپرس یچرا از من م گهیپس د -

 رفت و لب زد:  یاغره چشم

 مطمئن بشم! خوامی م -

 ساخت:  دایرا هو اشیهاچال گونه  یزد که کم یامهی نصف و ن لبخند

 از مطمئن کردنت عاجزم.  زمیمتاسفم عز -

 هم فشرد و لب تر کرد:  یرو چشم

 د؟ یکجا خونه گرفت ال،یخ یباشه ب  -

 خمارتر:   طانشی بار لبخندش کج شد و چشمان ش نیا

 . گمینم -

 چرا؟  -
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 . یاون جا روزم و خراب کن  ییای هر روز ب خوامی چون نم -

 شد:  انیدا یگرفت که موجب خنده  انیدا یاز بازو یپر حرص  نشگون

  ییاصالً وقتا نم،یو بب  میآج خوامی م نم؟ینحس  تو رو بب ختهیر خوامی گفته م یحاال ک فتهی خودش -
 ! یستیتو ن که مطمئن بشم امیم

 . یگیتو که راست م  -

 !انیدستت و دا  نمیخاک تو سرم بب ،یدر به در ول کن گوشته تنش و کند  نیری ش -

 : ست ینگری آزاده م ی  برزخ  یمایو س  نیریش یگرفته یبه چهره ضی عر یبا لبخند انیدا

 خودم سر به سرش گذاشتم.  دیآزاده خانم ولش کن کردی م  یداشت شوخ -

 کرد:  نیریش یحواله  یوحشتناک یو چشم غره امدی اما کوتاه ن آزاده

ت م  -  ! ادیصبر کن بابات ب کنمی درس 

 : ست یها نگرز پشت سر  آزاده به آنا یآسک

 ! ایکار کرد یچ  نیازت بب دیسوال پرس هی انیدا ؟یکارش دار  ی ولش کن مامان چ -

 و لب زد: دیدر هم کش یاخم کم رنگ  یول انیدا

 تر بغل کن!رو سفت  ای تو فعالً آر -

او  اد  یکرد؛ پس عّلت اخم و َتخَمش توّجه ز یخود حج یرا برا انیدا یجمله  ترق یکرد و دق  زیر چشم
 بود؟ ایبه آر

 ؟ یکن ی م یحسود  ایبه آر -

 : د یزد و آزاده فورًا سمت او چرخ یخند ش ین  نیریش

 ؟ ینیتو سنگ  رهی پاش خواب م یگیمامان، نم نییپا ایب  یاز رو پا آج ایآر -

  نه؟یوا مامان کجاش سنگ -
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 . زمیعز گهید دونهیم زی چ هیمامانت البد  -

 گذاشت:  نییرا پا   ایو آر  دیکش یجمله را گفته بود خط و نشان نیکه ا  انیدا یاش برانگاه  با

 . میکنیما بعد با هم صحبت م -

 خم شد و لب زد:   یآسک یجلو وهیگذاشتن ظرف م  یبه بهانه  آزاده

 ! یقشنگ بدبخت شد یدار بشبّچه  یعنی -

 شد! رهیخ  ست،ینگریم ونیبه تلوز  یظ یبا اخم غل که انیابتدا به مادرش و سپس به دا درمانده

 *** 

 ؟ یخونه رو نشونم بد  میر  یصبح م انیدا -

 اش را باز نکرد: بسته چشمان

 هوم؟  -

 بالشت برداشت:  یاز رو سر

 ؟یدیفردا خونه رو نشونم م گمیم -

 اوهوم.  -

 بخش بر لب کاشت و خواست بخوابد که مجدد از بالشت فاصله گرفت:  تی رضا  یلبخند

 م؟ یبری و م لمونیوسا  یپس ک گمیم -

 شده چشم گشود: یعاص 

 بخوابم!؟  یذار ی نم یگیم یچ -

 براق شد:  انیصورت دا در

 !یدیخواب یمرغ گرفت نی شبه ع ازدهیخب حاال چته؟ ساعت  -
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 : کیرا به او نزدآرنجش را ستون کرد و صورتش  یهم رو انیدا

 کردم!  یساعت رانندگ م؟ هفدهخسته  یفهم ی بخواب مگه جلوتو گرفتم؟ نم ری توام بگ -

 ! ارمیو ب  نمیماش  خوامی م یخودت گفت میبر  مایحاال انگار کوه کنده، گفتم با هواپ اد،یمن خوابم نم  -

 پتو را کنار زد و نشست:  سپس

 ؟ یو کجا گذاشت  چیسوئ -

 کار؟  یچ یخوای م -

 کنار زد:  اشیو پتو را از جلو پا ستادیا راست

 .ادی خوابم نم یبرم شب گرد خوامی م -

 هم کامل نشست:  او

 . اریبخواب اون رو سگه من و باال ن ر یبگ -

 ؟ یاوردی من و ن ن  یچرا ماش خوام،ی و م  نمی. اصالً منم ماشخوامی نم -

 بخواب.  ری برات بگ  ارنشیب گمیًا مبعد م؟ی ومدیم نی مثل اسکال دو نفر آدم با دوتا ماش -

 . رمی بابام م  نیبا ماش -

 : ستاد یا یآسک یبرخاست و رو به رو   زیت

 .گمیبخواب م ریزنمتا بگ  یم رمی گ یم -

 : د یرا در آغوش کش انیدا هوای ب

 .میتو رو خدا بر -

 کرد از خود دورش کند:  یرا گرفت و سع یآسک دستان

 م. تو؟ به خدا خسته یمون  یولم کن بابا، برو اون ور چرا مثل کنه م -
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 تر کرد: دستانش را محکم یگره

 !ی من و ببر  دیبا م،یبر -

 م؟خسته گمیم شهیسرت نم غمبریاه ولم کن برو اون ور بابا، خدا پ -

 . رمی وگرنه خودم م یمن و ببر  دیبا -

چندش در   یبا موجود ییکه گو یداشت و با لحن هر دو دستش را کنار گوشش نگه  یو عصب کالفه
 تماس است لب زد: 

 باشه، باشه، فقط ازم دور شو.  -

 دستانش را باز کرد و با لبخند عقب رفت:  یگره

 عشقم.  یمرس -

 ازت متنفرم.  -

 .ترش ی من ب -

اش را صد برابر کرده بود به سمت  چهره  ت  یکه جذاب یاده یژول یخواب آلود و موها یافهی همان ق با
ت  گرمکن و ت شرتییرفت و سو  یچوب لباس  . دیرنگش را پوش یاو سورمه شرتی س 

 را برانداز کرد و لب زد:  انیدا یبا شوق سر تا پا   یآسک

 !کنمی م یکجاست؟ من رانندگ  چیسوئ -

 پرتاب کرد و از اتاق خارج شد.  یرا سمت آسک چ یسوئ یحرف  چیبدون ه د،یرا باال کش   پشیز

 ـــــــــــ

 کمربندش را بست، دستانش را در هم قفل کرد و چشم بست. انیکه نشستند دا نی ماش در

 ؟ یفلش و کجا گذاشت انیدا -

 خواباند:  یرا کم ینکرد تنها صندل  جادی ا ژشیدر پرست  یحالت
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 کار؟  یچ یخوای فلش م -

 بود:  دهیسمت او چرخ  یفرمان نهاده بود و کم یدستش را رو کی

 !شهیکه بدون آهنگ نم یشب گرد -

 تونم آرامش داشته باشم!؟ یخودمم نم  ن  یتو ماش  -

را    نیماش  یکرد. صدا دایتجسس فلش را پ  یبا کم تیکرد و در نها  انیدا یحواله  یلب ریز ی  "برو بابا"
باره چشمانش را  کیخود بود به  یکه در خلسه انیحد ممکن باال برد که با شروع آهنگ دا نیتا آخر
 همراه خواننده شد:  ضیعر  یاما با لبخند یحد گشود. آسک نیتا آخر

که برم ازت بگذرم به جون  تو که راه  یگیتو دلم جا نداره، م یمن آلودتم به چشمات قسم کس -
 نداره...

 

 و مّلت خوابن! یکوفت نیکم کن ا -

  یجور  نیدست و پا رو، ا یب ،ی  سر به هوا هیحرفارو بهونه نکن،   نیا ،یکیواسه من  ر،ی خودت و نگ -
 نکن.  وونهید

 گفت.  یز ی چ یدستش را پس زد و با بدخلق  انیزد که دا یاضربه  انیدا ین ی ب ر  ی با انگشت به ز و

 ...دمیتو م  ی  نگاه جون بخواه پا هیپادشاه  قلبم، با  -

 او شد:  یکه موجب خنده دیکوب انیدا  یبا مشت به بازو و

 . یدیچشم سف یل یخ -

 اش گرفت. هم خنده  یآسک

 ...دمیعشقه شد  م،یزندگ م،یوونگیهاته، دسهم  خنده  -

 : دادیتکان م تمیفرمان ضرب گرفت و تنش را با ر یرو
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 . دمی...به تو رسی...کنارم یارمیتو  نم،یروز بب   هیکاش  -

 ــــــــــــ

 تر بود. از عمارتش هم مجلل  ی شد؛ حت  رهیخ ش یروکرد به آپارتمان دوبلکس روبه  زیر چشم

 کن.  یجا رو رسم   نیسند  هم تقه یاز سل می راض  انیدا نیآفر -

 کنارش قرار گرفت و کنار  گوشش نجوا کرد: آزاده

 .دهینخواب شبیانگار د چارهی ب  سحوصلهی انقدر ب  یکار کرد یو چ انیدا -

العاده مجلل و پر زرق و  و فوق یانقره یبه غرغر  مادرش آپارتمانش را برانداز کرد؛ لوسترها توجهی ب
ها پله ی داشتند، باال یبودند و طرح ماه یابه رنگ نقره  یگهمه اشیهاکنار  پله  یهابرق، نرده 
در   قاً یدق ییرایپذ  گرید طرفتر و در آن پنج در قرار گرفته بود. اّما در بزرگ  یی  را یبه پذ شدیمتصل م
که متصل به آشپزخانه بود. واردش   خوردی م نییها چند پله سمت پا پله یرو به رو یادیز یفاصله 

  ی  و مربع شکل که حدس زد جا  لیدر وسط آن مواجه شد و با چند مکان مستط  یشد و با کانتر بزرگ
در ذوق   شانی و جلو زدگ  رندیبگقرار  هانت یدست در کنار کاب  کیباشد تا  ییشو  ظرفن ی و ماش خچالی

  ی. لبخندشدی م دهید یکف چند طرح کم رنگ  خاکستر  یهاک ی بود و در سرام دینزند. تمام خانه سف 
  یرفت که با حالت  انیباشد. فورًا به سمت دا انیقصر  خودش و دا توانستیجا م  نیا د؛یزد و چرخ
 داده بود. هیتک واریاش را به دو شانه  بود ستادهیها اپله یرو نهیکم رنگ، دست به س یشل و اخم

 عاشقش شدم.  هیمحشره عال انیدا یوا -

 خارج شد:   یاز اتاق آزاده

در مجزا داخلش واسه رفت و آمد   هیو   یخصوص اطیح  هیتازه  کهی ش  یلیمامان اتاقاتون خ یآسک  -
 .دیدار

 گذاشت:  ینییپا یپله یرا رو  اشیپا کی انیدا

 مونده هنوز. گهیچندتا خونه د ؟ینیو بب  شونه یبق یخوای نم -

 زد:  اشی نیب یرا بهم چسباند و با ذوق به تراشه  دستانش
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 لوکسه. یلی جا شدم خ نیمن عاشق  ا خوادی نم -

 : دیچادرش را جلو کش آزاده

 س.جا پنج خوابه نیبخرم ا مگهیخواب د  سیچهارتا سرو دیفقط من با -

 فورًا لب زد:  انیدا

بابام   یکلّ  نیدیکه خر هارمن یهم میآزاده خانم ما کردا رسم به جهاز دادن و آوردن واسه دختر ندار -
 خودش از رسم و رسوماتمون خبر داره.   یآسک  خرمی و م  لشیوسا هیگفت من خودم بق  زیچ

 ! می خری و خودمون م هاشیکم و کسر  گهید گه،یآره مامان راست م -

 زد و سر تکان داد. یشان داشته بود لبخندباز نگه یسخت که به یاما با چشمان  انیدا

 ــــــ

. تلش را محکم  زدی پّله نشسته بود و نفس نفس م یرو   یانداخت که از فرط خستگ یبه کارگر  نگاه
 و به سمت او رفت:  دیکش اشی موها یرو

 

 . دیمقدار استراحت کن هیمن ببرم شما  دیکارتن و بد نیا -

 

 افتاده لب زد:  یفورًا از جا برخاست و با سر  کارگر

 

 . دییباال شما بفرما  میاریو ب لیگفتن خودمون وسا شهینه خانم آقا بفهمن شر م -

 

 گردنش را کج کرد:  یکم
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 کارتنم بده خودم ببرم.  نیا د،یعجله کن یل یخ خوادی نم ان،یم گهی ساعت د هی نرایزاید -

 

 ... ینه خانم خودم م -

 

 . برمشونی بده خودم م انهیدا الیوسا نیبرم تو اتاق ا خوامی م -

 

اّما کارتن را از دو طرف   یکارتن گذاشت و آن را بلند کرد. آسک ری دستش را ز کی اطی با احت کارگر
  ر  یآن موجب باز شدن  ز نیو سنگ  ادیسوم گذاشت، حجم ز یپله  یرا رو اشی که پا نیگرفت و هم

 .دش ی ب یمه  یو خرد شدن آن با صدا انیلوازم داخل آن از جمله لپ تاب دا ختنیکارتن و فرو ر

 

 خاک بر سرم.  یوا -

 

 : دند یکارگران با عجله سمت او دو یه یبق

 

 .دیبدبختم کرد  دیخودم ببرم زد دیخانم گفتم بذار -

 

 د؟ یخانم شما چرا بلندش کرد مشونیبردی ما خودمون م -

 

 ذاره! ینم آقا زندمون -
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او را زنده  انیبه لپتاب  خرد شده بود، در اصل دا رهی خ  یحرف چیهی اما وحشت زده ب یآسک
 .گذاشتی نم

امور تنها   نیا یتنگ کرده بود و فشار انجام همه  یشب گذشته خلقش را حساب   ی  خوابی ب  دانستیم
 کرده!  یعصب  ی  والیه کیبه   لیروز او را تبد کیدر 

 

 .م یتا خودمون جمعشون کن دیخانم بلند ش  -

 

دسکتاپ آن که به  یهاشهیلپتاب را برداشت که ش شد؟ ی لمس شده بود، چطور بلند م اشیپاها
 .ختیر رون ی پله خرد شده بود، ب یعلت برخورد به لبه 

 

 ...ی...وایوا -

 

آن را پنهان   ییرفت. جاگذاشت و همراه با لپتاب به اتاق  بوریک  یرا جمع کرد، رو هاشه یش خرده
  لیآن همه وسا انی. وارد اتاق شد و به در مگفتیم ان یرا به دا  انیمناسب جر یو در زمان  کردیم

 گهو عقب ن دیرا به چنگ کش اشی تخت گذاشت. موها یلپتاب را رو گر،ی د کی یتلمبار شده رو
 مخصوص خودش نگذاشته بود؟  فیچرا لپتاب را در ک کرد؟ی م دیداشت؛ چه با

 

 ؟ یآسک  -

 

 :ستادیآن ا یخود را به در رساند و جلو  انیلرزان زودتر از دا یگرد شده و تن یزد، با چشمان   خی تنش
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 جانم؟   -

 

 سرخ، خمار و بد خلقش را به او دوخت:  چشمان

 

 نبود؟  نایکه حواست به ا یتو کجا بود خته،یاز کارتنارو ر یکی  تی خاصی کارگر ب نیا -

 

 : خوردند یمدام تکان م جانشی رقصان و پر ه یهامردمک 

 

 بوسم کن.  -

 

 شد:  ظیکم رنگش، غل  یهااخم

 

   ؟یچ -

 

 بوسم کن! -

 

 در کنار فرستاد:  یرا از جلو  یو با پشت دست آسک کالفه

 

 .گهی...برو اون ور دگهیم یچ نیا  گمیم یبرو اون ور بابا حوصله ندارم من چ -
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 داخل.  یذارم بر  ینم  یتا بوسم نکن  -

 

 اش کاشت. گونه  یرو یسرسر  یاو توان بحث را نداشت، بوسه کشش

 

 حاال برو کنار.  -

 

 را در چهارچوب باز کرد:  اشی و پاها دست

 

 لپم و نه.  -

 

 به او انداخت:   یهی عاقل اندر سف نگاه

 

 خونه رو؟  تی وضع  ینیب   ینم ؟ یآسک یآورد ری پس کجات؟ وقت گ -

 

 : دیدهانش را بلع  آب

 

 !یهرجا رو خودت دوست دار  -
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 : د یباال، مرموز پرس ییابرو یدرهم و تا یکرد و با اخم کیبار چشم

 

 ؟ی آسک یزد یچه گند -

 

 به خدا از عمد نبود.  -

 

 پشت سرش:  یکنارش زد، وارد اتاق شد و آسک  محکن

 

 ...رمی بگ  رشیو ز به خدا اومدم کارتن و بلند کنم حواسم نبود دستم -

 

 . ستیگرد به تخت نگر یو با چشمان ستادیباره ا کیبه  انیدا

 

 به خدا حواسم نبود... انیدا -

 

 : دیشده غر  دیکل ییبست و با دندان ها چشم

 

 ساکت باش.  ،یفقط خف...ساکت شو آسک -

 

 دهان باز کرد:  شدی که بلند و بلندتر م ییبا تن صدا و
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بشه؟ تا  یکه چ یدار ی کارتن برم  یر ی بعد تو م  نهینب ب یآس  لمیمن چهارتا لندهور و آوردم که وسا -
 حس... یر ی کنه بعد م یو کمرت درد م  رمی کارگر بگ یگفتی که م روزید

 

 آروم ب... ؟یزنی چرا داد م -

 

ن گرفته متورمش ضربا یهاسرخ شده بود و رگ  اشیما یبست و سرش را باال گرفت؛ تمام س چشم
 بودند.

 

 حرف نزن...   یکی حرف نزن، تو  -

 

 : رد یکرد دستش را بگ   یتنش به لرز افتاده بود، جلو رفت و سع تمام

 

 بب... انیدا -

 

 رفت و نعره زد:  عقب

 

 .شمیم  تری حرف نزن عصب  -

 

 وحشت زده وارد شدند.  یبا شدت گشوده شد و آزاده و مرتض  در
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 چه خبرتونه؟ خاک بر سرم صداتون کل اصفهان و برداشته، چتون شده؟ -

 

انداخت و به   یبه آسک  ینگاه ی رفت. مرتض رونی ها انداخت و از اتاق ببه آن ینگاه غضبناک انیدا
 روانه شد.  انیدنبال دا

 

خت  ت یرفت که رو  یآغشته به وحشت و تعجب سمت آسک یو نگاه یاز سر  دل نگران یبا اخم  آزاده
 نشسته بود.

 

 خوب بود که.  نیپاچه گرفت؟ امثل سگ  هوی چش شد  -

 

 مشغول شد:  اشیهاناخن  با

 

منم حواسم نبود زدم لپتابش و شکوندم بهونه  شه،یسگ م شهیم خوابی هر وقت ب  ه،یجور نیهم -
 دادم دستش.

 

 کنه؟  یجور  نی هم خوادیم ایتا آخر شب که خونه آماده بشه   ای شهیم حاال آروم  -

 

 را به دندان گرفت:  ناخنش
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 .شهیولش کن صبح خوب م ه،یجور نینره هم یخواب درست و حساب هیتا  گهید نیا -

 

 زد:  گرشیپشت دست د یدستش را رو کف

 

 ی خونتون تموم شه حداقل خونه خودتون باشه م دمانیبابا بد شد که، حاال خدا کنه تا شب چ  یا -
 ی تون

 ! یکن آرومش

 

 انداخت.  نیی مادرش و سر پا یمالحظه  یصحبت ب  نیشد از ا سرخ

 ____ 

 کجاست ظهر تا حاال؟   انیشد تموم، دا دهیخونه چ نیمادر ا گمیم -

 

 : ستیشد و لوکسش نگر دهیچ یبا لذت به خانهنهاد و  زیم  یعابر بانک را رو کارت

 

 . هیعال نمییطبقه پا  ییرایمامان تم  پذ یکنه، وا ستیسر به شرکتش بزنه کاراشو راست و ر هیرفت  -

 

 آشوب سر تکان داد: یمغموم و دل یابا چهره  آزاده

 

 . دینی توش بش یمبارکتون باشه به خوش -
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 و اضافه کرد:  ی رو کرد به آسک  سپس

 

  رون،ی رفت ب  یظهرم با اوقات تلخ چارهیب کنه؟ی کار م یداره چ  نیبب انیزنگ بزن به دا هی گمیم -
بهت    نارویا دینبا گهیکجاست، آروم شده، نشده، غذا خورده، نخورده، آخه من که د نیزنگش بزن بب 

 بگم!

 

 

 گرفت و لب زد:  اردی لیب  زیاز م نگاه

 

 کنه...  خمیزنگش بزنم سنگه رو  رسمتی م  ه،یاون اآلن عصب -

 

 ! چارهیکن ازش، اونم کم روش فشار نبوده ب یباشه تو زنگ بزن آرومش کن، عذرخواه  یخب عصب -

 

 باشه، باشه.  -

 

  یرا برداشت و شماره   لشیباال رفت و وارد اتاق شد. موبا واریبه د دهیچسب یکنان از شش پله غرولند
 انداز شد:  نیاش طنو خسته  دو رگه یصدا ت یما در نهاا دیطول کش یرا گرفت، کم انیدا

 

 بله؟  -
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 شد:   رهیرا تر کرد و به کنج سقف خ  لبش

 

   زم؟یعز یخوب  -

 

 خوبم!  -

 

 پس؟  ییایم  یانقدر قشنگ شده، ک  دنیخونه رو چ گمیم -

 

 حاال.   امیم -

 

خودش   یابدًا به رو  یاما آسک دادی تماس م نیبه ا لشینشان از عدم تما انیدا یحوصله ی ب  لحن
 . آوردی نم

 

 واسه لپتابت؟  ید یعشقم من و بخش  -

 

 آره.  -

 

 گفت؟ ی چه م گریو دست به کمر زد؛ د دیگز لب
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 سفارش بدم؟ ایشام بپزم  -

 

 بکن!  یدوست دار  یهر کار  یآسک  دونمی نم -

 

 ؟ یرس ی م گهیساعت د هیتا  -

 

 آره.  -

 

 ؟ ین یبا ماش -

 

 ! مامینه با هواپ -

 

 قطع کرده بود؟   شیرا رو یگوش ست؛ ینگر لیقطع شده. به موبا یماند و تماس  یپشت بندش آسک  و

 

 اتاق باز شد و آزاده در چهارچوب در نقش بست:  در

 

 گفت؟ یچ ؟یزنگ زد -
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 دو دستش را پشتش برد و لبخند زد:  هر

 

 .دهیکرد که ظهر سرم داد کش ییازم دل جو یکرده، کل یآشت -

 

  ای کی واسه تبر  انیبگم جدا جدا ب نایبه عموت ا  رم،یم گهیراحت شد، مادر من د  المیخداروشکر خ -
 ؟یبد یمهمون  هی یخوایم

 

 فکر کرد و لب زد:  یاندک

 

 فعالً بهشون نگو تا خودم بهت بگم.  دم،یم یمهمون  -

 

 باشه قربونت پس من رفتم. -

 

 م برداشت: سمت مادرش گا  به

 

 . میخورد ی دور هم م دمیخر یم  یز یچ هی یموند یم -

 

 کم استراحت کنه. هیس هم خسته چارهی ب انینه بابا برم هزارتا کار دارم، دا -
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 شدم خب. منم خسته -

 

 رفت:  رونی ب یدر ورود از

 

شکر  خدا حداقل   یام که محبت ندار  ذره هی ست،یهم ن چاره ی اون ب ینصفه خستگ تی تو خستگ -
 .یمثل آدم ازش تشکر کن 

 

 زد: هیچهارچوب در تک به

 

انگار تشنه گشنه نگهش داشتم، نکنه انتظار   یزنی حرف م  یجور  هیکارش کردم مگه؟  یوا مامان، چ -
 عشقت کنم؟ ی  جادو خوامی بگم م  ریپاهاش و بذارم تو تشت  ش  یدار 

 

 آسانسور را زد:  یدکمه

 

مثل تو بشه، پوستش و   نیریمسخره کن، به خدا اگه بذارم ش  خوادی برو بابا، هر چه قدر دلت م -
 ...کنمیم

 

درهم چشم از  یاافه یمادرش شد. با ق یهاه یتوص ی  مابق دنیشدن در  آسانسور مانع از شن بسته
دعاها را در آورد؛ گفته بود  یسهیرفت و با اکراه ک  فشیآسانسور گرفت و در خانه را بست. به سمت ک 

 شان کند؟کجاها نصب 
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  یکیو باال تخت، نه، تو   یکیخونه بزنم تو  یورود یجلو  دیو دعا رو که سوزوندم، تو رو با فیاون ک -
 ونه. خ یباال تخت بزنم تو رو جلو ورود دیو با

 

 زد؟ یدر اتاق م  دیرا با  یکیکدام   ست؛یدر دستش نگر یبه دعاها درمانده

 

که کاپشنش را از تن   یدر حال  انی. دادیدو رونی فورًا از اتاق ب دیباز و بسته شدن در را که شن یصدا
 دخترک ثابت ماند.  یکه چشمش رو گذراندی دور تا دور خانه را از نظر م  کرد،ی خارج م 

 

 دندان نما زد:  یلبخندفورًا  یآسک

 

 .یخوش اومد -

 

 رفت و به سمت اتاق حرکت کرد:  یاغره چشم

 

 . نمتیبرو نب  -

 

 راه افتاد: انیطور که دستانش را مثل ترازو نگه داشته بود، دنبال دا همان

 

 به خدا از عمد نشکوندمش که! گه،ی د دیببخش د،یببخش -
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 قرار گرفته در اتاق خودشان بود، شد:   یچهل متر  باً یتقر ییاتاق  لباس، که فضا وارد

 

 از کارات اصالً قابل در...  یسر  هیکردم درکت کنم، اما  یصبح تا حاال هزار بار سع -

 

 شد و حرفش را عوض کرد:  رهی خ  یدستان آسک به

 

 دستت؟  یرو چرا مثل ترازو عدالت گرفت  نایا -

 

 خورد:  یگرفت و تکان  انیاز دا چشم

 

 و باال سر  تخت خوابمون.  شی کیخونه  یبه در ورود  دیو بزن  شیکیآها، زنه گفت   نارو،یا -

 

 را باز کرد:  راهنشیپ یدکمه

 

 خب؟  -

 

 کجا بزنم! دیکدوم و با ستی ن  ادمیخب من اآلن  -

 

 کند:  یر یکه مو بر تنش راست کرده بود جلوگ  رتشی کرد از ح یکرد و سع  کیبار چشم
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 ؟ یگیشده به من نم تی زیچ یآسک  ؟ین یبی روشون نوشته، نم ؟یسواد ندار  -

 

خود خودش   یبود؟ ب  دهیها را ندانداخت و از اتاق خارج شد؛ چه طور نوشته  انیبه دا یچشم گوشه
 و چکش را برداشت.  خیدر آورد، دو عدد م اشیابزار را از کشو ف  یرا سوژه کرد. وارد آشپزخانه شد و ک

 

 ؟یبر ی م  یواسه چ خیم -

 

 آشپزخانه قرار گرفته بود نشان داد: ی  که در چهارچوب  ورود انیرا به دا  چکش

 

 .که بچسبونمش  شهینم گه،یبزنم د  خیدعا رو به م دیبا -

 و چکش را از دستش گرفت:  خی رفت و م  یگرفت و سر تکان داد، سمت آسک ینفس

 

دعا رو هم  یبخر بچسبون به در  ورود یز ی چ یحلقه ُگل  ،یامجسمه  هیصبح برو بازار   نم،یبده من بب -
  ه؟یچ نیاومد بگه ا یزنه به در که هر ک  یم خی دعا رو با م  یالش، آخه کبذار البه 

 

 انداخت و لب زد:  انیبه دا  یهی عاقل اندرسف نگاه

 

 باالسره تخته. واریاون چراغه که به د یال ذارم ال به یو هم م یکی  نیپس ا -
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 .یکرد موونه یبرو بذارش د -

 ____ 

 .کرد؛ مشخص نبود  کیتخت نزد یکرد و سرش را به آباژوره باال کیبار چشم

 

 تو؟  یخور ی م یچ -

 

تر  از هر لحظه جذاب یشرت و گرم کن  دود یگام برداشت؛ در آن ت  انیو سمت دا  دیپر نیی تخت پا از
 شده بود.

 

 .خوامی م گویم -

 

 رفت.   رونی ب تکان داد و از اتاق یسر 

 

 .کنمیم  دارتیتا سفارشا برسه برو بخواب خودم ب  -

 

مختلف جال داده شده بودند،  یهاها و رنگ ها، عکس با شکل  شیهاکه کوسن ی رنگ یر ی مبل ش یرو
 نشست: 

 

 .  شمینم   داریب گهیبخوابم د -
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 با گوش  او شد:  ینشست و مشغول باز  کنارش

 

. کنمی م  دارتیمن ب -  عشقم، چشمات سرخه سرخ 

 

 نجوا کرد:  طنتی کرد و با ش کیرا به گوش او نزد شی لب ها سپس

 

 . یداشته باش یبرو بخواب حداقل واسه آخر  شب انرژ  -

 

 : دیهمان چشمان بسته، اخم در هم کش با

 

 فکرشم نکن.  یعنی -

 

 نشست:  انیدا یپاها یرو یفور 

 

   م؟یریجشن نگ دیجد یشبه مشترکمون و تو خونه  نیاول  یعنی -

 

 باشه واسه فرداشب. -

 

 . یسییداره توام که ر  یداخل ر یاون جا که مد ،یر یفوقش صبح شرکت نم -



 آسکی 

837 
 

 

 شد:  دهیبه آن سو کش ینگاه آسک  فونی زنگ آ با

 

 ؟ ییغذا رو آوردن؟ خدا -

 

 دو رگه برخاست:  ییسخت و صدا یرا کنار زد و غرولند کنان با لحن  دخترک

 

 . رستورانشم که دوتا قدم اون ورتر از خونمونه.دمیمنم نخواب دیتا غذا رس یکرد یانقدر وراج  -

 

 : د یداد و خروش اشی ن یبه ب ینیچ

 

 . شهیاخالقت مزخرف م یل یخ  یشیخوابالو م یوقت انیدا یوا -

 

 : ستادیدر منتظر ا یرا زد و جلو فونیآ

 

 که هست.  نهیهم -

 *** 

 یقلبش را مملو از شاد دهیکه وقت  خواب رس نیفکر به ا یحت  د؛یخودش کش یپتو را رو جانی ه با
 : کردیم
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 چه قدر امروز مزخرف گذشت!  ش،ی آخ -

 

 تقارن  خط چشمش بود:   یاما تمام تمرکزش رو یآسک

 

بدم؟ واسه خونواده توام  ی مهمون یبه نظرت ک   گمیم ان؟یامروز به خدا. دا یگند اخالق بود  یل یخ -
 فقط خونواده خودم؟ ها؟ ایبدم؟  یمهمون دیبا

 

 : د یچرخ انیبه سمت دا  یصندل ینشسته رو و

 

 خان با شما بودما! انیدا -

 

 رفته بود.آرام در خواب فرو   انیبرخاست به سمت تخت رفت. دا د،یاز جانب او نشن یپاسخ چیه اما

 . دیپرستیمرد را م  نیکرد؛ ا تبسم

 

 . یکه نباش ینباشم اون روز  -

 

 . دیو پتو را باالتر کش دیشد، آرام چشمانش را بوس  خم
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 *** 

 ها! شهیقشنگ م  ؟ییواسه سفره آرا  رمیآواکادو هم بگ  ان،یدا -

 

 را باال داد و مردد لب زد:  شی ابرو کی

 

 . یدونی واال، هر جور خودت م دونمی نم -

 

 آواکادو را از قفسه برداشت و داخل چرخ گذاشت:  یهابسته

 

 . شهیقشنگ م دارمی برم  -

 

 زد و به طعنه گفت:  یخند  شین

 

  شییکه بلد باشه، تو اول رو دست پختت کار کن بدبختا مسموم نشن سفره آرا گهیو م  نیا یکی -
   شیپ

 .کش

 

 انداخت:  انیبه دا یخشک و گوشه چشم لبخندش

 



 آسکی 

840 
 

 اومده رو وزنت.  لویک ستیس دوچشه دست پختم؟ دو هفته -

 

 .شدمی ها مزده  یقحط  هیبه خاطر رستورانه کنار خونمونه وگرنه شب  نیا زمی عز -

 

 گرفت و به راه افتاد:   انیدست دا را از چرخ

 

 دست پختش خوب باشه جلوت و که نگرفتم. ری زن بگ هیبرو  -

 

 .یکردیدق م یکه داشت رممی آخه خواستم زن بگ -

 

 . کردی م هیته یکتاب آشپز  کی در اسرع وقت  دیبا د؛یبست و اخم در هم کش چشم

 

 !انیدا کنمی خوش مزه درست م ییگرفتم خدا ادیدرسته اولش غذا بلد نبودم اما اآلن که  -

 

 سرش کاشت:  یرو یاو بوسه  دیرا در آغوش کش   یآسک

 

 باهات چشم آهوم.  کنمی م یآره بابا دست پختت تکه، شوخ -
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دست   یدست رو کند؟ی م یچه طور زندگ ستیکه عاشق ن  یکس  یحس  بدش سوخت، به راست  تمام  
 . ستادینوک پا ا یکه دور  کمرش حلقه بود گذاشت و رو  ان،یدا

 

 . نییپا اری بوست کنم سرت و ب خوامی م -

 

 : ستی کنج  لبش کاشته بود و به سقف  فروشگاه نگر  یاما لبخند کج انیدا

 

 چه قدر سقفش بلنده! -

 

 : ستاد یا شیپاها یرساند و مجدد رو انیخود را به دا عیسر یآسک

 

 .گهیبوست کنم د  ایب -

 

 : ستادیا یآسک  یاز سقف گرفت و رو به رو چشم

 

 بوس کن.  ایمن و؟ آها، ب -

 

 .رسهی خب سرت و خم کن قدم نم -
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 !یاون چکمه پاشنه بلندات و بپوش  یخواستی م -

 

 چرمش کرد:  یهابوت  میبه ن نگاه

 

 قشنگ تره.  نایا -

 

 تکان داد و به راه افتاد: یسر 

 

 . یبوسم کن  ذارمی و بکن بعدش م  داتیخر  ایب  حاال فعالً  -

 

 : دیدو انیگرفت و دنبال دا شیهابوت  میاز ن نگاه

 

 باشه.  -

 

 .کردی طلب م طنتی ش  یو دل  صافه عروسش، اما خب دلش کم  یشیآال یب نیا یغنج رفت برا دلش

  ___ 

 گرفت:  یگذاشت و پشت فرمان جا نی را عقب ماش  دهایخر

 

 ! مایرفت برگرد ادمی و  نیا یخونه بگ می نر ؟یدیخر یهمه چ -
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 زد:   هیتک یرا بست و سرش را به صندل  کمربندش

 

 بخر سر راهمون.   زیچ هیبخوام شام بپزم  شهیم ریامشبم د دم،یش و خرهمه -

 

 اش به عقب بود لب زد: بغل نگاه  نهی را از پارک در آورد و همان طور که از آ  نیماش

 

 هتل آسمان؟  میبر -

 

 که از خدامه. یستین اگه خسته -

 

 . میپس بر -

 

و   نیمرتبش از زم ش ی بافت  دور گردنش و ته ر ،یکوتاه  مشک یدر آن پالتو ست؛ینگر انیرخ دا مین به
 دستش گذاشت:  ی. دست روکردی م یزمان دلبر 

 

 برم عمارت هشت بهشت.  خوامیچهارباغ؟ م میبعدشم بر -

 

 اونم چشم. -
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 ـــــ

 و نگاه کن. نیدورب  ان،یدا -

 

 برنج در دهانش گذاشت:   یقاشق

 

 . یر یگی عکس م یه زی سره م ادی بدم م -

 

 : ستینگر انیآورد و به دا نیی را پا  لشیموبا

 

 ازت؟  رمیگی باشه، بده انقدر عکس م یادگار ی خوامی م -

 

 !شناسمتی کف دستم م نی. عرمی که بعدش من مجبور بشم ازت عکس بگ ی ر یگی از من عکس م -

 

 شروع به غذا خوردن کرد:  یارا کنار بشقابش گذاشت و با چشم غره  لیموبا

 

  ؟یر ی عکس بگ شهی ازت کم م یز یچ -

 

 . رمیگی عکس ازت م   ی. بخور غذات و بعدش کلشهیآره کم م -
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 عکس داشته باشم. یها کلبا اون ون  خوامیم ،یر ی بگ دیتو چهارباغ با -

 

 از اون جا؟   یکم عکس دار  -

 

 . دیاش نوش از نوشابه ی باال داد و قلپ یاشانه 

 

 ــــــ

 . انداختندی به اجناس م  یو نگاه  کردندیها عبور ممغازه  یدر دست هم از جلو دست

 

 و کجا   نیمدل ا ای. خداکهی نداره ها اما ش  یچیس هساده نیچه قدر قشنگه، بب هیکت آب  نیا انیدا -

 دم؟ید

 

 اآلن تنته!  نیزرد  ا یآسک  -

 

 کرد:  انیدا ینثار  بازو یبه خود انداخت و با خنده مشت  ینگاه عیسر

 

 چه قدر حواس پرت شدم من. نیخدا بب یوا -

 

 : ختیرا بهم ر  یرنگ و بلنده آسک ییطال ی  زده از روسر  رونیب یزد و موها  یکج  لبخند
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 . یگلم خنگ یست یحواس پرت ن -

 

 :داد انیدا لیتحو ییدندان نما لبخند

 

 عمارت؟  میبر -

 

 .هادهیع گهیماه د هی ؟یبخر  یخوای نم  یز یچ -

 

 .میو بخر  نیسفره هفت س لیوسا میایب  دیبا گهینه فعالً فقط چند وقت د -

 

 اشاره زد:  یرنگ یکرم ی  اما به مانتو انیدا

 

 . یو امتحان کن  نیاما دوست دارم ا -

 

آن هم  نی داشت و تنها تزئ یمجلس یکه فرم  یجلو باز به رنگ کرم ییانگشتش را گرفت؛ مانتو رد
 ! کیش  یبود؛ ساده ول نشیدور آست ی  انسکافه  یربان ها

 

 پروش کنم.  میبر -
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 انداخت و وارد مغازه شدند. انیدا ی  دور بازو دست

 

 ــــــــ

 آن نشسته بودند. میعمارت و حوض  عظ  یرو به رو  مکت،ین یرو

 

 چرا؟  دونممی نم ان،یدا دهیجا بهم آرامش م نیا یل یخ -

 

 پا انداخته بود: یو پا رو ،ی را پشت آسک دستش

 

 دوست دارم.   ترش یو ب دونیمن م -

 

 اون جا! یاصفهان من و برد یبار که اومد نی اول ادته؟یامامم آرامش بخشه.  دونیآره م -

 

 زد و نجوا کرد:   ینرم لبخند

 

 ! ومدمینم شدی کاش پاهام قلم م  -

 

 را در دهانش گذاشت و خجسته لب زد:  ییآلو
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 . دمینشن ؟یچ -

 

 .کنهی وقتا چه کارها که نم  هی. آدم ریبه خ  ادشی گمیم یچ یه -

 

 رنگ کوچکش زد:  دیو سف   یکیرا به چنگال پالست  یترش آلو

 

 دهنت و باز کن.  -

 

 : د یبرد و آلو را بلع  کیرا نزد  سرش

 

 چه ترشه.  -

 

 زد و چنگال را داخل ظرف گذاشت:  یلبخند

 

 ان؟یدا -

 

 جان؟  -
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 کند:   انشی آن چه قصد داشت ب یبه دندان گرفت، مردد بود برا لب

 

 نه؟ ای دهیجواب م مین یبب میامتحان کن ییایم میما که دعاها رو زد گمیکه، م گمیم -

 

 بود.  زاری بحث ب نیشد؛ از ا لی حال خوشش زا  تمام

 

  ه؟یهوم؟ نظرت چ  -

 

 بزند:   یکرد خود را به نفهم یسع

 

  م؟یامتحان کن  یچه جور  -

 

 گشاده لب زد:  ییرا کج کرد و با رو  سرش

 

 م؟ یدار بشبچه  -

 

 داد. ریی اش را تغ نگاه  ریرا جمع کرد و مس شیهالب

 

 ه؟یها؟ نظرت چ  -
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 : ی اکراه رو کرد سمت آسک پر

 

 ندارم!  یمن حرف  یخوای اگه تو م -

 

  یرو یمحکم  یو بوسه  دیرا سمت خود کش انیشد، ذوق زده صورت  دا یماالمال از خوش  قلبش
 اش کاشت. گونه

 

 ان؟یدا -

 

 هوم؟  -

 

 ! یخوب یل یخ -

 

  _____ 

 .کردی م  نییدستش بود و شبکه ها را باال پا کنترل

 

 .ای عمو بزن شبکه پو -
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 انداخت:  ای به آر یچشم گوشه

 

 . ارمیت مشبکه باحال واسه هیعمو، صبر کن اآلن  هیمیهاش قدکه برنامه  ایپو -

 

 لب زد:  کردی را روشن م زی م یرو یهاکه شمع یدر حال یآسک

 

 رو دوست داره.  ای ه نه تو، بعدم اون شبکه پونگاه کن خوادیجان اون بچه م انیدا -

 

 مد نظرش را رد نکند:  یکرد تا شبکه کیبار چشم

 

 .خوامی و صالحش و م   ری بچه نفهمه، من خ -

 

 گرد شد و فندک بلندش را از شمع فاصله داد:  چشمانش

 

 !؟انیدا -

 

 زد:   یو چشمک   دیخند خت،ی را بهم ر ایآر یموها

 

 مگه نه؟ م،یدار یما باهم حساب شوخ  -
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 شد:  انیاش نماافتاده یهادندان  ی  خال  یزد که جا یهم لبخند پسرک

 

 بزن.  یخوایکه م یاآره عمو هر شبکه  -

 

 : دیکش ییآرا زی دست از م نیریش

 

 . یر یو بگ تی طرف  آج دیخاک تو سرت با -

 

 چرخاند:  نیری رخش را سمت ش مین انیدا

 

 باهاش.  میکنیم  یشوخ میرو تو سر  بچه نکن، دار زایچ نیا -

 

 ها معطوف در شد. نگاه  آن  فونیزنگ  آ یکه با صدا  د،یبگو یز یلب باز کرد تا چ  یآسک

نداشت   نی آست کیزانوانش، که  یوجب باال هیرنگ تا  ی مشک یادکلته د؛یبه لباسش کش یدست فوراً 
پوشش   یرنگ برا یمشک ی. جوراب شلوار دیرسیمچ دستش م  یگشاد تا رو گرشید نیو آست
چپش   یشانه یکه رو دهیاتو کش ییهم رنگ  لباسش، موها قاً ی پاشنه بلند دق ییهاکفش  ش،یپاها

 اش!رنگ  مورد عالقه یدود ی  بود و کاله شاپو  ختهیر

 

 مهمونان.  انیدا -
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داخل آمدند   یکج کنج لبانش نشاند و در را گشود. ابتدا آزاده و مرتض  یتازه کرد، لبخند ینفس انیدا
 داخل شدند. شانیاش با خانوادهو عمه  یآسک یعموها بیو سپس به ترت 

 

 ___ 

 

که کنار   نیر ی خانه چه قدر بود؟ به ش نیا مت  ی نامحسوسش را دور تا دور  خانه چرخاند؛ ق  نگاه  عاطفه
 زد:  یدستش نشسته بود تلنگر 

 

 چه قدره؟   متشیق  یدونی نم دن،یخر  یکی خونه ش  یل یخ گمیم -

 

 را باال داد و زمزمه کرد:  شی ابرو کی

 

 کار؟  یچ یخوای وا، م -

 

ها خودمون اومد جلو  مثل خونه یز یچ هی هیمامانم گفت آپارتمان یوقت دم،یپرس یجور  نیهم -
 . ننیشی برج م  هیچشمم، نگفت پنت هاوس 

 

 از پرتغالش را در دهان گذاشت:  یپر 
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 ها ما.تو آپارتمان  ادیاز عمارت بلند شه ب ان،یهم نه دا ی شکیه -

 

 نیبا ا شهی ورشکست م  انیوگرنه دا ترن ییپا  ارهیتوقعاتش و ب دیبا  یگرونه، آسک ی لیمشخصه خ -
 همه خرج. 

 

کرد و اال به خواهر  من   دییهم تا یانتخاب کرد آسک  انیخونه رو دا نیبه خواهر  من داره؟ ا یچه ربط -
 .کنهی م  یزندگ انیغارم با دا هیباشه که تو 

 

 گرفت.  نیری رو از ش  زی را باال داد و تمسخر آم شی ابرو کی

 

 ــــــــ

 

 ؟ یحامله بش یتونی خوبه عمه؟ م  تتیحاال اآلن وضع  -

 

 و به گذرا به مادرش چشم دوخت:   دیکش گرشیپشت دستش د  یدست

 

 حل شد. گهیشده بود اآلن د  یاشتباه ه یآر...آره، دکتر گفت  -

 

 د؟یشدی به خاطر  اشتباه دکتر شما حامله نم یعنی -
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 قدر هوا گرم شده بود! چه

 

 را پشت گردنش داد:  شیموها

 

 اشتباه گفته بود که مشکلمون درمان نداره. -

 

 در چشمانش انداخت و با لبخند گفت:  یر ی تح

 

 که درمان نداره! نیو فالن، آخه ا خورهی بهم نم   کتونیگفته بودن ژنت -

 

 به مادرش چشم دوخت، مشخص بود او هم دست پاچه شده.  گفت؟یپا برداشت؛ چه م یاز رو پا

 

 . کهیعمه جان دکتر کالً اشتباه گفته بود که مشکلمون ژنت -

 

 گرم شد. یته  دل  آسک  د،یچرخ نایسمت دا هانگاه

 

 : د یرا جلوتر کش اشیدست پاچه روسر  مهیفه
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. خدا رو شکر که همه  شهی مشکلتون حل نم  گهینکرده د  ییگفتم خدا یعنی. ، آها من فکر کردم..عه -
 درست شد.  یچ

 

 را باال فرستاد:  شی با همان نگاه  خمارش هر دو ابرو انیدا

 

 .آره، خدا رو شکر  -

 

 کج زد.  یپشت بند  حرفش لبخند و

 

  یاکه یامشب هم قطعًا ت  شد،ی دلش با عمه صاف نم  گرید شناخت،ی را م انیلب تر کرد؛ دا یآسک
 . کردی بارش م

 

 س.آماده ز یشام، م دییبفرما کنمی خواهش م -

 

 به مادرش انداخت:  یشام عاطفه نگاه  ز  یم دنید با

 

 همه غذا رو چه طور درست کرده؟ نیا د؟یجون آشپز گرفته بود یآسک  -

 

 شوق دستانش را در هم قفل کرد:  با
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 . زمیخودم درست کردم عز -

 

 .کردی ها را نظاره مآن  یچشم ریز انیدا

 

 نشست:  زی بود که پشت م ینفر   نیاول یآسک  ی  عمو

 

 .دهیهم چ یخوشگل  ز  ی چه م نیعروس، بب نیَبه، به دست پخته ا -

 

 کنار همسرش نشست:  مهیفه

 

  یانقدر ولخرج  دیکه نبا یگرون  نیتو ا شه،ی م لیو م فی همه غذا که عمه، نصفش ح نیالزم نبود ا -
 کرد!

 

 مانع شد:  انیدا ی که صدا دیبگو یز یدهان باز کرد تا چ یآسک

 

 ،یامهیق ،یاقرمه هیمدل غذا درست کن،  هیگفتم  یآسک نیبه ا یعمه، من هر چ گهیشما ببخش د -
 .میکردی گفت نه ما تو عمارت واسه مهمونا چند مدل غذا درست م

 

 نششت و با لبخند ادامه داد: زی م پشت
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 نیفرق داشت، عادت داشتن به ا زشونیهمه چ ومدیکه واسه عمارت م  ییمهمونا زمی منم گفتم عز -
 گمیخوش مزه م هیسبز قرمه هی دیکه اومد گهید یدفعه شاهللیحاال ا رفت،یتو کتش نم  نیا زا،یچ

 درست کنه. 

 

را درونش احساس کرد، حس  خرد شدن، حس  خجالت،    یحس بد مهیفه آمد،ی در نم  یاز کس صدا
 حقارت. 

 

 آن ها انداخت:  یبه همه  یو نگاه دیآب دهانش را بلع یآسک

 

 نیا زم ی تو رو خدا، عاطفه عز  دییبکشم براتون؟ عمه بفرما یعمو چ  کنم،یخواهش م   دییبفرما -
 . ادیبخور خوشت م هیخورشت  کورد

 

داماد را   نیشد؛ به شّدت ا دنی را برداشت و مشغول کش  ینی ساالد  چ تیاز سر  رضا یبا لبخند آزاده
 . داشتی دوست م

 

 ! سیساالد و بعدم واسم بنو نیجون مامان، طرز پخته ا یآسک  -

  ____ 

 دستش انداخت:  یزباله  سهیخشک را داخل ک یهاند پسما

 

 پروند.  یز یچ هیحاال اون بدبختم   ،یگفتی نم  یاون جور  زیکاش سره م انیدا -
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 به بدنش داد و لب زد:   یو قوس کش

 

 نپرونه. یز یبه واسه من چ گهیگرفت د  ادیخب حاال  -

 

  یار یرو ب  ایوم یبادکنک هل نی ا ییایبگو دمت گرم. م  انیکرد، گفت به دا ف یک  یلیاما مامانم خ  -
 .رسهی دستم نم ن،ییپا

 

 آورد:  نییخانه استفاده شده بود را پا ن یبزرگ، محض تزئ یهارا که با گل  هابادکنک 

 

 ؟ یکارشون کن یچ یخوای حاال م ،یدیم نریزایفقط پول به د یالک -

 

 داد: ی را دست  آسک  ناتیتزئ 

 

 گفت؟   یبابات چ  -

 

 کنم؟  یخال  یرو چه جور   ناینگفت، باد  ا  یچی اون ه ییخدا -

 

 م اآلن. خسته  میکنی م یولشون کن صبح خال  -
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 : ختیتر را در آن ر یبرداشت و پسماندها یگر ید کیپالست

 

دار  بچه می بتون دیبا گهیاگه مشکلمون حل شده د گفت،یگفتن؟ خب راستم م ی راجبه بّچه چ یدید -
 .میبش

 

 انداخت:  یگذرا به آسک یگوشه چشم، نگاه از

 

 رو تا بدم نگهبان.  هاک یپالست  نیحاال تا اون، بده ا -

 

 است؟  زاری حد از بچه ب نیچرا تا ا ست؛یرا نگر انیدا درمانده

 

 . ایب -

 

 را پشت  گوش داد و به سمت آشپزخانه راه افتاد. شیمو

 

 ___ 

 

 مبل پرتاب کرد: یرورا از تن خارج کرد و  کتش
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انگار با   زدی حرف م  یجور  هیپول کرد،  هیگفت؟ جلو جمع خواهرم و سکه  یپسره درومد چ  یدید -
 ! کهیطرفه مرت یمشت پشت کوه 

 

 را سمت اتاقش برد.   ایبه مادرش انداخت و آر ینگاه  نیریش

 

 هم چادر از سر برداشت و دستش گرفت:  آزاده

 

  یچه قدر آسک  گهیم ای ندازهیم کهی سره بچه ت ای گفت؟  ی خواهرت چ یدیند ؟ی دامادت رهی تو فقط گ -
و   یو پاش کنن، دارندگ ختی ر خوادیبگه به تو چه، دارن دلشون م ستی ن  یشکیول خرجه! ه

هشه، خوبش گفت، دخترش درومده به  شوهره خودش هشتش گرو ن  ینیع انمیفکر کرده دا ،یبرازندگ
که  هییحرفا  نایکرده؟ خب ا یچرا انقدر ول خرج ده؟یخر یاخونه  نی گفته خواهرت چرا همچ نیریش

 .گهید رهیگیم ادی نمیکه ا گنیشون متو خونه 

 

  ادیم نهیرو بب   مهیخواست فه  یپسره، آسک نیپاش و خونه ا مهیفه ذارمینم گهی ش حرفه، دهمه نایا -
 ! ذارمی که خواهرم عزت نداشته باشه خودمم پا نم ییجا ره، یو م  نهیبی جا م نیا

 

خوش نشونش   یرو انیبخواد بره هم دا مهی ش، فهمعطله خواهرت بره خونه  انیکه دا نیحاال نه ا -
ش. بعدم تو پا  هست که رفتن و نرفتن  خواهرت مهم نباشه واسه یانهیپسره ک نیانقدر ا ده،ینم

 . یاون جا تفه سر باالس، انگار که به دختره خودت پشت کرده باش  ینذار  ای یبذار 

 

 کرد:  ضیتعو یراهنی پ ری اتاقش شد، لباسش را با ز وارد
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پرسم، قدمشم سره چشمم هر وقت خواست   یحالشم م زنم،ی زنگش م کنم،ی دخترم و دعوت م -
 کنم. ش نشست و برخاست توقع نداشته باشه من تو خونه  گهیاما د اد،یب

 

 شد:  شیهالباس  ضیهم وارد شد و مشغول تعو آزاده

 

بگو بعد   یو به آسک  یحرفا که امشب به من زد نیباشه نشست و برخاست نکن، فقط خودت هم -
 رو شوهرش حساسه.  ینه، اون قدرم که آسک ای اد یجا م نیاصالً ا نی بب

 

گشاده؟  ی  ه؟ اخالق  قشنگ؟ رودار یچ افهیکور کرده عاشق شده، پسره جز پول و ق  ارویچشم دن -
 .شده؟ خودم اشتباه کردم با ازدواجشون موافقت کردم نیا هیعشق و محبت بلده؟ عاشق چ

 

و از همه جدا   یاخالق نداره حساب آسک یواسه هر ک انمیفعالً که دختره غرق تو رفاه و آرامشه، دا -
 !شاهللیو هزار سال رو سره دخترم نگه داره ا شه یکرده، خدا سا

 

 را گفت و چراغ  اتاق را خاموش کرد.  نیا

  _____ 

 

  ن؟یا هیکارات، پس کدوم گور نیخاک تو سرت با ا  ترسمی من م نیری ش -

 

 دوخت:  دانیم ی  انی را به حوض  م اشنگاه
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 . دهیپوش دیپسره سر تا پا سف  هیبگرد دنبال  نه،یشی خودش گفت کنار  حوض م -

 

 داد و لبانش را کج کرد:  اشی ن یبه ب ینیچ

 

 و ببرم واقعًا. تقه یبپوشه متنفرم، مرده شوره سل دیکه شلوار سف  یاز پسر  -

 

 شاد و دوست داره، دانشجو هنره.   یبده؟ خب رنگا مقه یسل یگیکه م  یدیو د افشیمگه ق -

 

 هزار تا کار دارم.  رم،یم کنمیول م ادین گهیساعت د میهست اگه تا ن یهر چ -

 

 برخاست:   مکتیاز رو ن  جانی با ه نیری ش ناگهان

 

 اوناهاش، اوناهاش.  -

 

فر،   ییدوخت که با موها  ینگاه  مغمومش را به پسر  یشروع به دست تکان دادن کرد. آسک و
  یسنت یو کفش فیک ،قهی به همان رنگ همراه با جل یشلوار  ،یسنت یهانوشته یحاو  دیسف یراهنیپ

 .آمدیها مبه سمت آن 

 

 و ببرم! تقهی رده شوره سلواقعًا م -
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 : د یغر رد،ی نگاه از پسر بگ ایصورتش بدهد  یدر اجزا یر ییکه تغ نیبدون ا  نیریش

 

 خفه شو.  -

 

 تر فرستاد: را باال  نکشیو با انگشت ع  کیها نزدبه آن  پسر

 

 د؟ یخوب هست  یسالم خانم  شکوه  -

 

 کم شود:   ششیاز تشو یفرو برد بلکه کم شی پالتو بیدستش را در ج  نیریش

 

 د؟ یممنون شما خوب یل یسالم، خ -

 

 دوخت:  یبه آسک نگاه

 

 خانم؟   یکاسک دیشما خوب هست -

 

 : دیخروش  یدیرا باال داد و تاک شی ابرو کی
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 !سگهید زی چ هی یکاسک ،یآسک  -

 

 اش را کنترل کند به حرف آمد: خنده  کردی م یکه سع  یدر حال نیریش

 

 . یمیرح  یآقا  هیخواهرم آسکاسمه  -

 

 : د یکش شیبه موها یدستپاچه، دست  پسرک

 

 اشتباه اسمتون رو متوجه شده بودم، شرمنده واقعًا.  خوامی من واقعًا معذرت م -

 

 شانه انداخت و نگاه از آن دو گرفت:  یرا رو فشیک

 

 .گهیخواهرمم دسته شما امانت د  نیا رمیم گهیمن د اد،ی م ش ینداره پ یرادیا -

 

 لب زد:  یکرد و با فروتن یتبسم  پسر

 

 حتمًا، مثل چشمام مراقبشون هستم. -
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  ترش یهفته ب  کیشلوغ بود،   یامام خارج شد. امروزش حساب دانیها انداخت و از مآخر را به آن  نگاه
دو   دیع  یحساب  دیبا رفت،یبازار م دیفراهم نکرده بود، با یز یچ چینمانده بود و او هنوز ه دیتا ع
  دی. بادیجد یاانه و خ انیامسال فقط خودش و بود و دا کرد،ی م  یماندن ادیشان را به امسال ینفره 

 اش خانه اطی دوست داشت تراس، ح رفت،ی به گل خانه هم م

 نی زتریانگ جانیراه هم نوبت  دکتر داشت که ه  نیخانه را با گل جال دهد. ب  ی  خال یفضاها و
است.   لشیهمان طور بود که باب م زیرا دوست داشت، همه چ اشی بود. زندگ نیهم شیگروزمره 

 و صاف.   یآب  یرفته و حاال اون مانده و آسمان اشی زندگ اههیطوفان  س

 

 . کردیاو را م ی  از حد هوا شیدلش ب یرا گرفت؛ به تازگ انیدا یدر آورد و شماره فیرا از ک  لشیموبا

__ 

 

 .هاهیپا هیرو بق   مینیچی و م شهیبلنده، بق  هیپا نیسبزه رو بذار رو ا انیدا -

 

 سر تکان داد:   یبه عالمت نف انیدا

 

 بلنده.  هیها بذار رو پاشمع کوتاه نیو با ا ب یس گمیم یپرسی نظر  من و م ینه، اگه دار  -

 

 لب باز کرد:  مصرانه

 

 .گهید یزایچ شونه یسبزه باشه، رو بق  دیبلنده با  نینه، رو ا -
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 ستن؟یکدوم اندازه هم ن چیه هاه یپا نیچرا ا -

 

ها شده بود و اطراف هر کدام از آن نییتز  ینور  یهاسه یشد که با ر  رهیشکل خ رهیدا یهاهیپا به
 با اشکال مختلف روشن بود.  ییهاشمع 

 

 !نهیبه هم شی خب قشنگ -

 

 رفت:  ونیها انداخت و سمت  تلوزبه آن یکل ینگاه انیدا

 

  یدوست دار  یش و دارم. خودت هر کار نه حوصله  ادیکارا خوشم م نیبه من چه اصالً، من نه از ا -
 بکن. 

 

 کرد:  شانیسر نگه داشت و کالفه رها یاش را باالفر شده  یموها

 

 !یذوقی ب  یل یخ م،ین یسرم خواستم با هم بچ ری خ -

 

 ساعت قبلش! هینه  ننیچی سفره م لیهفته قبل از سال تحو هی یعاد ی  آدما -

 



 آسکی 

868 
 

  یجه یعقب رفت به نت یباب  دل  خودش شد. قدم هال یوسا دنیمشغول  چ ان یبه حرف  دا توجهی ب
مانده بود  قهیدق یس  ست؛یبود. به ساعت نگر زی انگ جانی نفر ه کیهمه هنر در  نیا ست؛یکارش نگر

 به سال  نو. 

 د ید لیرا مشغول صحبت با موبا انیاتاق شد و دا وارد

را برداشت   فشیپس ک  ها نداشت صحبت با آن  یبرا یا باشد، به هر حال عالقه  اکویحدس زد که د ،
 و از آن جا خارج شد. 

 ___ 

 

بودند و گوش سپرده به   رهیخ ونیبود و لبانش شکفته از خنده. هر دو به تلوز ان یدر دست  دا دستش
 سال. ل  یتحو یدعا

 

 و؟  میکه با هم بود یدیع  نیاول ادتهی -

 

 نهاد:  یآسک یشانه یاش را روزد و چانه  یلبخند کج انیدا

 

 بودمت!  دهیدزد -

 

 زد:   هیستبرش تک ینهیرا عقب داد و به س  سرش

 

 .شهی وقت واسم تکرار نم   چیحس  اون شب ه -
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 کرد:  طنتی اما لحنش را مملو از ش انیدا

 

 آره مخصوصًا حس  آخره شبش.  -

 

  دن  یچسباند، با ترک  انیخود را به دا  ترش یسال. ب  ل  یتا تحو هیمعکوس شروع شده بود؛ پنج ثان  شماره
  وقفهی فشرد. ب انیدا یهالب  یرا رو شیهاو لب   دیمخصوصش، چرخ ز  یدل انگ ی  ق یبمب و آن موس

 . فتدیب  تفاقا ش یبرا هان یامشب قرار بود بهتر داد،ینم  ی نیعقب نش یاجازه  انیو به دا دیبوسیم

 

 و نفس زنان لب زد:   دیرا عقب کش  سرش

 

 مبارک!  دمونیع -

 

 را سمت او گرفت:   یکوچک یاما دستش را از باال آورد و جعبه  انیدا

 

 و تولدت! -

 

 عقب رفت، آرام جعبه را از دست او گرفت و نجوا کرد:  یآسک

 

 و پدر شدنت.  -
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. دیرسی و تاک ساعت به گوش نم  ک یو ت  ونیتلوز ی  جز مجر   ییصدا چیه ستاد؛ی ا یالحظه  یبرا زمان
 : ستی را نگر یشوکه آسک 

 

 پدر شدنم؟ -

 

 را در آورد:  یاپشت  سرش برگه   فیکنج لبش کاشت و از ک  یلبخند  نرم  یآسک

 

 ماهش نشده. کیهنوز  -

 

 اش را نه:گرفت، اما نگاه  یرا از دست آسک برگه

 

 ؟ یمطمئن  -

 

 شکمش گذاشت:  یو با لبخند، دستش را رو دیچک یاز چشم آسک یاشک قطره

 

 . گمیبه خدا راست م -

 

 شد:   ترشی رفته رفته ب  اشهیگر
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چه قدر بچه دوست دارم گفت گناه   دونستی خدا بهم نگاه کرد، م ان،یباالخره منم مامان شدم دا -
 داره بذار آرزو به دل نمونه.

 

 : د یرا در آغوش کش یتکان داد، از شوک خارج شد و آسک  انیدر کالبد دا یز یچ

 

  یخودت ک   طونیش  نمی. ببیخوشحال باش  یکل د یانداره تازه اآلن ب هیکه گر نیقربونت برم ا -
 ؟ یچرا زودتر بهم نگفت ؟یدیفهم

 

 : د یخز رونیب انیاز آغوش دا دایش  یحال با

 

مطمئن بشم، امروز   رمینوبت دکتر بگ هیچک استفاده کردم مثبت شد، گفتم بذار  یب  یب  شیهفته پ -
 س باردارم!رفتم دکتر گفت سه هفته

 

حس  متناقض     نیلبش نقش بست، مگر از بچه متنفر نبود؟ پس ا یچرا، اما او هم لبخند رو دینفهم
 درونش از کجا آمده بود؟ 

 

 سمت شکم  عروسش رفت:  اشنگاه

 

 . امیمنم باهات ب  یگفتی کاش م  -
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 گذاشت: را گرفت و به شکم خودش  انیدا دست

 

  هیدکتره بهم بخوره، به نظرت چ یکه حالت از هر چ  مینه ماه دکتر بر نیتو ا  دیقدر با نیا -
 تش؟ یجنس

 

 دوخت:  یلبخند چشم به آسک  با

 

 !گهیدختره د -

 

 پسره.  کنمی اما من حس م  -

 

 ...خویب -

 

 از جا برخاست:  انیها را معطوف خودش کرد. داآن ی  زنگ  تلفن نگاه هر دو یصدا

 

 باشن. نایاحتماالً مامان ا -

 

 و به سمت تلفن رفت:  ستادیراست ا  یآسک
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 خودم بهشون بگم.   خوامیدارم م  جانی ه یل یخ -

 

 پشت بند  حرفش اتصال را برقرار کرد.  و

 

 ___ 

 

 نشست:   نیری گذاشت و کنار ش  زی م یرا رو  یچا ینیس

 

 بابا هم خسته بود گناه داشت.  د،یای ب  دیهمه راه بلند ش نید االزم نبو -

 

 دستش بود، با لبخند نجوا کرد:  یسونوگراف ینشسته بود و برگه انیکه کنار دا یدر حال یمرتض

 

 چند وقتشه؟ دی. گفتومدمیم دیبا شمیدار مو الزم نبود؟ دارم نوه یچ -

 

 کرده بود.  دایبه او پ یعجب مهر  امدهی شکمش گذاشت؛ هنوز ن یذوق دست رو با

 

 سه هفته. -
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 : د یو خروش دیرا بوس یآسک   گریبار  د آزاده

 

  یبا برکت  دهیهزار سال باال سرش باشه، عجب ع  تونیکه سا یمن قربونت برم، مبارک باشه اله یاله -
 شد.

 

 شکمش گذاشت:  یو دست رو  دیچرخ یگشاده سمت آسک  یگرد و لبخند یبا چشمان  نیریش

 

 اون تو بال؟  یکن ی کار م یچ یدار  ؟ییخاله اون جا ی  ای لوب -

 

 را باال داد: شیابرو  کیبر لب کاشت و  یلبخند کم رنگ انیدا

 

نشده  ل ی ازش تشک یخاص زهی کنه چون چ یکار  یتونی شه، بخوادم نم اون اآلن سه هفته نیری ش -
 هنوز!

 

 در آورد:  یو شکلک انیکرد به دا رو

 

 د؟ یبذار  یچ دیخوایاسمش و م  نمیبگو بب -

 

 و تکانشان داد: ستینگر شیبه انگشتان پا  یآسک

 



 آسکی 

875 
 

 پسر باشه من! کنهی انتخاب م انیدختر باشه دا -

 

 دوخت:  یاش را از برگه به آسکنگاه یمرتض

 

 ؟یذار ی م  یپسر باشه چ -

 

 کرشمه نجوا کرد:  پلک زد، انگشت سبابه و شصتش را به هم چسباند و با نرم

 

 توماژ.  -

 

 و آزاده رفته رفته به خنده باز شدند:  یمرتض لبان

 

 ؟ یبذار  یچ یخوای دختر شد م  انیآره، توماژ، قشنگه. دا -

 

 ها انداخت: به آن  یتفاوتی را گاز زد و نگاه ب  ارشیخ

 

 . اریدارن، حداقل پسر شد بذار دان با هم  یت یچه سنخ  انایتوماژ و د دونمی . من نم اناید -

 

 . خورهیبه توماژم م یجور  نیتو اگه دختر شد بذار تارا. ا -
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 انداخت:  یبه آسک یدار کش  را کج کرد و نگاه   لبش

 

 ؟ یتر سراغ نداشت تارا؟ اسم مزخرف  -

 

 را نوازش کرد:   یآسک یمداخله کرد و موها آزاده

 

 . ستیکه تنش سالم باشه، دختر و پسرش که مهم ن نهیمهم ا -

 

 سر تکان داد و لب زد:  یمرتض

 

 پسر باشه.  دیچرا مهمه، بچه اول با  -

 

 را مرتب کرد:   راهنشیراست نشست و پ انیدا

 

 که اونم دختره. میارینم تر ش یبچه ب هیما کالً  -

 

 : دیانداخت و غر  انیبه دا ی گوشه چشم یشکوه
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 ، بشه ورژن دومه خودت؟پسر باشه یترسی م -

 

 کج کرد:  یرا طرف شکوه  گردنش

 

  ه؟یبشه مثل  خودم غمم چ -

 

 را از دهان فاصله داد: اشی فورًا استکان چا آزاده

 

   ؟یگفت  نایجان به مامانت ا انیدا گمیم -

 

اصفهان که بهشون گفتم ما  انیب  دیگفتن. قرار بود واسه ع کیو داد کردن و تبر غیگفتم، اونا هم ج  -
 . میستین

 

 کردستان؟ دیبر دیخوای شما م  -

 

با آن   ییرو در رو یزه یبه آن جا برود؟ هنوز انگ خواستی کرد؛ م انیاش را معطوف دافورًا نگاه  یآسک
 .  ردیبگ یم یتصم نینخواهد چن انینکرده بود، کاش دا دایعمارت شوم را پ 

 

 بزنم.  المیسر به و هی  خوامی ، مشمال میر یامسال م م،یری نه نم -
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 جوانه زد، شمال را دوست داشت:   یبر قلب  آسک ذوق

 

 شمال؟  می به من امسال قراره بر ی پس چرا نگفته بود -

 

 از مبل گرفت و به جلو خم شد:  هیتک

 

 کالً دو سه روزه فکرش افتاده تو سرم.  -

 

 و لب زد:   دیکف دستانش را بهم کوب  نیریش

 

 شمالم. منم عاشق   یوا -

 

 پاس انتقال داد: انیبه دا  نیریاش را از ش نگاه یمرتض

 

 یگشمال که همه دیبر دیخوایشمال امسال، حاال اگه شما م  میبود بر نیمون ااتفاقًا ما هم برنامه  -
 .میباهم هم سفر ش 

 

 بر لب نشاند و راست نشست:   قیعم  یلبخند یآسک
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 ان؟ینه دا ه،یعال  یل یاگه بشه که خ یوا -

 

 زد.  یپلک آرام  دینوشیم اشی طور که چا همان

 

 : د یبه سرعت سمت پدرش چرخ  نیریش

 

 .هم هست یتولده آسک یعه راست نه،یفردا اول  فرورد -

 

 : د یدو دستش را از هم باز کرد و او را در آغوش کش هر

 

 تولدت مبارک باشه عشقم. -

 

طور که داره  نیکه ا میریجشن بگ هیردا برات ف میمامان جون تولدت مبارک باشه، من و بابات گفت -
 .هیاگهید زهیانگار فردا برنامه چ رهی م شیپ

 

 اشاره زد:  یبا سر به آسک انیدا

 

 خوبه فردا؟  -
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 پر از ناز سرش را به نشان  موافقت تکان داد. یهم با لبخند او

 

 ___ 

 

چشمانش گذر   یکوتاه از جلو  یلم یتمام خاطرات مانند ف ست؛یو به آن نگر  ستادیا الیو یبه رو رو
چه قدر   یبا شکوه دارید ش یآن اعتراف  جنون آور، چه هولناک بود برا ن،یریش یکرد. آن بوسه 

 امدهیشهر ن  نیو به ا الیو نی. سه سال است به است ین انیهم خون  دا دی فهم یشد وقت نیغمگ
 آمده بودند.  یشکمش نهاد، چه خوش موقع یدست رو بودند،

 

 . اری کمکم چمدون و ب ای ب یآسک  -

 

 رفت:   نیریشد و به سمت ش دهیکش رونیب  الیفکر و خ  از

 

 !کلتهی سه برابر من ه ؟یار یب  یتونی چمدون نم هی -

 

 : ستینگر کلشی چمدان را رها کرد و به ه نیریش

 

 ؟ یگ یسه برابره توعه؟ جک م کلمیمن ه -

 

 : دیچمدان را باال برد و آن را پشت سر  خود کش یدسته
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 است؟  انی است چه حاجت به ب انیکه ع یز یچ  ؟یجک واسه چ -

 

 . یکه خودمم بلد بودم روان یطور  نیا شهیچرخاش خراب م نینکشش رو زم -

 

 لب زد:  رفتی م نیآمد و همان طور که به سمت ماش  رونیب  الیاز داخل و انیدا

 

 !دارهی داره برم ایبدو که اتاق بزرگه رو آر نیری ش -

 

 رفت:  الیکرد و سمت و کیجمله چشم بار  نیا دنیبالفاصله پس از شن  نیریش

 

 .ادهیز  لمیغلط کرده، خوبه بهش گفتم من وسا -

 

مردانه دور شکمش   ی. دستشدی گاه بزرگ نم چیه ست؛ینگر نی ریرفتن ش ری با لبخند به مس  یآسک
 گوشش نجوا کرد:  ی  ک یمردانه در نزد ییسپس صدا دش،یو عقب کش دیچ یپ

 

 .شهی وقت بزرگ نم چیخواهرت ه -

 

 زد:  هیاو تک ینهیگذاشت و سرش را به س انیدستان دا یرو دست
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 تره. ازش عاقل  ایآر -

 

 ماتت برده بود؟  یاون جور  یکردیفکر م یبه چ نمیبگو بب -

 

 مرد را دوست داشت! نیبا ا یرا ماالمال از عشق کرد، چه قدر زندگ  شیصدا

 

 ادته؟ی ،یدوستم دار  یکه گفت یاون شب  -

 

 دوستت دارم! یکه تو اول گفت  ادمهی -

 

 زد:  انیدا یبه چانه یاجمع شد، سرش را باال برد و با انگشت ضربه لبخندش

 

 ه بودم.اون شب افتاد ادهی گمیداره حاال؟ دارم م یچه فرق -

 

 دوخت:  ای اش را به درزد و نگاه  یکج  لبخند

 

 .ادمهی قیدق یل یخواستم بگم خ -
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 گذاشت:  دشی سف  کفش  یآمد و پا رو رونیآغوشش ب  از

 

ت برم ی هست یجونور  هیتو  -  .ادی که فقط خدا از َپس 

 

 و مجدد در آغوشش گرفت:   دیرا کش یآسک  دست

 

 .با من مهربون باش عشقم -

 

 .ننیبیم  نایزشته بابام ا انیدا -

 

 چسباند:  یآسک  ی  شان یرا به پ اشی شانیپ

 

 . یکنی خالف که نم نن،ی خب بب -

 

 : ستادیپا ا یپنجه  یانداخت و رو انیدور گردن دا دست

 

 !ای ترجذاب  هیزاو نیاز ا -

 

 زد و مغرورانه سر باال داد:  یکج  لبخند
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 جذابم.  ای از تمام زوامن  زمی عز -

 

 بر منکرش لعنت.  د؛یسرخوش سر عقب داد و خند دختر

 

ر، چشما یموها نیخودت. با هم   ه  یشب خوامی دختر م هی یآسک  -   خوامیسرخ، م یلبا ،یاروزهیف یف 
  ایحواسم ازت پرت بشه، ازت غافل بشم   خوامی دوست داشته باشم، نم تی نهای خودت و ب  ه  یشب یکی

 بهت نداشته باشه. یشباهت  چیاز تو دوسته باشم که ه  ترش یو ب  یبخوام کس 

 

  نیا یابراز  عالقه یاش گاه جلوگذاشت؛ چرا با تمام  ظرافت و حس  عاشقانه انیدا یگونه  یرو دست
 آورد؟ی مرد کم م

 

 ه؟ی چ  فیو پسر شد، اون وقت تکل میحاال اومد -

 

 کرد:  دیخاطر تاک نانی بست و با اطم چشم

 

 .دونمی دختره من م -

 

 ؟ی حاال اگه پسر شد چ  -
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 اون وقت...  -

 

 .دیخوریاآلن سرما م  هیداخل؟ هوا ابر دیایها نمبچه  -

 

 زد:  ادی و فر دیکش  الیسرش را به طرف و ی شان را معطوف  آزاده کردند. آسک دو نگاه  هر

 

 .میایم میدار -

 

  یباز کرد و قدم انیحرکت کرد. دست از دور گردن دا الی تکان داد و به طرف و  یخنده کنان سر  آزاده
 عقب رفت: 

 

 .مینشد ضی تو تا مر میبر -

 

 رفتند:  الیانداخت و به سمت و یآسک  یدور  پهلو دست

 

 حکم  سرخر و دارن.  اد،یبدم م  یکه از سفر  خونوادگ نهیهم -

 

 سرخره؟ واقعًا که. اآلن مامان  من یعنی ان؟یدا -
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 . ستی سفر با خونواده جالب ن گمیکالً م یگفتم بابا، مامانت که ماهه منته  ینه کل -

 

 . یجمعش کن  خوادی نم یحرفت و زد گهید -

 

 شدند.  الیوارد و یآسک یسر داد و با چشم غره  یبلند یخنده انیدا

 

 ختهیر  یسر آسک یکه رو یشاد یها رنگارنگ و برف  یانفجار آمد و کاغذها یمحض ورودشان صدا به
 شدند.

 

 تولدت مبارک.  -

 

اش را چرخاند و به  شد. سپس نگاه  رهیخ  شی و عمو ای دهانش گرفت و به ثر  یدستش را جلو ناباور
آمده  ی چه زمان  شیهارا فراهم کرده بودند؟ عمه یتجمالت  نیچن یک   ست؛ی شده نگر نیتزئ  یالیو

 کرده بودند؟   نیتزئ  یبودند؟ ک  

 

 تولدت مبارک عشقم.  -

 

 اش گرفته بود؟چرا خنده  دانست ی دوخت، نم انیناباورش را به دا نگاه

 

 ...انیدا -
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 : د یرا محکم در آغوش کش  یبود که جلو آمد و آسک ینفر  نی اول ایثر

 

 یحاللم کن من کم بهت بد  یمبارک باشه زن عمو هم مادر شدنت هم تولدت، حاللم کن آسک  -
 نکردم، بگذر از من.

 

  شیدایپ انیکه دا ینگاه دوخت، روز  ایثر ی. به چهره را پاک کرد  شیهافاصله گرفت و اشک  سپس
 ،یود. شب خواستگار سرش مانده ب یباال ای کرده بود، هر دو روز را ثر یکه خودکش یکرده بود، روز 

بود،   آورده اشی شب عروس  یرا برا گرش یآرا نیزن بود که بهتر نیبود، ا دهید  ایثر یشوق را در چهره 
 که ببخشدش! توانستی م خواست،یبود. م دهیتور عروس در تن د یرا برا شیهاصبورانه انتخاب 

 

ازتون به دل  یبد چیه ستم،ی ن  ییو رو چشمی زن عمو، منم دختر  ب   دیبه من نکرد یشما کم خوب  -
 ندارم. 

 

 !ترمان یتر، پش تر، عاشقانهبازوانش گرفت؛ محکم  نیرا ب  یآسک  مجدد

 

 . یمرس -

 

 دخترک را به آغوش گرفت:  فیظر  کری جلو آمد و مردانه پ اکویبندش د پشت
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تو دستم بوده و من  یچه گوهره ناب  دمیداشتم، اآلن تازه فهم ادیباهات ز یمنم حالل عمو، ناسازگار  -
 . ببخش عمو، حالل کن. میکدوممون قدرت و ندونست چیه دونستم،ی قدرش و نم

 

 خلق داده بودند!  رییباره تغ  کیموذب بر لب کاشت؛ چه به  یو لبخند دیدهانش را بلع  آب

 

 عمو رو؟  یبخشی م -

 

 سر تکان داد:  آرام

 

 .دمیند  یز یعمو از شما هم جز محبت چ ستمین یانهیکه بخوام ببخشم، من آدمه ک ستی ن یز یچ -

 

 داد:  یرا گرفت و به آسک یاجعبه  ای. سپس از ثردیرا در دست گرفت و بوس یآسک  سر

 

  ای ادیب  ایو سالم به دن حی قربونت بره عمو، هم تولدت هم مادر شدنت مبارک باشه، ان شاهلل که صح -
 قدم  پر برکت.  هی

 

 بود:  رهی خ  یمحو به آسک یکه با لبخند انیرو کرد سمت دا  سپس

 

 سرش باشه.  یهزار سال باال تونه یان شاهلل که سا -
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 گرفت و لبخند از لبش برداشت:  یاز آسک دهید

 

 . یمرس -

 

 کردند.  شکشیتولدش را پ یهیهد یبا آسک  یو آزاده هم جلو آمدند و پس از دست روبوس  یمرتض

 

 .کهی بدو نوبته ک یآسک  -

 

آن نصب کرده بودند و   یرا مانند پازل باال یرفتن، که عکس آسک  ییرایپذ  یگوشه  زهی سمت  م به
آن هک  یبه شکل قلب، که عکسش رو یک یک رنگ.  ییو طال یومیهل یهاپر بود از بادکنک  زی م نییپا

 قرار داد و نجوا کرد:  یدستش را پشت کمر آسک  انیو هفت. دا  ستیبا عدد ب یشده بود و شمع 

 

 اول آرزو کن.  -

 

نداشت که برآورده نشده  ییتا غوغا کنند؛ آرزو رفتندی باز چشمانش م ست،ینگر انیرخ  دا مین به
به بودن در کنارش، عروسش شدن، خانم   ان،یدر دا شدندی در گذشته خالصه م  شیباشد، تمام  آرزوها

 ساندهبه سرانجام نر  شیمرد برا نیمانده بود که ا ییاش شدن، مادر  کودکش شدن، چه آرزوخانه 
 باشد؟  

 

 ان؟یدا -
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 گرفت و به چشمان دخترک دوخت:  کیاز ک نگاه

 

 ان؟ یگ -

 

 . یخوب یل یخ -

 

 .دمیس بعدًا جوابت و م جاست دست و پام بسته نیخانواده ا زمی عز -

 

 کرد و لب زد:  یتبسم 

 

 بهت بگم. یز یچ هی خوامی م  اری گوشت و ب -

 

 کرد و لبخند منحصر به فرد خودش را زد:  کیرا بار  چشمانش

 

 ؟ یبزن   غیج یخوای م -

 

 نه به خدا.  -

 

 کرد:  کینزد یرا به لبان آسک  گوشش
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 بگو.  -

 

 پا برخاست:  یپنجه یگذاشت و رو شیهارا کنار لب  دستش

 

 هامون دوقلوان.بچه  -

 

 قهقهه زد.  انیمبهوت دا یپشت بند  حرفش به چهره  و

 

رقم زده،  شانیبرا ریکه تقد یاندهیاز آ اطالعی ها بانسان یباال و باالتر رفت. گاه شانی زندگ نی دورب
ها رقم آن یتنها برا الشانیکه به خ ییهای و شوم  هایاهی از س کنندی باز م تیمدام لب به گله و شکا 

. به خالقت توکل کن  یاهینه س ید ینه سف ست،یمطلق ن ایدن  نیدر ا زیچ چیکه ه  نیخورده، غافل از ا
تو  ، یدانی رد کن و پشت سر بگذار، تو نم یگر یپس از د یک ی ری و تدب یو مشکالت را با صبور 

 . ستیو آرامش ن  یجز خوشبخت  یز یمشکالتت چ  نیا یاما نوک  قله  ینیبی نم

 

 ان یپا

 

۱۵/۱۱/۱۳۹۸ 

 

۱۹:۳۰   
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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