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 : خالصه داستان

ام مرا در سراشیبی مرگ قرار داد، در این تصمیمات احمقانه

سراشیبی هر آنچه را که ترس از دست دادنش را داشتم گم کردم. 
 .ی پشت سرمهای شکستهمانده ام و یک دنیا هراس و پلاکنون من 

 چگونه به جایی که به آن تعلق داشتم برگردم؟ چگونه خود را از این

پنداشتم توان تمیز ی عشق و عاشقی نجات دهم؟ همیشه میمهلکه

گذارد من هستم اما این نیز ها اثر میچه بر آناتفاقات را دارم و آن

کنی ها که فکر میحاصل بود از همان اندیشهبیای پوچ و اندیشه

 .شودشود اما نمیکنی میهست اما نیست. فکر می

د. من تا پایان این راه را خواهم رفت حتی اگر به قیمت جانم تمام شو

روم تا ام نجات دهم من میروم تا کسانی را که از دست دادهمن می

 .کشاندقعر آتش زندگی ن های پوچ و تهی مرا بهحسرت

کنم تا کسی جز من فدا دهم من خود را فدا میآری من ادامه می

 .نشود

 :مقدمه رمان

 گفتی که

 چو خورشید زنم سوی تو پر

 کشم از پنجره سرچون ماه شبی می

 اندوه که

 !خورشید شدی، تنگ غروب
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 افسوس

 !وقت سحر   که مهتاب شدی،

  

 

ین عروسی تر، اصدای بلند آهنگ، روی اعصابم بود. کاش زود

ترین رفیقم بود، مسخره تموم بشه! درسته عروسی بهترین و صمیمی

سمت مادرش  اما حس خوبی نداشتم. ویلچر صبا رو تکون دادم و به

  رفتم.

کنه. اگه بشه ما به داخل خونه تابی میخانم حکمت! صبا بی  -

  برگردیم.

ال! با لبخندی زد و موافقت کرد. چشمم به برادر صبا افتاد، دانی

آورد. ویلچر رو با حرص حرکت صورتم هجوم می دیدنش، خون به

طرف صورتم انداخته و از باغ به سمت ویالیی  دادم. موهام رو یه

  که درست وسط باغ بود، حرکت کردم.

دونم چرا عروسی رو توی تاالر نگرفتن و اصرار کردن باید نمی

وف وسط حیاط هم به سمت زیرزمین مخجا برگزار بشه. نگاهمین

  پشتی خونه، ُسر خورد.

ای مضطرب، نزدیک زیرزمین ایستاده بود و با دانیال با چهره

رفتم و نگاهم به جور که به داخل خونه میزد. همینگوشی حرف می

 .هم، برخورد کردیم دانیال بود، دختری از خونه بیرون اومد و به

 .گفت« آخی»  با این برخورد، دختر زمین خورد و

اش کردم که سعی کرد با شنلی که روی شونه  اشگاهی به چهرهن
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  زد.بود، خودش رو بپوشونه. خیلی مشکوک می

لباسش خاکی بود؛ ان قدر خاکی که انگاری چاه کنده بود. خواستم 

خواهی کنم. دستپاچه و سریع از زمین بلند شد. موهای نسبتاً معذرت

ساده از « ببخشید»  کوتاه شرابی رنگش رو دورش ریخت. با یه

  کنارم گذشت و با عجله از ویال خارج شد.

خیلی بهش شک کرده بودم، اما به روی خودم نیاوردم. ممکن بود 

 .مهمون ویژه باشه و برام دردسرساز بشه

ساکت موندم. وارد فضای تاریک داخل خونه شدم که چراغی داخل  

روشن ی خونه رو های سقف، فضاخونه روشن نبود، فقط هالوژن

  کرده بود.

به جای رفتن سمت  ویلچر رو به سمت سالن فرعی، حرکت دادم.

 .اتاق خودمون، راهم رو به طرف اتاق خانم جون، کج کردم

  شاید تنها دلیل این کارم، دیدزدن دانیاِل آشفته بود.

 .ام، سازگار بودبازتر و با روحیهاین اتاق، دل 

چی به چه خبر شده؟ چرا همه جااین وارد اتاق که شدم، شوکه شدم. 

های دراور که ست؟ در کمد قدیمی چوبی باز بود. کشوهم ریخته

  ی تخت خانم جون بود، باز مونده بود. تخت به هم ریخته بود.گوشه

ای خواستم لوستر بزرگ وسط اتاق رو روشن کنم که صدای مردونه

  از پنجره اتاق شنیدم.

  دم تا باهاش بازی کنه.صبا رو آروم کردم و عروسکش رو دا

شد که جلوتر برم. لباسم لباس بلندی که پوشیده بودم مانع از این می
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  دستم نگه داشتم. رو با

در ایوان اتاق رو باز کردم؛ پشت ستونی که وسط ایوان بود، قایم 

های تند و گرمم توی هوای گرم تابستون به صورتم شدم. نفس

های سردم، حالم رو بد تپش قلبم و دستگشت. خورد و بر میمی

 .کرده بود. همتا رو وسط حیاط پشتی دیدم

 

چرا   کرد؟کار میجا چیهمتا که عروس این جشن بود، پس اون

   نزدیک به زیرزمین ایستاده؟

ی آشفته همتا خیلی دانیال نزدیک اومد و چیزی به همتا داد. چهره

ت. دستم از لباسم رها شد شکرد. دانیال به سمت من برگنگرانم می

 .رو دهنم قرار گرفت  و

به ستون تکیه دادم. راه نفس کشیدنم فقط دهنم بود. گلوم خشک شده 

اومد. با شنیدن صدای دانیال که نزدیک هم بود، بود و صدام در نمی

 .پاهام سست شد

وای باز فضولیم گل  در یک آن داخل اتاق پریدم و در رو قفل کردم.

 .افتمدردسر میکرد، باز تو 

زود لباسم رو در آوردم و با یه تونیک و شلوار ست صورتی،  

  تغییرش دادم. موهای بلندم رو باالی سرم بستم.

 .رسیدتر به گوش میصدای آهنگ به این اتاق خیلی خفیف

رتم هر لحظه آماده بودم که دانیال در اتاق رو باز کنه و با نگاهش قو

   خودم اومدم. کمی بهبعد گذشت چند دقیقه   بده.



 

 

 WWW.98IA3.IR 7 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

  صبا رو آماده کردم تا روی تخت دراز بکشه و استراحت کنه.

کردم که صدای مهیبی داشتم بالش صبا رو زیر سرش تنظیم می

لرزه به تنم انداخت. اولین چیزی که با برگشتن صورتم دیدم، 

  وسط اتاق بود. ها بههای اتاق و پرت شدن شیشهشکستن کل پنجره

و مبهوت به ایوان  خورد و من ماتط اتاق داشت تاب میلوستر وس

  خیره شده بودم.

لرزیم. با دستم بالش رو چنگ زده بودم و خون توی داشتم می 

 .هام، یخ بسته بودرگ

داد. مثل سوت قطار، آزار صدای زنگ بلندی گوشم رو خراش می

  آور بود.دهنده و عذاب

 .بوم بوم، بوم بوم  شنیدم.داشتم صدای ضربان قلبم رو می

هام به شماره افتاد. روی دو زانو به زمین افتادم. در باز شد نفس 

 .صبا وارد شدند  جمعیت زیادی به داخل اتاق   و

 -های اتاق افتادم. آرومهام سیاهی رفت و کامالً روی پارکتچشم 

هام بسته شد. در لحظه آخر، کسی توی گوشم جیغ آروم، چشم

  زد.می

  «.س توی زیرزمین بود. عروس ُمردعرو» 

  *** 

 

روز خوبی بود. هوا آفتابی و خورشید وسط آسمون بود. من همیشه 

توی مؤسسه، احساس آرامش داشتم. شاید چون بین این همه دختر 
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 .های سندرومی بودمکوچولو

کرد بهترین تنها دوست من، داخل مؤسسه پریا بود. همیشه کمک می

 .باشم

های قبل، با دنیز کوچولو وارد حیاط مؤسسه روزامروز هم مثل 

ها گاهی با هم میایم و گشتی توی حیاط سرسبز روز شدیم. این

 .زنیممؤسسه می

رفت. حاال هوا می هاش بهوسط راه پریا رو دیدم که صدای غرغر

 .باز از دست کی شکار بود، خدا داند

 :وقتی بهم رسید، با لبخند پرسیدم

 ری؟شده پباز چی  -

ی عصبانیتش و رو سرم خالی کنه. انگاری تلنگری بهش زدم تا همه

 :داد زد

 .خسته شدم بابا. این َمش ُسلِیمون دیوونم کرده  -

 :ادامه داد وسمت گلوش برد  اش رو با حرص بهانگشت اشاره

 .جا رسوندهمن رو به این   -

ن توی یه وقت هم آبشو پریا گاهاً با َمش ُسلِیمون دعوا داشت. هیچ

 .رفتجوب نمی

ای بهم بزنه. از ای کردم. همین کارم سبب شد با حرص تنهتک خنده

 .غر کنان به طرف داخل مؤسسه رفتکنارم رد شد و دوباره غر

کردم چشمم به خانمی افتاد که با یه طور که داشتم نگاهش میهمین

به  رسید. عینکیاز دور قد بلند به نظر می ویلچر وارد مؤسسه شد.
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روی ویلچر دختر  رفت.هاش زده بود و داشت داخل مؤسسه میچشم

کوچولویی با موهایی طالیی نشسته بود. حدس زدم که دختر اون 

 .خانم، سندرومیه

مون رو وارد آب با دنیز کنار حوض وسط حیاط نشستیم. دست

  کشیدیم.کردیم و هورا میمی

 .تقتقآب،  دنیز اسم این بازی رو گذاشته بود آب

صدای مدیر مؤسسه، خانم موالفر به گوشم رسید. بلند شدم و مانتوم 

رو مرتب کردم و به اون طرف حیاط که خانم موالفر ایستاده بود، 

 .خیره شدم

 :گفتخانم موالفر با صدای لرزونی می

 .جایی؟ یه لحظه بیا اتاقم کارت دارمبهادری؟ ُرزا؟ اون  -

گرفتم و با هم تا داخل مؤسسه قدم  دستی تکون دادم و دست دنیز رو

های سندرومی، زدیم. دنیز رو به مونا، پرستار یکی دیگه از بچه

 .سپردم

خوبه رفتم. به پشت اتاق رسیدم،  ها پایین اومدم و به سمت اتاقاز پله

 .لباسم و مرتب کردم و در اتاق رو زدم

 .با شنیدن صدای خانم موالفر، وارد اتاق شدم

های اداری. یه طرف الفر بزرگ بود؛ درست مثل اتاقاتاق خانم مو

و گیاه بود و در تضاد با طرف دیگه اتاق قرارداشت.  اتاق پر از گل

دار و های چرخی اتاق، یه میز کنفرانس با صندلیچون طرف دیگه

های دخترهای سندرومی مؤسسه رو کمد های فلزی بود که پرونده
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  کردیم.ها جاساز میداخل اون کمد

 

همیشه والدین  وقت خالی نبود. به روش هیچتا صندِل رو میز و چند

 .یه حرفی برای خانم موالفر داشتن

به وارد اتاق که شدم تعجب نکردم. پشت میز خانم موالفر بود و رو

 به روی خانم قدروش، خانم قدبلندی که چند لحظه پیش دیدم. رو

تر کوچولوی سندرومِی یا دخای اخمالو و کنار پربلند، پریا با چهره

 .بلند خانم قد

ای که در رو پشت سرم بستم. سالمی کردم. روی صندلی خالی

 .سمت چپ پریا بود، نشستم

 :به من و پریا گفت خانم موالفر رو

 ُرزا جان و پریا! خانم حکمت مادر صبا جان هستند و به دنبال  -

ی کنه. شما پرستاری هستن تا داخل خونه خودشون به صبا رسیدگ

خواید تون میهای مؤسسه من هستین. کدوم یکیتا یکی از بهترین دو

 پرستار صبا کوچولو بشین؟

های کوتاه تونستم خانم قدبلند رو برانداز کنم. ابروتر میحاال راحت

اش زیاد جوون ی سبز رنگی داشت. چهرههای کشیدهمشکی و چشم

هاش های اندکی کنار چشموکو چر چین نبود اما خوب مونده بود.

هاش هم خوش موهای عسلی و صورت کوچیکی داشت. لب بود.

شد از نگاه اول توی هاش غم بود. این رو میفرم بودن اما توی چشم

 .این زن، حس کرد

های خانم موالفر، خشکش زد. اما من یکم تو ذهنم پریا بعد حرف
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 .فکر کردم و با خودم کلنجار رفتم

گیر بودن تونستم این پیشنهاد رو قبول کنم. بابا و مامانم سختنمیمن 

دادن. پس باید زود پریا رو معرفی کنم و اجازه این کار رو بهم نمی

 .ای گیر کردمنشینی کنم که توی بد مخمصهو خودم عقب

 :زودتر از پریا با تحکم گفتم

ام تجربه کم نظر اصلح هستن. من نظر من خانم نظری از همه به  -

 .اما دوستم، خانم نظری برای این موقعیت مناسب هست

 .حرص زل زده بود و من لب برچیدم و نگاهش کردم پریا رو بهم با

 .اومدزدن خونش در نمییعنی کارد می

 :به پریا گفت خانم حکمت فوری رو

بینمتون خانم نظری! امیدوارم مون میاز فردا صبح توی خونه  -

 .ر که دوستتون میگه باشینجوهمون

اجازه خانم  با جا بلند شدم و زور نگه داشته بودم. از ام رو بهخنده

 .ی اتاق ریاستموالفر بیرون رفتم و پریا موند تو

 .خاطر موفقیتم زدم تا بشکن به بیرون اتاق دو

های خوشگلی بودن؛ نشستم روی یکیشون و جلوی اتاق خوبه صندلی

 .رو توی اتاق مدیریت تصور کردمی پریا چهره

 

 .شددار میشم همتا، خیلی خندهی سرخ شده از خچهره

هم  ربع در اتاق خوبه باز شد و خانم حکمت و پریا بابعد از یک

هایی سرخ بهم زل زد. خانم حکمت، بیرون اومدن. پریا با گونه
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 .ای از خانم موالفر کردتشکر صمیمانه

 .! خیلی بهت زحمت دادممچکرم سیما جون خیلی  -

ی یشمی کردم؛ مانتودار خانم حکمت رو برانداز میهای مارکلباس

بلند های پاشنهورق بود. کفش ها چاک داشت و خیلی شقکه از کناره

ای بسته بود. روسریش حریر بود طرز حرفهو روسری مشکی که به

  خاص روی سرش، بسته بود.و خیلی

صورتی روشن و  دست تکون داد. صبا با یهو دختر روی ویلچر بهم

با لبخند، بهم   های براق کهربایی و ابروهای طالیی رنگشچشم

هاش رو انگار خدا نقاشی کرده بود اما داد. لبدست تکون می

رسید. لبخندی العاده به نظر میهاش از زیر عینک واقعاً فوقچشم

  زدم و متقابالً بهش دست تکون دادم.

ای عصبی نزدیک شد. محکم فت و پریا با چهرهخانم حکمت ر

 :آخ بلندی گفتم و پرسیدم نیشگونم گرفت.

بعد  ی ظرف عسل انداختمت؟ از این بهتو  چته خوب؟ بد کردم  -

 .گیریدو برابر حقوق می

 :پریا با ناله جواب داد

تونم کنترل کنم. ُرزا. اون بچه رو من نمی تو سرم بخوره  حقوق  -

  تو. وای از دست

 :خندیدم و گفتم

باشه حاال نق نزن! کاریه که شده. برو یه خودی نشون بده.   -

سلیمون هم خالص  از دست مش ضمنحقوقش خوبه پری. در
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  شی.می

 .اش بهم زل زد و لبخندی زدمی آشفتهبا چهره

                                *** 

نها شده بودم. همش از اون روز، دیگه پریا مؤسسه نیومد. خیلی ت

کردم من باعث شدم پریا از مؤسسه بره. دنیز خوابیده بود و فکر می

کنارش نشسته بودم. گوشیم روی ویبره بود، حس کردم که داره 

  حتماً ماماِن. نگاهی به شماره کردم، لبخندی زدن. لرزه.می

 .بود. تماس رو وصل کردم است، خوِد پریا زادهحالل

  انوم خوبی؟الو سالم خ  -

  سالم ُرز! تو خوبی؟ -

 !ها؟ بگو ببینمچه خبر  -

  ای گفت:با ناله

  اشتم.ها رو کاخ مخوف گذرزا اسم خونه این -

  م گرفت. پرسیدم:از حرفش خنده

ها چی هست؟ با کی ی اونچرا؟ چرا؟ بگو، بگو پریا! خونه  -

تو خونه چند نفر   شون کجاست؟ صبا خوبه؟خونه  کنن؟زندگی می

 هست؟ صبا داداش داره؟

 

 :ا جیغ بلندی صدام کرددادم که پریا بهام و داشتم ادامه میسوال

  گم.دونه بپرس. اصالً نپرس! خودم می ُرزا! دونه  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 14 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 :فه، فوت کرد و ادامه دادنفسی کال

کنم؛ وای رزا دیوونم کرده. این همه از صبا شروع می اول از  -

ترسم، های خونه میشه. از آدمهیچ صراطی مستقیم نمی بچه به

این بزرگی، هزار تا  ی این ویالی بهان. توجوری شون یههمه

امروز  خدمتکار و نوکر دارن. اعضای خانواده هم زیاد نیست. فعالً 

ی خوبی ندارن. هم میونه فهمیدم که خانم حکمت و شوهرش با

فرزان که گاهی میاد  جون، خانم حکمت، صبا، دانیال، آقایمادر

 .رهزنه و میمیمادرش سر خونه و به

هستن. لواسانات رو  ونهخها با صد تا خدمتکار توی آره همین

  شناسی دیگه؟می

 :ریا ادامه دادبا کنجکاوی هومی گفتم که پ

شون لواساناِت. برای خودم آژانس بانوان گرفتم؛ آره خونه -
دونی که گردم. خودت میها با اون به خونه برمیشب

 جا دوِر. راستی شنیدم قراره پسرمون چه قدر از اینخونه
سازه. اسمش  ی آلمان برج. توگردهبزرگ خانواده از آلمان بر

 .ه پرفام، عه نه، پرهامهم چیزه...پ...پرناز؟ ن

 از خنده ترکیده بودم که پریا میون جمالتش گفت:

 .رو آب بخندی! پدرام -

  با زیرکی پرسیدم:

   پریا؟ دانیال کیه؟  -

  آروم کرد و ادامه داد:  پریا صداش رو
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تره اما خیلی خره. برادر بزرگ صباست. شنیدم از پدرام کوچیک  -

ها تولدشه. روز اندازه. فکر کنم همیننمی تو صورت آدم  یه نگاه هم

انگار   فرزان بزرگه. جون! مادر آقایمامان .جون شنیدم از مامان

خواد زن جون میگه، می و فکر کنم دو ساله بشه. مامان دانیال سی

 .بگیره

  آهانی گفتم و پریا ادامه داد:

مثالً  افتم.جا هست، من یکی از ترس پس میُرز! یه چیزهایی این  -

جا دانیال یه ماشین داره، خانم حکمت، یه ماشین داره و آقای این

سه تا ماشین داشته باشن، پنج تا   کهجای اینبعد به فرزان یکی.

های متنوع ست. هر هفته غذادارن. ُربابه خانوم، خدمتکار خونه

ها این همه توی کار خدا موندم. یکی مثل این  کنه. اصالً درست می

جوری سندرومی بشه اما یکی مثل شون ایناشته باشن اما بچهنعمت د

جا میام و خاطر چندر غاز پول، اینهمه بدبخت باشه که بهمن، این

  کنم.شون رو تحمل میبچه

 :سری تکون دادم و گفتم

ها همین هم ندارن، بگذریم. پس اون پریا کفران نعمت نکن! خیلی  -

 .گذرهجا بهت حسابی خوش می

 :د و جواب دادخندی

  آره خوب. حاال خدا رو شکر دیگه. ببینیم چی پیش میاد.  -

 

پریا اطالع دادم.  شد. آروم بهدنیز افتاد؛ از خواب بیدار می نگاهم به

از  رفتم.کاش به جای پریا من می زود باهاش خداحافظی کردم.
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 .           میرمکنجکاوی دارم می

بعد  و به خونه برگشتم. مامانمساعت کاریم باالخره تموم شد 

  «.دوستم همتا، بهم زنگ زده» گفت که  رسیدنم

  بعد خوردن شام، تصمیم گرفتم سراغی ازش بگیرم. 

 همتا رو گرفتم. با شنیدن صداش بعد یرو تختم دراز کشیدم و شماره

  ی لبم اومد.گوشه بوق دوم، لبخندی به

  سالم ُرزا! خوبی خواهر؟  -

  حرف زدنش تعجب کردم. خندیدم و پرسیدم:از طرز  

  همتای ناقال، کسی پیشت هست؟  -

 :ای کرد و گفتتک سرفه

خوشگلم  ها. دوست داری االغخوردن عادت داری به فحش -
  صدات بزنم؟

 :خندیدم و پرسیدم

 اسم خودت رو روی من نذار! چه خبر؟ شوهر پیدا نکردی؟  -

  :ی من، جدی شد و گفتدنبال خندهبه

گیره؟ شه. میخل و چل پیدا کردم. حاال ببینم چی می چرا، یه -
   گیره؟نمی

لرزید. حس کردم داره دروغ میگه یا چیزی رو یکم صداش می

هام رو جمع کردم و بهش تبریک گفتم، کنه. زود حرفپنهون می

  تماس قطع کردم.
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زور،  خوان بهش میتوی فکر رفتم. یعنی چی شده؟ نکنه باز خانواده

   شوهرش بدن؟

اش مشکل داشت. با همتا دختر حساسی بود؛ همیشه با خانواده

بار باهام  کرد. البته حق بیشتر با همتا بود. یادمه یهبرادرش دعوا می

دختر خوشگلی بود. شاید  قرار داشت که برادرش تعقیبش کرده بود.

هام چشمجلو   ی همتااش حق داشتن اما نه در این حد. قیافهخانواده

  اومد.

های نازک اما ای، لبهای بادومی قهوهموهای خرمایی تیره و چشم

  خیلی خوش فرمش و صورت قلبی شکلش.

که خواهر خودم نیال، ازدواج کرد و به آلمان لبخندی زدم. بعد از این

  مهاجرت کرد تنها هم کالم من همتا بود.

                                *** 

گذشت. هر روز زنگ ی از رفتن پریا به کاخ مخوف میادو هفته

کرد. صبا، انگاری واقعاً با پریا راه و شکایت می زد، نالهمی

 .اومدنمی

 

زدم که صدایی از پشت دنیز، قدم می دوباره با  ی حیاطتوی محوطه

 .سرم شنیدم؛ صدایی شبیه به گریه

جا ؛ ایناگه پریاستا دیدم. دور شبیه به پری برگشتم. دختری رو از 

کنه؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ سریع، همراه دنیز وارد ساختمون کار میچی

 .موسسه شدیم

 کردم. در اتاق مدیریت، باز بود. دنیز رو دوباره به  نگاهی به سالن
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مونا سپردم. در اتاق مدیریت رو زدم و واردش شدم. با دیدن پریا 

تونستم حدس بزنم که بود، می خون شده یهاش اندازه کاسهکه چشم

هاش شروع هق گریهی بغلم، هقچی شده. پریا با دیدنم بغلم کرد. تو

 .شد

موالفر، خیره شدم که خانم موالفر سری با تأسف، تعجب به خانمبا

  صدای کمی بلند پرسیدم:تکون داد. با

  پری؟ چت شده؟ -

  بریده گفت:ازم جدا شد و بریده

خدا، سیب، حساسیت داره؛ به دونستم بهخدا من نمی به  -

 ...دونستم، خل نبودم کهدونستم. اگه مینمی

ش دادم و روی صندلی نشوندمش. داریمانع حرف زدنش شدم. دل

هاش کردم. دستمال کاغذی دادم تا صورتش رو پاک به چشم نگاهی

 کم آب براش ریختم.کنه. یه

  کمی آروم شد.

  با نگرانی دوباره پرسیدم:

فقط آروم باش،   تعریف کن. چی شده؟  پریا از اول ماجرا رو  -

  پری.

 :کنان، شروع کردهقپریا نفس عمیقی کشید و هق

هم نشسته بودیم. صبا از و صبا باتو جشن تولد دانیال بودیم. من » 

  «.کرداولش هم بد عنقی می

آب دهنش رو قورت داد و کمی از لیوان آبی که دستش داده بودم، 
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  خورد و ادامه داد:

ی داد. همهکردم، صبا هیچ واکنشی نشون نمیهر کاری می  -

حواسم به صبا بود. براش میوه پوست کندم. الهی دستم بشکنه. کاش 

هاش بعد نیم ساعت تاول زد. کردم. بچه سیب رو خورد، دستنمی

هاش رو بشورم که صبا دردش ستم حساسیته،بردم دستدوننمی

  هوار کرد. اخراجم کردن. و گرفت داد

 :اش گرفت و نالیدباز پریا گریه

که بهم گفت برای جبران خسارت، کار کنم؟ اون زنیاالن من چی  -

اون   پرداخت بهش بدمباید یه پرستاری برای صبا بگیرم؛ تازه، پیش

  هم از جیب خودم.

 :خانم موالفر کرد و نالیدبهرو 

دونی که سیما جون. تو که از وضعیت زندگی من خبر داری. می  -

  اگه به پولش نبود، امکان نداشت قبول کنم.

  تاسف گفت:خانم موالفر با

تونستم کمکت کنم، دونم چی باید بگم. اگه میمتأسفم پریا. نمی  -

 .کردمدریغ نمی

 

  لتی جدی گفتم:حادست پریا رو گرفتم و با

 .پات بیافتهکنم اون زن بهنگران هیچی نباش. کاری می  -

 :هام رو جویدم و ادامه دادمحرص ناخونبا

متر دراز که حقوقت رو بده زبونش واسه من نیمجای اینحاال به  -
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  !شه؟ دارم براشمی

  لبخندی شیطانی گفتم: از جام بلند شدم و با

 .ها میرمی اونجای پری، خونهمن، من به  -

 :پریا خشکش زد. خانم موالفر، خواست اعتراض کنه که ادامه دادم

 .، لطفاً ی صبا معرفی کنیدمن رو به خانواده  -

 :ذوق بغلم کرد و گفت پریا با

 .ام رزا، من رو ببخششرمنده  -

خواستم هایی که میاش رو بوسیدم و لبخندی زدم. تمام نقشهگونه

  انجام بدم رو تو ذهنم مجسم کردم.

چی رو به مامانم توضیح دادم.  کار برگشتم؛ همهکه از سربعد از این

ی بینی کرده بودم. برای همههاش رو از قبل پیشی رفتارهمه

کار، باهاش حرف هاش، جواب داشتم. بعد برگشت بابا از سرسوال

شد. فقط مامان مخالف ی میحرف من زود، راض زدم. بابا اصوالً با

 .هم چیزی نیستبود؛ اون

بابام بلده چطور رضایت مامان رو جلب کنه. آدرس رو از پریا  

کاخ مخوف برم. توی  گرفته بودم و خیلی کنجکاو بودم که زودتر به

همه ماجرا ها بودم که گوشیم زنگ زد. اوه اوه. وسط اینهمین فکر

  رو کم داشتم.فقط، همین

  رو نازک کردم:صدام 

  الو؟ -
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 :بریده جواب دادبرسام، بریده

  سالم خانم بهادری. خوبین؟ شناختین؟ -

 :آمیزی زدم و خودم رو اون راه زدم و جواب دادملبخند شیطنت

  ببخشید، اممم... راستش نه؛ شما؟  -

 :زد، جواب دادامیدی از صداش موج مینا

  .برسام هستم. مهندس فکور  -

  تازه متوجه شدم، گفتم: که انگارجوری

  آه... بله بله. شمایین؟ ببخشید نشناختمتون. -

 :هول شد و گفت

 .موقع، زنگ زدمشید که بدکنم. شما ببخخواهش می  -

  کار نیستم.نه نه بفرمایید. سر  -

هم، قرار مالقات اولمون رو بزاریم؛ زنگ زده بودم، اگه بشه با  -

 .البته جسارت نباشه ها

  انداخت پرسیدم:های ایرانی میزدنش، من رو یاد فیلمحرفطرز 

  نظرتون هست؟زمانی مدکنم. چهخواهش می  -

  هر تایمی شما بگین.  -

 :زود گفتم

  االن چطوره؟امم. همین  -

من کرد؛ انتظار این درخواست رو ازم نداشت جواب هول شد، من
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 :داد

 .االن؟ ساعت هشته ها  -

 .کنمگیر میرو غافلمیشه، همهلبخندی زدم. من ه

 

  با زرنگی جواب دادم:

که من، فقط  زاریم؛ نهاگه وقت خوبی نیست، پس بعداً قرار می  -

جریانید دیگه،  روز فرصت دارم؛ خودتون درمدت از شبانهاین

   درسته؟

 :فوری گفت

تون، شاید اجازه جریانم. نه همم. من فکر کردم خانواده بله در  -

  .که انگار مشکلی ندارین. حاضر باشین دنبالتون میام ندن؛

 .تشکری کردم و بعد قطع کردن گوشی، وا رفتم

 .خواستگاری دیوانه بود که قصد داشت، مثالً آشنا بشه

  د. هوف.شهم روش اضافه کم، بدبختی خودم داشتم؛ این

  بابا گفتم:زورکی حاضر شدم و از اتاق بیرون زدم. رو به

هم  من« عشقم بیا ببینمت.»   گهخواستگاِر، زنگ زد می پدر این  -

ش چلوکبابی لطفاً اجازه بده باها ام دیگه.بعد کار، همین زمون خونه

 خرجی رو دستش بزارم تا اول زندگی فکر گل اکبر جوجه برم. یه

 .و بلبل نباشه

 :بابا خندید و گفت
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 .ی بابامراقب خودت باش رزا  -

 راض کنه از در خونه، بیرون پریدم. وسطش بهمامان تا بخواد اعت

  چشمک زدم. بابا، یه

  صدای مامانم رو شنیدم:

گی باشه؟ این نباید بفهمه این خونه قانون گه، میچی می چرا هر  -

  داره؟

خودم  ی پارکینگِ آسانسور رو زدم. باای باال انداختم و دکمهشونه

ی ی علف باغچهبوته از زیر ی من بابام روفکر کردم که انگار ننه

  خونشون پیدا کرده بود. خودت هم مثل من بودی خب مادر.

ها دستور دن بعد به بچهکاری رو انجام میها خودشون یهمامان

دادی که!خودت انجام نمی  واقعاً  .کنن که تو انجام ندهصادر می

  خب.

دش خواستم بیرون برم که گوشیم زنگ خورد؛ خواز پارکینگ می

  رو بهتر کردم: بود. صدام

 . سالم  -

سالم مجدد رزا خانوم. من جلوی در خونتون هستم. اگه امکانش   -

 .هست، بفرمایید

  شم مثالًها.زنه قراره زنش بوای چرا رسمی حرف می

کنید تا  تونید کمی صبرکشه، میکم کارم طول می ببخشید من یه  -

  بیام؟

مونم. کارتون رو انجام بدید و بعد بله، من منتظرتون می -بله  -
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 .بیایید

قدر منتظرم ها نشستم. میخوام ببینم چهنفسی فوت کردم. روی پله

  مونه.می

کردم. ها نشستم و با گوشی بازی میشد که رو پلهنیم ساعتی می

 .مظلوم چاره صداش درنیومده. چهبی

 .شوهر مظلوم آینده

 

در بیرون اومدم. چراغ ماشینی بهم  ها بلند شدم. از دمه از پلهباالخر

ماشینش،  خرامان به -خونه رو بستم و خرامان عالمت داد. در

  نزدیک شدم.

کم ی ماشین نشستم. قیافش واقعاً دیدنی بود، خیلی کالفه و یهتو 

  روی خودش نیاورد. ناراحت بود اما به

  آروم گفتم:

و نیمه داشتم.  های نصفهببخشید دیر شد. وقتی زنگ زدین کار  -

  وقت نکرده بودم آماده بشم.

  با احترامی که تو صداش بود، گفت:

  ام خوردین؟شکنم. اشکال نداره. خواهش می  -

 :کشیده بگمسعی کردم خجالت

از این، منتظرتون  ها ولی نخواستم بیشتریعنی آماده بود ام، نه؛  -

  م.بزار

 .لبخندی زد و ماشین رو روشن کرد
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ی نظام مهندسی، ی جذابی داشت. پدرش با بابای من توبرسام چهره

 .هم آشنا شدیمطریق با همکار بود. از همین

اش، های کوتاهش به چهرههای تیره و ابروهای کمی روشن، چشممو

 .جذابیت داده بود

غلش هم فقط ز شهای پهنی داشت. ا صورتش کمی استخوانی و لب

کنه. دونستم که همراه باباش، شرکت مهندسی رو اداره میرو می این

 .چشم خانواده تک فرزند بود و نور

خوبه. سوویچ ماشینش از طال بود. شون، خیلیمعلوم بود وضع مالی

مون، بد نبود اما طور. البته ما هم وضع مالیگوشیش همین حتی قاب

هاش کشیده روده است. نگاهم به سمت لباسپبرسام انگار خیلی ناز

 .شد

های نوک تیز. بارانی پوشیده بود و یک شلوار جین مشکی با کفش

  خودش، رسیده بود. خیلی به

خودم، مقایسه کردم. شلوار مشکی با بارونی قرمزم که بابا برای  با

 مزتولدم خریده بود، شالی که مامان برام خریده بود که ترکیبی از قر

  دوشی. های اسپرت و کیفسیاه بود، با کفش و

  من هم وکی بودم.

 توی راه هیچ حرفی نزدیم. فقط صدای آهنگ مالیمی از ماشین به

رسید. ماشین رو جلوی یه رستوران شیک، پارک کرد و گوش می

 کنه یا نه که خیلیپیاده شد. منتظر شدم بفهمم که در رو برام باز می

خواهی کرد و در در رو باز کردم. ازم عذردیر متوجه شد؛ خودم 

  ماشینش رو بست.
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  ماشینش بدک نبود؛ یه سانتافه مشکی.

گرفتم، قدش سمت رستوران رفتیم. وقتی کنارش قرار می هم، به با

ازم بلندتر بود. در رستوران رو برام باز کرد و واردش شدم. رو 

  بهم گفت:

 .رفط رزو کردم؛ لطفاً از این VIP میز  -

های قدی ی رستوران که پنجرهطرف دیگه همراه باهاش رفتم و یه

شد، رسیدیم. سمت میزی که داشت و به حیاط سرسبز بهاری باز می

  تیم.ی رستوران بود، رفتیم و نشسگوشه

و کالسیک،  های مدرنو صندل جوری بود؛ میز و رستوران جمع

  و کمی سنتی بود.  رومی نمای داخلی زیبا که ترکیبی از  معماری

رسه، نظر میرسید. بهصدای آهنگ فرانسوی، به گوش می

 .رستوران منظمی بود

پیچم کرد، در مورد ها، سوالبعد از خوردن غذا و جمع شدن بشقاب

 .د شده، پرسیدکه، َعموم چرا شهیها و اینموسسه و بچه

 

پاور گوشی رو دقیقه، دکمه  به نظرم بود. دم ی حرکاتش، زیرهمه

 .زنهش زنگ میزد. متوجه شدم که کسی بهمی

 .شد، دیت بعدی رو خودم بهش اطالع بدم  قرار

 .سوار ماشین شدیم. مامان زنگ زد جوابش رو دادم

  ازش خوشم اومده بود اما فکرم، درگیر گوشیش بود.

  ی ذهنم اومد.آمیزی توی شیطنتجرقه
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 :رو بهش گفتم

  هاش محشره.جا قهوهنشکده قهوه بخریم؟ اونشه از نزدیک دامی  -

  ی توانبخشی، حرکت کرد.سمت دانشکدهقبول کرد و به

زنه، که داره بهش زنگ میی فکرم این بود که اونیتوی راه، همه

  ده؟کیه و چرا جوابش رو نمی

 .دم در کافه رسیدیم و پیاده شد تا دو تا قهوه بگیره باالخره به

دستی بود برداشتم. تا  گوشیش رو که کنار ترمزمحسوس، خیلی نا

  کی پیام داده:یی پاورش رو زدم، دیدم دکمه

ات بگم که رو بردار، کاری نکن برم به خانواده برسام گوشی  -

  ) شیوا(  جور آدمی هستی.چه

  دونم برسام خواهر نداره، پس شیوا...؟طور که میاون

نگاهی به کافه کردم. پول رو  گوشیش دستم بود که دوباره زنگ زد.

 .کرد تا برگردهحساب می

جاش گذاشتم. قهوه رو بهم داد و سوار ماشین شد. گوشی رو سرِ  

 :سریع غافلگیرش کردم

 .خوردام... گوشیتون زنگ می  -

با شنیدن این جمله، رنگش پرید و هول شد؛ تا خواست گوشی رو 

  ه سوختم و فالن.بال زد ک -برداره قهوه رو لباسش ریخت. بال

  من هم اعتنایی نکردم.

  تموم راه خونه رو فقط توی فکر بودم که یهو صداش رو شنیدم.
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  رزا خانوم؟ با شما هستم؟ -

  صورتم رو برگردوندم که پرسید:

  حالتون خوبه؟ چیزی شده؟  -

  تکون دادم و دوباره به خیابون زل زدم.« نه»سرم رو به منظور 

سرد، ازش خداحافظی کردم. اگه بهم خیلی مون رسیدیم.به خونه

  دم.زنگ بزنه دیگه جوابش رو نمی

بابا  و حال وارد خونه شدم. مامانجور، بیساعت یازده بود و همون

  با دیدنم بلند شدن، مامان سریع پرسید:

  خبر؟رزا چه  -

نگاهی بهش انداختم و ازش عذرخواهی کردم، بهونه آوردم که خسته 

 .شدم

دونم قضیه رو چطور به بابا بگم. اگه بپرسه تخت پریدم. نمی روی 

  ی بگم؟چخوای باهاش مالقات کنی، چرا نمی

  اون پیام واقعا ذهنم رو درگیر کرده بود.

  هم نذاشتم. تا صبح چشم رو

هایی فکرم فکرم درگیر خودم، همتا، حتی خواهرم، نیال، بود. چرا

ها فکر ون چراایل احتمالی دالکه وقتی به  رو درگیر کرده بود

  گرفتم.کردم، گر میمی

   ی کتاب فروغ نشسته بودم، در افکارم غرق شده بودم.جلو 

                                 **** 
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  شم حاضرشم که امروز کارم زیاده. میرم انتقام خونین بگیرم.پا

شد ر میبا بابا کلنجار رفتم که من رو نرسونه چون راهش خیلی دو

که باالخره پیروز این کلنجار، من شدم. به آژانس بانوان زنگ زدم 

هاش از خونه، بیرون غرو فوری مامان رو بوسیدم. بدون شنیدن غر

  زدم.

نه انگار، شب رو خوب ای نداشتم. انگارتوی راه هیچ حس خستگی

 .نخوابیده بودم

  خانم راننده از آینه، نگاهی بهم کرد و پرسید:

  دونن که کجا میری؟بابات می و مامان  -

 :گیج شدم؛ سرم رو تکون دادم و پرسیدم

  بله؟  -

 :گفت

به پامون داره میاد؛ یه ماشین  ی در خونتون، پایک نفر از جلو  -

 .مشکی

 .کم فکر کردماخم ریزی کردم؛ یه

 :آروم پرسیدم

  اش جوونه یا پیر؟راننده  -

 :کرد و جواب دادخانم راننده، نگاهی به آینه 

  یه پسر جوونه.  -
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 :پوزخندی زدم و گفتم

  یه سانتافه؟ حتماً با  -

 :سرش رو تکون داد و با حرص ادامه دادم

 .رسمحسابش رو می  -

 :راننده باز فضولی کرد؛ تو حرفش پریدم و گفتم

  ها دارین؟این کار کار به شما رانندگی بکنین، چی  -

رو شکر من رو  دم رزا کیه. خدانشونت میی ُمفنگی. هه؛ پسره

  ذاشتم، مهندس فکور.ت نمیگرفتی که زندهنگرفتی؛ اگه می

بست بست بود. سریع به راننده عالمت دادم و همون بنجلوتر یه بن

  پیچید.

 .بست، فوری از ماشین پیاده شدمبعد پیچیدن و رسیدن به ته بن

ک رگرده به ماشینش نزدیعقب ب به سرعت، جوری که نتونه دنده 

سینه ایستادم. از ماشین، بعد چند لحظه پیاده  به شدم و جلوش، دست

 .شد

 هاش، باچشم به نفس خاص خودم، بهش نزدیک شدم. به با اعتماد 

لب،  خشم نگاه کردم؛ خدا رو شکر، الل شده بود. پوزخند به

  پرسیدم:

  خوبید؟ آقای فکور؟  -

 -لرزید. پوزخندم بیشتر شد که بریدهم، میهاش نگاه کردبه دست

  بریده گفت:
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 ....بشینین...حرف ب...ز...بزنیمشه؛ب...ب...شمی -

  حرص گفتم:داری زدم باپوزخند صدا

 .من دیگه با شما حرفی ندارم .دیگه مزاحمم نشید، آقای فکور  -

خشکش زد که توی ماشین آژانس نشستم. از پشت، صدام کرد اما 

 .برنگشتم

  به راننده، دستوری گفتم که برگرده. 

  راننده، ماشین رو روشن کرد، برگشت و راه خودمون رو رفتیم.

  کرد.بست، ایستاده بود و نگاهم میی بنجا، توبرسام همون

از جریان دیشب، واقعاً ازش حس خیلی بدی نسبت بهش داشتم؛ بعد

 .متنفر شده بودم

 :من گفتبهراننده، وسط راه نگه داشت، رو

 .برم برات، آب بخرم  -

 

 .ز ماشین پیاده شدماکم حالت تهوع داشتم؛ یه

دست  خیابون خیلی شلوغ بود، سرم یهو گیج رفت و تعادلم رو از

وحشتناک ترمز کردن یک ماشین رو  دادم. نشستم زمین که صدای

 .نزدیک گوشم شنیدم

  اومد.دور می راننده، از صدای خانم

 .ای چشمم رو باز کردممردونهبا صدای 

  گیجه.و سراز ترس بدی بهم دست داده بود؛حسی حاکی حس خیلی
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 :متوجه اطرافم شدم. تازه صدای نگران خانم راننده به گوشم رسید

  آی دختر؟ خوبی؟ بیمارستان ببرمت؟  -

  ی دستم مخالفت کردم.اشارهنگاهی بهش کردم؛ با

  ام؟نشستهاصالً من چرا زمین 

به روم ایستاده بود. یه شلوار کتان مشکی، یه بلوز مردی رو

 .دهای ورنی نوک تیز پوشیده بوو کفش ایسرمه

 .تیپشد گفت خوشمی

  لهجه خاصی پرسید: وقتی دید بهش زل زدم نزدیکم اومد با

   خوبید خانم؟ نشدید زخمی؟  -

اش ه، لهجهسری تکون دادم و کمی آب خوردم. حس کردم خارجی

  خاص بود.

جوری کمک خانم راننده بلند شدم، توی ماشین نشستم. مرد همونبه

 نظرم آشنا اومد؟به جا ایستاده بود. چرااون

های نازک، های میشی رنگ، با ابرو های نازک کشیده، لبچشم

  شکل و روشن.صورتی بیضی

  داشت.چشم ازم برنمی 

 :سریع از خانم راننده پرسیدم

  سرم ایستاده بود.این آقا کیه؟ چرا باال  -

 :ای آشفته جواب دادخانم راننده با چهره

شدی که این آقا ماشینش رو به سمت خیابون داشتی نزدیک می  -
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  نگه داشت.

 .آهانی گفتم

 :سمتم گرفت و گفتلحظه، خانم راننده آب معدنی رو به بعد چند

  رو نداری دختر. بخور. رنگ به  -

  معدنی رو باز کردم که ماشین رو روشن کرد. در آب

  خاطر آب، تشکر کردم. ازش به

زد که چرا از ماشین پیاده شدم و توی راننده عین مامانم سرم غر می

دردسر انداختمش. سرم رو به پنجره ماشینش تکیه دادم و چشمم رو 

  بستم.

 .بعد تقریباً یک ساعت به لواسانات رسیدیم

کردم. ساعت تازه نه صبح شده بود. خانم راننده چشمم رو ریز  

 :جلوی یه ویال نگه داشت و زمزمه کرد

  جاست دختر جون.، خودشه. همین32پالک   -

  به روم کردم.ی روچشمم رو چرخوندم و نگاهی به ویال

ای فرفوژه، داخل ویال یه ویالی خیلی بزرگ جلوم بود با یه در نرده

ونه خیلی حالم رو خرگ باغ و سر سبزی های بزشد. درختدیده می

 .کردبهتر می

 از ماشین پیاده شدم و از راننده تشکر کردم. کرایه رو بیشتر حساب

  کردم.

ی اضافه، کیفم رو برداشتم مورد کرایه کل با خانم راننده در -بعد کل
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 .و از ماشین پیاده شدم

تا بوق دو آیفون رو خواستم بزنم که ماشینی جلوی در پارک کرد و 

 .زد

سمت ویال اومد و در رو باز کرد چشمم رو به داخل باغبون از اون 

  ماشین دوخته بودم؛ یه ماشین تویوتا.

کرد باهام تصادف عین همونی بود که جلوم نگه داشته بود و فکر می

 .کرده

 .آروم گازی داد و جلوم نگه داشت

  وقتی پنجره ماشین باز شد، کپ کردم.

 .د است که تو راه دیدیماین همون مر

  با لبخندی گفت:

 .رسوندمت دختر خانممسیریم، میدونستم هماگه می  -

 :من کردم که لبخندش بیشتر شد و فوری گفت  -من

  !شی. بپربپر باال. ویال وسط باغه تا بری برسی خسته می  -

 

جور که مات نگاهش بودم، سوار ماشین کم مکث کردم و همونیه

گفت. د باغی شد که خونه ای وسط این باغ بود. راست میشدم. وار

شدم. یه ویالی ساعتی معطل می ویال برسم، فکر کنم نیم تا برم به

کم فاصله سطح زمین یه دو طبقه خیلی بزرگ، وسط باغ بود که با

 .خوردداشت.از باغ تا ویال دو تا پله می

ت زیرش. استخری باغ پر بود از انواع اقسام درخت و چند تا نیمک
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جلوی ویال بود و یه راه سنگی خوشگل بود که به پشت ویال 

 .جا پارکینگ بودشد بگم اونرسید و میمی

و گل و  اش درختحیاط پشت هم یه استخر بزرگ داشت که کناره 

  گیاه زیادی بود.

متر یا حتی بیشتر باشه. ماشین رو توی  جا، هزارشاید مساحت این

 :رو بهم گفت لبخند رو لبش نگه داشت و باحیاط پشتی 

  من پدرام هستم. و شما؟  -

 :چشمم رو از اون بهشت کشیدم و نگاهی بهش کردم و هل شدم گفتم

  ام.ص...ص...صبا، من صبا  -

پسره لبخندش پر رنگ شد و عینک دودیش رو کنار فرمون ماشین 

حرفی که گلش نمایان شد. تازه متوجه های میشی خوشگذاشت. چشم

  بهش زده بودم شدم و سریع ازش عذر خواهی کردم.

  پسره گفت:

  پس خواهر منی تو؟  -

  ای باال انداختم و جواب دادم:شونه

  نه؛ ببخشید، من...من پرستار صبا هستم. صبا فرزان.  -

گم. سریع سری تکون داد و پدرام تازه متوجه شده بود، چی می

 :پرسید

شه معرفی کنی؟ من همش باید تو رو دختر طور. نمیکه این پس  -

  خانم صدا بزنم؟
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  رزا. رزا بهادری.  -

  رنگی زد و گفت:لبخند پر

تر صبا هستم. خیلی خوش اومدی، رزا. من برادر بزرگ -
 .پدرام فرزان

  تر از موسسه باشی.جا، راحتامید دارم این

نگاهش کردم که فوری فهمید و تعجب  سمتم دراز کرد. با دستی به

 :دستش رو کشید خندید

متوجه رفتارم   .من، ببخش. من از آلمان رسیدم تازه  -

 .بیا تو!anyway, sorry.نیستم

پشتی ویال، وارد خونه شدیم، خونه نه  از ماشین پیاده شدیم؛ از در

 .قصر

یه سالن خیلی بزرگ پیش روم بود با کلی مبل و میز که روش پر از 

 .و البته ظروف عتیقه بود های اشرافیجسمهم

 

خانم، صدا اسم ربابه پدرام سمت یه گوشه از خونه رفت و کسی به

روسری سمتش اومد و با پدرام  دامن و بلوز با یهخانم با زد. یه

  حرف زد. سمتم برگشت.

 .اش از دور هم معلوم بودخانم میانسالی بود که خطوط چهره

های مشکی کوچیک، یره، صورتی الغر، چشمخانمی با پوستی ت

  های جوگندمی.ابرو و مو

 :به روم رسیدرو
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  سالم خانم. شما پرستار جدید هستین؟  -

 .اممم. بله  -

 :سمت راست، اشاره کرد و گفتبه

 .طرفاز این  -

شد گوشه از خونه به نشیمن بزرگی ختم می دنبالش راه افتادم. یه به

ی بزرگ که به طبقه پلهو یک طرفش، یه راهکه آشپزخونه داشت 

 .رفتباال می

های شرابی نشسته بود، که پشتش بهم بود. خانم با موتوی نشیمن یه 

  خوند.انگار داشت چیزی می

به طرفم   خانم چیزی بهش گفت، سری تکون داد و بلند شد. ربابه 

  چرخید.

اش از شونهخانم حکمت بود با یه لباس بلند و موهای صاف که  

 .بود

های کهربایی بهم خیره شد و با انگشت صدام کرد تا برم با چشم

 .سمتش

گفت بیرون دیگه از شوک ویال یا همون کاخ مخوفی که پریا می

 .اومدم

تا پام رو برانداز کرد و شروع  لب کنارش ایستادم. سر پوزخند به

  کرد سخنرانی:

جا هستی و بعد استخدام جای دوستت اومدی اما موقتی این به  -

گردی. صبا اتاقش طبقه تر از خودت پیش سیما برمیپرستار خبره
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خواد، انجام بدی و کاری دلت میجا اومدی تا هرپایینه. فکر نکن این

جا من رییسم. پس جز حرف من، حرف این سیما پشتت درآد.

  دی. شیرفهم شدی؟ای انجام نمیدیگه

هم فشار هام رو به. دندونبودم هاش زل زدهحرص به چشم با

 .دادممی

  بعد از مکثی طوالنی، جواب دادم:

  بله خانوم.  -

  ربابه خانم رو صدا کرد تا اتاق صبا رو بهم نشون بده.

تر بود رسیدیم که کم، از قبلی کوچیک ها به سالنی که یهاز کنار پله

 .تا در داشت پنج

  از کرد و گفت:ها رو بربابه خانم، در یکی از اتاق

ات من بگو تا بر چی الزمت بود بهجا اتاق صبا خانمه. هراین  -

  بیارم.

تر از سالن قبل بود اما باز هم سالن کردم؛ درسته کوچیکنگاهی به

ی خیلی زیادی فضا داشت. ربابه خانم وقتی دید دارم به اندازهبه

  ای کرد و گفت:کنم با دستش اشارهها نگاه میدر

طرف اتاق خانم جونه، و دستشویی هست. این جا حموماون  -

هاش ی آقا دانیال هست که کتابخونهجا کتابمادربزرگ صبا، این

 .زارهرو می

 :دستش رو به چپ اشاره کرد

 .طرف هم، اتاق لباسهاین  -
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یک طرف از سالن کاناپه بود و جلوش یک پیانو و قاب عکس 

 .خانوادگی به دیوار بود

یم گرفتم که اول صبا رو سوپرایز کنم. وارد اتاق صبا شدم. تصم

های مات اما روشن متری، رو به ایوان، پنجرهاتاقی تقریباً هشتاد

 .ایای با واالن قهوهپرده

رو با تأسف تکون دادم. چرخیدم و صبا رو روی تخت دیدم که  سرم

  د، نشسته بود.هم روی ویلچر بو خانم مسن که اونبا یه

دیدنم خشکشون زد.  زدن ولی باهم حرف میصبا و خانم مسن با

  هم زد.هاش رو بهلبخندی به صبا زدم و صبا دست

نگاهی متعجب، زل زده بود. نگاهم رو از صبا گرفتم؛  خانم مسن با

  به اون خانم، سالمی دادم.

  ربابه خانم، پشت سرم بود که گفت:

  .انم هستندید صبا خجون. ایشون پرستار جسالم خانم  -

به  طرف صبا رفتم و رو مسن لبخندی زد و سری تکون داد. به خانم

 :روی خانم مسن ایستادم تا خودم رو معرفی کنم

بعد، سالم. من رزا بهادری هستم از موسسه آوای عشق. از این به  -

 .من مراقب صبا جان خواهم بود

 :ربابه خانم سریع گفت

  رگ صبا هستن.رزا. ایشون مادربز  -

 :لبخند پررنگی زدم و رو به مادربزرگ گفتم
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  .خوشحالم که میبینمتون -

  لبخند متقابلی زد و باالخره صداش رو شنیدم:

ها. امیدوارم مثل دوستت از ی فرزانخوش اومدی به خونه  -

 .ی ما، طرد نشیخونه

هم تر شده بود البته من اش خیلی شادابخندیدم؛ صبا با دیدنم چهره

خوشحال بودم. مادربزرگ رو ربابه خانم بیرون برد و من کنار خیلی

رو آروم گرفتم و باهاش حرف زدم و یه شعر،  صبا نشستم. دستش

 .بلند براش خوندمبلند

اتاق صبا برسه.  ها رو کنار زدم تا نور بهفوری بلند شدم و پرده

 .حیاط بود ایوان رو به

جایی رو شبیه زیرزمین  ی حیاط یهدر ایوان رو که باز کردم، تو 

 .ترسناک ! چهدیدم. وای

همین، پریا اسم این خونه رو کاخ مخوف گذاشته بود.  خاطر حتما به

  شه.تر هم میها مخوفالبته، شب

 .کل روز رو توی اتاق، پیش صبا گذروندم

و صبا رو به غذاخوری دعوت  وقت ناهار بود که ربابه خانم من

 .کرد

 

ی الن که خواستم خارج بشم نگاهم به عکس خانوادگی خانوادهاز س

 .فرزان گره خورد

سمتش رفتم. یه مرد مسن با موهای جوگندمی و ریش  به 
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پروفسوری پیش خانم حکمت ایستاده بود. از هیبتش معلوم بود خیلی 

 .آدم خفنی هستش

شنل قرمز و دستکش کنار صبا، کاله پهلوی، یهخانم حکمت با یه 

 .علوم بود خیلی کوچولوهه، ایستاده بودم

شلوار شیک، کروات زده و  و دست کتنفر بعدی یه پسر بود؛ با یه

 .کت ایستاده بود دست به

های هم شباهت داشتن اما لب و اون پسر به بعدی پدرام بود. پدرام

 .اون پسر فرمش خیلی متفاوت بود

تر بود. ون پرصورتش استخونی و صورت پدرام کمی از صورت ا 

 .هاشون شبیه هم بوددر کل چشم

  اون پسر ابروهاش کشیده بود و پدرام ابروهاش صاف بود. 

  و هشت ساله بودم. توی این عکس، من بیست  -

ی صدا طرف گیرندهرو گم کردم و به ای خودمبا صدای مردونه

  برگشتم.

 .اشتلب دای بهجیب، زل زده بود؛ لبخند خیرهپدرام دست به

 .د و زود صبا رو آماده کردمصورتم هجوم آورخون به 

ببخشیدی زیر لب گفتم و از کنار پدرام گذشتم. از سالن فرعی خارج 

 .شدم

 :ت یهو گفتمیز به من بود. خانم حکمهای سرتک آدم -نگاه تک

تونه غذا بخوره اشکالی نداره که پرستارش باهاش چون صبا نمی  -

  سفره بشینه.سر
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م حکمت، خانم جون و وارسی کردم؛ خانمیز رو ی افراد سرهمه

 .اون پسر

فهمم قیافش توی عکس کامالً با بینم، تازه میاالن که از نزدیک می

  االن فرق داره.

های نسبتاً های کشیده مشکی، چشمموهای مشکی کمی بلند، ابرو

های کوتاه اما بزرگ میشی رنگ با صورتی استخونی، لب

   رم. رنگ صورتش، گندمی بود؛ گندمی کمی تیره.فخوش

 .مو من سر میز نشستی نگاهم رو ازش گرفتم. صبا

خانم آروم رأس میز بود با کالفگی به ربابه خانم حکمت که در 

 :گفت

  کجا موند پس؟ برو صداش کن.  -

عجله سر ربابه خانم چشمی گفت و خواست بره که ایستاد. پدرام با

  ار من نشست.میز رسید و کن

  باید پیش من بشینی؟ همه صندلی، درستاه بابا این

  و معجوج بودن. قوم یعجوج

ا ام بود. وای چرزد. من هم خیلی گرسنهمیز نمی کس دست بههیچ

  کنین، بخورین خوب.استخاره می

  ها.غذا رو نذاشتن نگاه کنیم

از این مادربزرگ شروع کرد آروم و خیلی با حوصله غذا کشیدن. 

  خدا؛ ظلم در حق خود. گیر؟ ظلمه بهکف همه غذا فقط یه

 .گیرکفکشیدن اما همه مثل هم فقط یههمه داشتن غذا می
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 .گیر پر برنج کشیدپدرام نگاهی به من کرد و فوری، سه کف

  شد.خیالم راحت شد؛ حداقل توی این خونه یه آدم، پیدا می 

حتی خورشتشون رو هم  کردن؛سفره کاری نمی کس، سرهیچ

  کشیدن.نمی

  ند گفتم:لبخند ژکوندی، بلکشیدم که باگیر دوم غذا رو میداشتم کف

 .بفرمایید بخورین. منتظر نمونین  -

  هم نگاه کردن. انگار، چیز خیلی بدی گفته باشم. همه به

داد. خب چیه؟ اش رو قورت مینگاهم به پدرام خورد. داشت خنده

  گفتم.که چیزی ن من

ل کردن. نگاه عاقهم نگاه می هام، بهخاطر کار همه سر میز، به

 .همشون کردمای بهسفیحهاندر

  گفتم: 

 .هست ؟ بخورین بابا downtown aby جامگه این  -

ی بلندی زد. زمزمه پدرام، دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه؛ قهقه

  کردم:

 .چته؟ وا -

  چر صبا رو تکون دادم.بلند شدم، ویلمیز مهابا از سربعد غذا، بی

حکمت من رو لبخندی، ویلچر رو حرکت دادم که صدای خانمبا

  کوب کرد.جا، میخهمون
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دختِر و صبا رو اتاقشون ببر؛ غذا توی بعد، ناهار ایناز این به » 

  «.گلومون موند

  ایش. جادوگر شهر اوز، نظر داد.

  مزمه کردم:لبخندی زدم و آروم جوری که بشنوه، ز

 .گلوت گذاشتم رو شکر که غذا رو تویخدا  -

  م.اصلی، وارد سالن فرعی شدسریع از سالن

  توی اتاق با صبا بازی کردم.

برعکس تصوراتم، صبا خیلی دختر خوب و مهربونی بود؛ فقط کمی 

  گیر و کمی بداخالق بود که توی این موارد به مامانش رفته.گوشه

خوابید و من راحت کیفم رو برداشتم تا ساعت هفت بود؛ صبا 

  خونه برگردم.به

از سالن بیرون که اومدم، صدایی شنیدم؛ صدایی مالیم که با پیانو 

  هماهنگ شده بود.

- you look happier / saw you walk inside a bar/ 

he said something to make you laugh … (ed 

sheera _ happier)  

 .یواشکی به طرف پیانو حرکت کردمصدای کی بود؟ 

من جور خیره به خوندن و پیانو زدنش موندم. پشت نوازنده بههمون 

 .بود و از هیکلش فهمیدم اون پدرامه

راحت روی کیبورد حرکت های شطرنج، خیلیهاش مثل مهرهدست

کرد. صدای بمی که داشت، آرامش خاصی توی فضا، ایجاد کرده می
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  بود.

سمتم. دانیال با  ودم که دست از کار کشید و برگشتغرق تماشاش ب

های خشمگین، نگاهم کرد. ترس به وجودم اومد که باعث شد چشم

 .فوری از سالن، خارج شم

توی دلم، هزاران بار، خودم رو سرزنش کردم که چرا بهش خیره 

   شدم؟

                           *** 

 

 :شدمه میهای پریا توی گوشم زمزتوی حیاط حرف

  «.اندازهروی آدم نمی، بهخره، یه نگاهدانیال خیلی» 

پشتی، بیرون رفتم. نگهبون باغ همیشه، نزدیک در  از در

  نشست.می

  ویال ایستادم و به آژانس زنگ زدم تا برگردم. جلوی در

  رسه بیاد.اما راننده بهم گفت سرویس داره و نمی

 !شهمیوای االن چی کار کنم، داره شب 

  .شهنگاهی به ساعتم کردم. داره هشت می

مسیری از کوچه تا خیابون اصلی رو پیاده برم تا  مجبور شدم یه

 .ماشین گیرم بیاد

داشتم که ماشین سفیدی جلوم نگه ند قدم برمیت -رو، تندتوی پیاده 

ها اشتباه گرفته بود؛ تنها بودم و چیزی داشت؛ چون من رو با بعضی

 .ز خودم دفاع کنم پس سکوت کردمنداشتم ا
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 .شدینش میماشین دیگه جایگزاون ماشین رفت و یه 

 .های کر کننده، حرصم گرفته بودوای خدایا! از تعدد بوق 

دفعه، یه خیلی خسته شده بودم کمی خواستم بایستم که این

  مشکی نگه داشت.ماشین

ننده ماشین، ارو برداشتم و به رسنگ از پیاده خیلی عصبی شدم؛ یه

  ور شدم.حمله

بار رو کاپوت کرد، دوتولوپ میهای محکم و قلبی که تاالپبا قدم

 .دشاش از ماشین پیاده ماشین کوبیدم که راننده

 .خواست زمین دهن باز کنه، من رو ببلعهجا دلم مییخ زدم. همون

 .لرزیدهام میخشکم زده بود. دست

  !کاری بود کردم؟وای چه 

، با دهنی باز بهم خیره شده بود. سنگ از دستم، ناخودآگاه پدرام 

 .افتاد و سرم رو پایین گرفتم

اصطالحی ای سر داد و به انگلیسی یهلحظه پدرام قهقهه بعد چند

  گفت که نفهمیدم.

 : اش گفتپدرام نزدیکم شد، با همون حالت خنده

  رسونمت.؛ بشین حاال. میکردم جسور باشیفکر نمی  -

فرستادم، خودم می ناله و نفرینی که به ستم رو مشت کردم و باد

  آروم توی ماشین نشستم.

 .در طول راه از خجالت چیزی نگفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 47 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

تر! اشکال راحت باش دخ -نزدیک خونمون بودیم که پدرام پرسید: 

  .نداره

 .تونستم بگممن سرخ شده بودم وهیچی نمی

  پدرام خندید و ادامه داد:

-come on. Forget it.  

  (فراموشش کن. بیخیال)

  نگاهی به خیابون کردم و آروم گفتم:

  جا، پیاده میشم.من همین  -

 :اطراف کرد و پرسیدپدرام تعجب کرد و نگاهی به

  جاست؟خونتون این -

 :جور آروم گفتمسرم رو تکون دادم و همون

  .نه کوچه جلوییه. پیاده بشم بهتره. خوب نیست با هم ببیننمون  -

  جا نگه داشت.پدرام توی کوچه پیچید و همون

 .با دیدن آپارتمانمون ازش تشکر کردم و پیاده شدم

 

سرخ شده بودم. دستم رو خودم نگاهی کردم. خیلیتوی آسانسور به

ی آسانسور با صدا  هام رو بستم وهام گذاشتم و چشمروی گونه

  بازشون کردم. 

 .وارد خونه شدم و فوری سمت یخچال رفتم تا آب رو بردارم

چیزی رو کردم اما من هرهای منتظری رو پشت سرم حس مینگاه 
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 .تونم به مامان بابا بگمکه نمی

 :بابا فوری گفتم به

  خوامش.از فکر اون پسِر، خارج شین. نمی  -

  ده بودن.مامان، شوک وارد کر انگار به

  یهو با صدای کمی بلند گفت:

  وا. چرا؟  -

  خالصه گفتم:طورروغ بگم پس بهتونستم بهشون دنمی

رفتم تعقیبم کار میبابا اون پسر مشکوکه. صبح تو راه که سر  -

 .کرد که چزوندمشمی

  من نیست. از فکرش بیرون بیاید. کالً ازش خوشم نیومده، باب میل 

  ق به جانبی گرفت، گفت:ی حمامان قیافه

ور دنیا برای کار کردن تو خونه یکی خب حق داره مادر. اون  -

  ...ری؛خب حق داره شکمی

 :بابا اجازه نداد حرفش رو تموم کنه و به مامان گفت

های قرون وسطی زنی؟ چرا مثل آدمها چیه میگلناز؟ این حرف  -

  کنی؟ زشته گلی. از تو بعیده.فکر می

 :بهم گفت بابا رو

گم دخترم از پسرتون خوشش رزای بابا! اشکال نداره من می  -

  نیومده. نگران نباش عزیزم.

اش رو زود بوسیدم و چشمکی به مامان لبخندی زدم پریدم و گونه
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  زدم، زور رفتم داخل اتاقم.

خوندم که گوشی بعد شام، جلو لپ تاپ لم داده بودم و داشتم کتاب می

 .زنگ زد

تاپ بود گوشی رو برداشتم و رو گوشم جوری که چشمم به لپهمون

  گذاشتم:

 .سالم سالم رزای خسته  -

 :ام اومد و جواب دادملبخندی به چهره

  سالم بر پریای پری. خوبی؟  -

تا دردسر؟روزت چطور خبر؟ روز اول و هزارمرسی رزا. چه  -

  پیش رفت؟

  داری گفتم:ی کشبا خنده

قدر حرصش دادم که ام. سر سفره ناهار، انک هیچ جلوفعالً ی  -

 .خفه شد

 

  دادنی بود:گوش ی پریا از پشت تلفنصدای خنده

  پس زهرت رو ریختی، مار افعی؟  -

  خندیدم و گفتم:

  آف کورس بیب. راستی برادر خارجی از آلمان، تشریف آوردن.  -

  چه شکلیه رزا؟ خوشگله؟  عه واقعاً؟  -

  گفتم:خندیدم و 
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 .کلم اسپانیاستشبیه گل  -

نهایت ای زدیم و در مورد اتفاقات امروز حرف زدم که دربا هم قهقه

  سوال، غافلگیر شدم:با این

ی اتاقش ها شنیدم توی باالست. از خدمتکاررزا. اتاق دانیال طبقه  -

کجا باز  مخفی داره، معلوم نیست به خونه داره که دریه کتاب

  عنی کسی خبری نداره؛حتی مادر جون.ی .شهمی

  خندیدم و گفتم:

  کنم.تو نگران نباش اون رو هم حل می  -

  دیم و تمام.و هوای مرکز، حرف ز لهم در مورد حابا

                                  ****  

و هوای خونه، متفاوت بود.  یک هفته گذشت ولی امروز حال 

 .دانیال اخمو بودبرون آقا امروز، بله

خواد زن این ِِ سیاه بخت کیه که می ِفهمیدم اون دخترکاشکی می 

  چلغوز بشه.

خواد عروسی کنه اما مادر توی این یک هفته، متوجه شدم دانیال می

  اش مخالفه.یک دنده

 .اومدو هوار می توی اتاق صبا بودم که صدای داد

هاشون، در به حرف زود صبا رو با کاری مشغول کردم و از پشت

  گوش دادم.

  بار بهت گفتم.رو هزار حد ما نیستن؛ اینها دردانیال. اون  -

حرفم رو زدم اگه  کنی؟ منجوری میتمومش کن مامان. چرا این  -
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  ...اجازه ندی مجبورم خودم

 .خفه شو  -

حکمت اومد. این دختر کدوم ی کفش خانمصدای پاشنه

  خدا داند.ای بود؛ برگشتهبخت

ای از حیاط رو از پنجره اتاق، چند تا خدمتکار رو دیدم که گوشه

هم و مادر جون با ها، خانم حکمتکنن. نزدیک خدمتکارتزیین می

  زدن.حرف می

های این من که از کار ی عروس باشه؟ی خونهبرون تومگه نباید بله

 .آرمنمیدرخانواده، سر

 

 .برای ناهار بیایم خانم ازمون خواست های ظهر بود که ربابهطرف

 .تعجب کردم چون؛ تازه ساعت یک ظهر بود 

 .صبا رو آماده کردم شالم رو روی سرم مرتب کردم

  کنه؟کار میجا چیوقتی وارد سالن شدم شوکه شدم. همتا این

  ایستاده بودم و بهش زل زده بودم.

د تموم شدن زد. بعهای خونه، حرف میاز خدمتکار داشت با یکی

  تماً اومده من رو ببینه.ذهنم رسید که ح حرفش به

کنارش رفت و دست همو   خندیدم و خواستم به سمتش برم که دانیال

  گرفتن.

  انم صدام کرد.خجوری شد؟ ربابه خشکم زد. چرا این
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 :برگشتم که گفت

گن گم خیلی هم خوبه اما خانم میبینی؟ من که میعروس رو می  -

 .من، خیلی دختر خوبیهنظرگن. بهفرهنبی

 :با تعجبی که تو صدام مشخص بود، پرسیدم

  ی فرزانه؟اون دختر، عروس خانواده  -

 .لبخندی زد و سری تکون داد

شد. چطور ممکنه؟ همتا و دانیال؟ آخه گر گرفتم؛ چون باورم نمی

 ...دانیال

 .ای شنیدمهجا مات بودم که صدای گریهمون

کرد و های گریون، بهم نگاه میدوندم همتا با چشمسرم رو که برگر

 :کردمثل همیشه فحش بارونم می

 ...کنی؟ بیشعورکار میجا چیاالغ! این  -

  لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم:

  جا محل کار منه نه تو.کنی؟ اینکار میجا چیتو این  -

 :گریه قاطی شد و ادامه داداش باخنده

  دیگه. خب شوهر کردم  -

  با دستش دانیال رو نشون داد:

 .اون هم شوهرم  -

یخ زدم نگاهم روی دانیال ثابت موند؛ زود لبخندی زدم، بغلش کردم 

  و گفتم:
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جا، همیشه امیدوارم خوشبخت شی، همتای مهربون. اگه بیای این  -

 .بینمتمی

 

  خندید و گفت:

  جا زندگی کنیم.نه. شوهرم توی چالوس، خونه داره؛ قراره اون  -

  کارهاش برسه. لبخندی زدم که رفت به

دانیال، اون  یعنی   هنوز مات مونده بودم. هنوز توی شوک بودم؛

ای من رو از صدای مردونه  خوند؟خاطر همتا می آهنگ رو هم به

 :ام نجات دادافکار مرموزانه

 .سالم رزا. خسته نباشی  -

  سمت پدرام برگشتم. لبخندی زدم:به

میز باشین، من با ربابه خانم  سالم ممنون، همچنین. ام، شما سر  -

   خورم.غذا می

  اخم ریزی کرد و گفت:

بعد، سر میز با ما بخوری. نه... حتماً باید این  به تونی از اینمی  -

  کار رو بکنی.

 رفت، صبا رو بهکه قربون صدقه صبا مییچشمکی زد و در حال

من یک هفته بود که با ربابه خانم توی آشپزخونه   طرف میز برد.

   گذشت.می خوردم؛ خیلی هم خوشغذا می

 همتا نزدیک شد و گفت:

 .فکر کنم قراره جاری بشیم  -
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 :خندیدم و گفتم

  مسخره.  -

 :صداش رو آروم کرد و گفت

  شی.گراست اما محشره. عاشقش میی درونباور کن. پدرام، کم  -

  «.نچسبآد. آدماما من ازش اصالً خوشم نمی» ی دلم گفتم تو

نفسم رو فوت کردم و ترجیح دادم با ربابه خانم توی آشپزخونه، 

کنار گیتی و   های عجیب بنشینم.میز با این آدم دیگ بخورم و سرته

 شستم و ربابه خانم بعدجا بودن، نهای اینطاهره که از خدمتکار

 که غذای خانواده رو داد، اومد پیش ما، روی زمین نشست و بااین

  من گفت:خنده و هیجان رو به

  دیگ، نگه داشتم.ته  -

دست منتظر بودیم که یهو ربابه خانم  هیجان، بشقاب به خندیدیم و با

صدای اعتراضی نگاهی بهش کردم و با  بشقاب رو زمین گذاشت.

  فتم:گ

 .ا وا! ربابه خانم غذا رو ِبکش  -

خر پشتم  پشت سرم بود. برگشتم و دیدم پدرام کله نگاهش به

 :شدم و سریع با قیافه جدی پرسیدم بلند   ایستاده.

  کاری دارین؟  -

 :کردلبخندش رو داشت کنترل می

  یه میز غذا بخورین. یادتون رفت؟ قرار شد با ما، سر  -
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  سکوت طوالنی کردم: ام، یهکالفهبا نگاه 

 .ترمجا، راحتامممم. من این  -

 

  پررویی نگاهم کرد و گفت:با

  خوره. لطفاً بیایین.بتونه که غذا اما صبا نمی  -

خانم کردم. دیگ و بعدش به ربابهانگیز به تهبرگشتم و نگاهی غم

  پدرام گذشتم و به میز رسیدم. و تند از کنار عصبی

هم نشسته بودن. خانم حکمت و  صبا نشستم. همتا و دانیال با کنار

 ار من، من هم پیِش صبا.هم و پدرام کن مادرجون با

رفت. پدرام عوضی شروع کردیم به غذا خوردن. از گلوم پایین نمی

 .جا غذام رو بخورماجازه نداد اون

اید خواست توی اون خونه بمونم. شدونم چرا اصالً دیگه دلم نمینمی

 ... ی فرزان شده بود یاکه همتا، عروس خانوادهاین خاطربه

 .کنم که زودتر اخراج شمروز آرزو می دونم اما هرنمی 

 .جون صدام کردانمخسفره بلند شدیم که  از سر

حاج یونس، خدمتکار باغ اومد و صبا رو ازم گرفت و رو بهم  

  گفت:

  جون رو اتاقش ببر.تو خانم  -

لب منتظرم بود؛ اون  جب نگاهم به مادرجون افتاد. لبخند بهتع با

 .ی این خونه، خیلی دوستش داشتمشاید تنها کسی بود که تو
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  ی باال رسیده بودن، زدم.به طبقه و دانیال که ای به همتاچشم غره

  حکمت شدم. جون ایستادم که یهو متوجه خانمپشت ویلچر مادر 

  بود. ها ایستاده بود و دستش رو سرش گذاشتهکاناپهوسط سالن کنار 

جون کشیدم ی مبل افتاد. زود دستم رو از ویلچر خانمیهو روی دسته

 .لرزیدحکمت داشت می . خانموسط سالن دویدم و به

صدایی لرزون ربابه خانم رو ترسیده بودم و بدنم یخ شده بود. با 

  صدا کردم.

  حال دید، جیغی کشید. من رو توی اونربابه خانم تا بلند شد و 

 :داد زدم

 .جاآب...آب بیار این -

کردم چشمش رو حال رفته بود. هر چه صداش می خانم حکمت از

 .شد که بغلم گرفتمکرد و داشت کبود میباز نمی

دیدن ما، هول شد و  و فریادم پدرام اومد و با با صدای داد 

حکمت رو باز کنم تا دهن خانمکار کنه. سعی کردم  دونست چینمی

 .نفس بکشه

  شدن.همه دورمون جمع شده بودن و نزدیک نمی 

 :پدرام اومد تا از بغلم، مادرش رو بگیره اما داد زدم

ی عصبیه. کمک کن دهنش رو باز کنیم تا نفس دست نزن! حمله  -

 .بکشه

  پدرام در تالش بود دهن مادرش رو باز کنه.
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کردن که این بار، سر داشتن نگاهمون می همتا و دانیال با ترس

  دانیال داد زدم:

 .کنی؟ اورژانس خبر کن، زود باشوایستادی داری نگاه می  -

آورد. پدرام با فشاری که روش بود اش رو دردانیال سریع گوشی

 :صدای بلند گفتبا

  م دهنش تا بسته نشه.چیزی بیارین بزار یه  -

ند بافتمش. مثل یه طناب شد و وسط ت -دسریع شالم رو باز کردم و تن

 .های خانم حکمت گذاشتمدندون

زود بلند شدم و با کمک پدرام، روی مبل درازش کردیم. آب رو از 

  یختم تا کمی آروم شه.رهاش، داخل دهنش وسط دندون

 .رفتم و سمت پدرام ایستادم

 

کردن نبضش، تصمیم گرفتن به  باالخره اورژانس اومد و بعد چک

خانم  هاش رو از ربابهی اطالعات بیماریاورژانس منتقل کنن. همه

  و مادرجون پرسیدن.

لرزیدم اومد و سمت من که داشتم از ترس می پزشکی به فوریت

 .که نذاشتم دهنش بسته بشه تشکر کردایناز

خانم برام آب  نشستم رو مبل و پدرام همراه مادرش رفت. ربابه

  ای کنارم دیدم.سایه . یهآورد؛ کمی ازش خوردم

  ی سرم کردم، دانیال بود.باالنگاهی به

  د و گفت:های سردش، بهم زل زده بوبا چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 58 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 .ممنون ازت  -

  نفر تشکر بلده.خونه، یهی اینهمین رو گفت و رفت. چه عجب! تو

چند ساعت، نگران کنار صبا نشسته بودم و منتظر بودم خبری 

پرسیدم اما جوابی خانم می بود و از ربابههیچی نبرسه. حواسم به

  گرفتم.نمی

که همتا خونه رو ترک کرد؛ دانیال سمتم اومد. با این باالخره بعد از

  هاش بهم خیره شد و گفت:چشم

  میای بریم بیمارستان؟  -

سرش، راه افتادم. توی پارکینگ،  رو برداشتم و پشت فوری کیفم

 ، توی ماشین نشستم. دانیال از ویال بادزدگیر ماشینش رو زد. سریع

  حرکت خارج شد.یه

تونستم ازش سؤالی تونستم به دانیال نگاه کنم. حتی نمیتو راه نمی

 .بکنم

  نی خصوصی، نگه داشت و پیاده شد.روی بیمارستارو به 

هیچ حرفی پشت سرش حرکت کردم. دانیال، بدون پرسیدن  بدون

  رفت و وارد اتاقی شد. طبقه دومچیزی از پرستار، به

تونستم بهش برسم. خسته رفت و من نمیخیلی سریع راه می

  شدم.می

  دش شد.لحظه پیش، واروارد اتاقی شدم که دانیال چند

دست دراز کشیده بود و پدرام و خانم حکمت روی تخت، ِسرم به

  دانیال کنارش ایستاده بودن. پدرام با دیدنم نزدیک اومد:
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  سالم رز. با دانیال اومدی؟  -

سری تکون دادم و به خانم حکمت نزدیک شدم. دستش رو گرفتم، 

  هاش رو باز کرد با دیدنم لبخندی زد. نگران پرسیدم:چشم

  خوبین؟  -

 :و بسته کرد. آروم گفتهاش رو بازچشم

 .جونتو جونم رو نجات دادی؛ ازت ممنونم، دختر  -

 

  گفتم:دستش رو فشار دادم و 

  استراحت کنید.  -

ی پدرام با دانیال همراه شدم تا به کاخ کمی کنارش موندم. به توصیه

  مخوف برگردیم.

معمول دانیال به ماشین رسیده  از بیمارستان، بیرون اومدیم. طبق

بود اما من هنوز بهش نرسیده بودم. دانیال یهو برگشت و با اخم 

 شدن چهار یک شدم متوجه پنچرغلیظی نگاهم کرد. به ماشین که نزد

 .چرخ ماشین شدم

گوشش ای گرفت و موبایل رو دماخم همیشگیش شماره دانیال با

 .گذاشت

  همون لحظه صدای مردی آشنا از پشت سرم شنیدم:

  کار رو کرده باشه؟تونه اینآخی پنچر کردین؟ کی می  -

  .ه بودای جلوم ایستادعوضی، برسام بود. با ژست خیلی احمقانه
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  دانیال نزدیکم شد و پرسید:

  شناسیش؟می  -

 دار کرد و گفت:کش اش رو خیلیمن، جمله جای برسام به

 .که با تو باشه، با من بودبله چرا نشناسه. قبل این  - 

  گر گرفتم. تموم تنم یخ زده و خون به صورتم هجوم آورد.

 :از کوره در رفتم و محکم داد زدم

  خفه شو.  -

  لب ادامه داد:رسام پوزخند بهب

  گذره؟پسر جدید، خوش میبا دوست  -

 :تا خواستم جوابش رو بدم دانیال با صدای بمش داد زد

  تو برو و توی ماشین بشین.  -

خواست آگاه کاری که میخودتحکمی که تو صداش بود باعث شد نا

ا مه منتظر رو بکنم و برسام رو با دانیال تنها گذاشتم. توی ماشینی ک

 بود، نشستم؛

 های دودی.رنگ با شیشهسفید یه هیوندا کمری

ی به روم زل زدم. برسام و دانیال تو فاصلهی رونگران به صحنه

لب  کرد و زیرقدم ایستاده بودن و دانیال فقط نگاهش می تر از یهکم

 .چیزی به برسام گفت

توی ماشین  دانیال به ماشین برگشت و برسام خشکش زد. دانیال

  نشست و راننده، که مرد جوونی بود گازش رو گرفت و رفت.
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  آخه چی گفت که برسام، کپ کرد؟ 

 .این سوال، ذهنم رو درگیر کرده بود

  

 

  به ویال رسیدیم.

حکمت پرسید و اطالع دادم که  ربابه خانم در مورد وضعیت خانم

  تشنجی بود. حمالت

  دم.اتاق صبا رو باز کردم. لبخندی ز

  گوشش گفتم: بغلش کردم و دم

 گرده؛ نگران نباش.مامانت برمی  -

                              ***  

و بحث  شدم به کاخ مخوف برم که صدای جرم آماده میک -داشتم کم

هم دعوا نکرده  وقت باحاال، هیچ ها تامامان و بابا رو شنیدم. اون

  ؟بودن. چی شده مگه

  ر اتاقم باز شد و مامان وسط اتاقم پرید.ناگهان د

  نزاری رو به مامان گفت: بابا با حال

  االن وقتش نیست گلی.  -

 : صدای تقریباً بلند گفت مامان با

  اتفاقاً االن وقتشه.  -

 :آشفته شدم پرسیدم
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  چی شده مامان؟ اتفاقی افتاده بابا؟  -

  گفت: صدای بلندبابا خواست چیزی بگه که مامان با

  ذاری؟ هان؟های عاشقانه میجا قرارری یا اونکار میتو سر  -

  تنم وارد شد.حس بدی به

  زنه؟ها چیه که مامان میحرف یعنی چی؟ این

  سختی در اومد و پرسیدم:صدام به

  ها چیه مامان؟یعنی چی؟ این حرف  -

 :ور شده بود داد زد سرمسمتم حمله جور که بههمون

کار بری الزم نکرده خوای سرکار. اگه میاز امروز کار، بی  -

السافلین ری، به اسفلی کسی بری. برگرد موسسه. اگر هم نمیخونه

 فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟

  بغض به گلوم نشست. مگه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟

سرش راه افتاد و صداش مامان از اتاق بیرون رفت و بابا هم پشت

صدای بلند، گریه رزیدم. دستم رو روی صورتم گذاشتم و بالزد. می

  کردم.

 گه چی شده؟چند ساعتی گذشت و خبری از مامان نشد.اصالً بهم نمی

دونم چی جواب زنن و من نمیخانم حکمت و پدرام هی زنگ می

  بدم.

مامان چی و چل بهدونم اون پسِر خلی تخت دراز کشیدم. نمیرو

  جوری، آتیشش تند بود.گفته که مامان این
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 در اتاقم رو مامان قفل کرده بود. با عصبانیت تو دلم گفتم

  «.کنمکارت میوای برسام صبر کن ببین چی» 

  دای آیفون اومد.صجور روی تخت بودم که همون

  صدای بابا رو شنیدم:

جاست. امممم. ببخشید شما؟ بله بله بفرمایید بفرمایید؟ بله همین  -

 .باال

  مان پرسید:ما

  کی بود حمید؟  -

  بینی.االن میان می  -

  بلند شدم و پشت در اتاقم ایستادم.

  حالش خوب شده؟ صدای خانم حکمت بود.

 .کنهکنه؟ االن مامان فکر بد میکار میجا چیوای این

 

  سالم خوب هستید؟  -

  کنه؟کار میجا چیوای صدای پدرام بود. اون، این

  سکوتی طوالنی گفت:خانم حکمت بعد 

  رزا جان تشریف ندارن؟  -

  بابا جواب داد:

  کم حالش خوب نبود، توی اتاق استراحت کرده.رزا، ام، رزا یه  -
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  خانم حکمت با نگرانی گفت:

ده. پس گم این دختر چرا تلفنش رو جواب نمیداد. میای داد بی  -

  مورد نبود.نگرانیمون، بی

  مامان گفت:

  دوستان رزا هستین؟ شما از  -

  من کرد و گفت:مکث طوالنی، منخانم حکمت بعد یه

فرزان، همون دختری که ام. من مرجان حکمت هستم. مادر صبا  -

  .جان مراقبشهمدت، رزااین

  صداش گفت:مامان با تعجب توی

  رویی دارین.که. چه واقعا  -

 :بابا با قدرت گفت

  یه لحظه صبر کن گلی جان. من باید رزا رو صدا کنم بیاد.  -

حالت خواب دراز  سریع از در، فاصله گرفتم و رفتم روی تخت به

 .هام رو بستمکشیدم و چشم

  بابا در اتاق رو باز کرد وارد شد. کنارم رو تخت نشست و گفت:

درد هیچی رو نشناسم به  پاشو؛ خودت رو لوس نکن. من، تو  -

  خورم. پاشو. ادا در نیار.نمی

  هام باز کردم.لبخندی زدم و چشم

  هام آروم گفت:بابا با دیدن چشم

  خودت رو بزن به مریضی بعد بیا بیرون، بدو.  -
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 :با ناله گفتم

  بابا نجاتم بده، مامان دیوونه شده.  -

ز تخت بلند شدم و لباس پوشیدم. شالی سر کردم و با چشمی گفت ا

 .رژگونه صورتم رو سرخ کردم

حکمت و پدرام رو مبل نشستن و با وارد پذیرایی شدم که دیدم خانم

  جا بلند شدن.دیدن من از

  با لبخند و صدایی ضعیف گفتم:

  حکمت؟ بهتر شدین؟خوبین خانم  -

ام فیلمه. بغلم کرد ه مریضیترسیدم بفهمخانم حکمت نزدیکم شد. می

  و گفت:

  بد نده. خودت خوبی رزا جان؟ خدا  -

  لبخندی زدم و گفتم:

  دیشب، دیشب یکم، حالم خوب نبود.  -

  االن بهتری دخترم؟  -

  لبخندی زدم و دستم رو گرفت و من رو کنار خودش، نشوند.

 ...رزا جان زیاد به گوشیت زنگ زدم اما  -

 

  سط حرفش و گفتم:سریع پریدم و

  بله. خواب بودم.  -

 :به خانم حکمت گفت من مونده بود که بابا روپدرام، خیره به
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  رزا یکم به استراحت نیاز داره اگه اجازه بدین...  -

 :مامان فوری و تند حرفش رو قطع کرد

جا کار کنه. لطفاً خانم حکمت! رزا دیگه قرار نیست بیاد و اون  -

 .من بردارین سر دختر دست از

 :آورد که پرسیدخانم حکمت از تعجب داشت شاخ درمی

  اتفاقی افتاده که ما خبر نداریم؟  -

  همیشه، فوری جواب داد:بابا خواست چیزی بگه که مامان مثل

صبا مراقبت کنه نه از  ا ازی شماست تی من خونهبچه  -

  ی خونواده.دیگهاعضای

  خیره به مامان بودم و خشکم زده بود.

  تحکم گفت:خانم حکمت با

میشه بفرمایید که کدوم عضو خانوادمون خواسته رزا پرستارش   -

  اطالعیم.باشه؟ حتما ما بی

 :مامان پوزخندی زد

گذره. پسر تون چی میخانم حکمت، از شما بعیده ندونین توی خون  -

من گفته رزا نامزد داره تا مزاحمش نشه.  شما به خواستگار دختر

  چی؟ این یعنی

هام شروع به لرزیدن کرد. خون به صورتم ریخته شد و بدنم دست

  گفت.داشت جلوی پدرام مییخ زد. مامان چی

  خانم حکمت نگاهی به پدرام کرد که پدرام خیره به من شد.
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  خواستم زمین دهن وا کنه، من رو ببلعه.حظه میفقط اون ل

  آروم گفتم: و جور کردم وزود خودم رو جمع

کنید نیست مامان. آقای فرزان این حرف طور که شما فکر میاون  -

  رو نزدن.

  پدرام باالخره صداش در اومد:

کی همچین حرفی ببخشید خانم بهادری شما با من هستین؟ من به  -

 زا خانوم؟زدم؟ به ر

 .وای از دست مامان قالی شده بودم. ای هایاز خجالت، شبیه گل

 

 :کردم گفتمبا لرزش صدایی که کنترلش می

  منظور مامان شما نیستین. آقای دانیال هستش.  -

  خانم حکمت فوری گفت:

  دانیال یه همچین کاری کرده رزا؟  -

  ساری بهش انداختم و گفتم:نگاه شرم

های دونم. اون آقا، مزاحم شد یعنی الستیکنه. یعنی نمی  -

خاطر همون، احتماالً ایشون بهش دانیال رو پنچر کرده بود؛ بهآقای

   جوری گفته.اون

  ای رو گرفت:درآورد و شماره حکمت گوشیش رو خانم

گم. )سکوت( تو به دارم میالو دانیال؟ کجایی؟ گوش کن ببین چی  -

گفتی؟ )سکوت( رزا کیه؟ واقعاً که دانیال. رزا، خواستگار رزا چی
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  گم. )سکوت(پرستار صبا رو می

خانم حکمت فوری گوشی رو از گوشش پایین آورد و رو آیفون 

  یچید.سرد دانیال، توی گوشی پگذاشت. صدای

. الدنگ ماشینم رو پنچر کرد بعدش رزا رو تهدید کرد اون پسرِ   -

  ِرمن به رزا گفتم بره تو ماشین فرزام بشینه تا بفهمم قضیه چیه؟ پس

و ِسر داریم. به پسِر گفتم رزا و من، َسر کرد رزانفهم فکر میزبون

روز، جلوی دونی مامرجان؛ هرنامزد داره تا مزاحمش نشه. آخه نمی

و همسایه چی  داد. زشته خوب. دریک میی ما کشدر خونه

  گن...می

  مامان مات مونده بود که خانم حکمت گوشی رو قطع کرد و گفت:

دونم چرا بهتون دونه. نمیدانیال نامزد داره. این رو رزا هم می  -

 .نگفته

  بهم نگاه انداخت.

 :دونستم چی باید بگم. آروم گفتماز خجالت سرم پایین بود و نمی

  نامزدش هم، همتاست.  -

  هیچ حرفی از مامان نشنیدم. خانم حکمت ادامه داد:

  زودی قراره به آلمان برگرده. شه و بهپدرام، خونه پیداش نمی  -

 :رو به من گفت

کنه. اگه تصمیم داری برگردی بهم تابی میبی جان! صبا خیلیرزا  -

قبلی رو  ترخبر بدم تا دخسیما  تا فردا اطالع بده اما اگه نه؛ من به

  .بفرسته بیاد
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بلند شدن تا از خونمون بیرون برن. بابا همراهیشون کرد و ازشون 

  خداحافظی کرد.

رفتارش، جلوی  هام رو بسته بودم و واقعاً از مامان و طرزچشم

 .خانم حکمت شرمنده شده بودم

ی، هیچ حرفنفسی فوت کردم. بابا صدام کرد نگاهی بهش کردم و بی

 .وارد اتاق خودم شدم و روی تخت دراز کشیدم

جا برگردم. واقعاً تونم اونوقت نمیای که شد؛ هیچریزیبا این آبرو

 .حال بدی داشتم

رو انتخاب  دونستم شاید از اول اشتباه کردم که کاخ مخوفنمی 

  کردم.

و سقف زل زده بودم. بابا در اتاقم رو زد  توی اتاقم نشسته بودم و به

  جور رو تخت بودم.ونهیچ کار خاصی همداخل شد. بی

  بابا کنارم نشست و دستم رو گرفت:

بدی کرد. خیلی، اما تو  دونم مامانت خیلی کاررزا جان بابا. می  -

  خودت رو جای اون بزار. خب نگرانته قربونت برم...

  حالی جواب دادم:های بابا با بیتوجه به حرفبی

حکمت و پسرش نگاه  های خانمت. چجوری توی چشمآبروم رف  -

  کنم؟

  بابا دستم رو فشرد و ادامه داد:

 .رزا جان تو پیش صبا برگرد. مادرت فقط نگرانته دیگه  -
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  تونم برگردم.نمی  تونم. آبروم رفت. اصالً نمی  -

  بابا بعد کمی سکوت پرسید:

  کنه؟چرا بهمون نگفتی برسام اذیتت می  -

  اش قضاوتم کردین.مگه گذاشتین دهن وا کنم چیزی بگم؟ همه  -

 : در شنیده شد ِمامان از پشت صدای

  رزا؟ اجازه هست؟  -

 .نگاهی به بابا کردم که مامان وارد شد

 : در ایستاد ِتوی چارچوب

رو از خانم فکور شنیدم،  رو ببخش. من تا موضوع رزا. من  -

گه م واقعاً این ماجرا که اون میخیلی ناراحت شدم و خیال کرد

 .رو بپرسم حقیقت داره. ببخشید که نیومدم از دخترم، واقعیت

  آروم گفتم:

داد دقیقاً همون شبی که باهاش رستوران یه دختر، بهش پیام می  -

رو شب، قیدش رو زدم. بهتون نگفتم تا آبروش رفتم. من از همون

بردار نبود. تعقیبم  اون، دستدلم گفتم گناه داره. اما نبرم. توی

تونست اذیتم هفته، از هر طریقی که می کرد و توی این یهمی

برون پسرش بود. حکمت بد شد. بله خانم دیشب، حال  کرد.می

من و چند نفر  هم خورد و راهی بیمارستان شدن؛ جز برون، بهبله

خاطر  دیگه که توی خونه موندیم. بعد خوابوندن صبا، دانیال به

حکمت ببره تا  رو پیش خانم نگران بودنم بهم پیشنهاد داد که من

توی بیمارستان تریتا که نزدیک چیتگره  وضعیتش رو جویاشیم.
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حکمت، دانیال قرار شد من رو  از مالقات با خانم بستری بود. بعد

  چرخش پنچر شده. برسونه که متوجه شد؛ هر چهار

خاطر دانیال بود که من، بهاش اینهمهلحظه برسام اومد و تو همون

جا جازه نداد اوندانیال ا .خواست انتقام بگیرهمی .بهش نه گفتم

من توی ماشین دوست  .بمونم. به دوستش زنگ زد تا دنبالم بیاد

خودم  .کم حرف زد و بعد برگشتدانیال نشستم و دانیال با برسام یه

جور خشکش که اونفت بهش گدونستم چه حرفی زد و چی هم نمی

چی گفت برسام، زد. اما فکر نکنم بهش بگه من نامزد دارم. حاال هر

و شما رو  ی بین منزنه. عوضش اومد و رابطهدیگه زنگ نمی

 .خراب کرد

 

  بابا دستم رو نوازش کرد و گفت:

 .کارت برگرد سر  -

 .هم از اتاق بیرون رفتن و من، خیره به سقف موندممامان و بابا با

لبم اومد و تماس رو وصل  گوشیم زنگ خورد. پریا بود. لبخندی به

 :کردم

اسم رزا  دوستی، به نه انگار یه ها. انگارگیریخبری ازم نمی  -

  داری.

 :خندید و جواب داد

  حالی؟خبر؟ در چهسالم. خوبی؟ چه  -

  ؟خبر پریای شهر پریون سالمتی. تو چه  -
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  خندید:

دختر دیگه جایگزین شده. اسمش  جای تو، یه به هیچ خبر.  -

عهده گرفته. کاش گیتاست. خیلی دختر ماهیه. پرستاری دنیز رو به

  برگردی. دلم برات تنگ شده.

 .دونم. شاید موندگارشم پریا. شایدم عروسشون شمهوم. نمی  -

  ای زد و گفت:پریا جیغ خفه

  یکی رو زدی؟ مشه. مخ کدووای رز واقعاً؟ باورم نمی  -

  مسخره بازی:هبخندیدم که شروع کرد داشتم می

قای آخانم رزا بهادری آیا وکیلم شما را به عقد دائمی و همیشگی   -

  مهری معلوم در بیاورم؟ آیا وکیلم؟ دانیال فرزان، با

  خندیدم و گفتم:

  اون زن داره.  -

  صدا ادامه داد: با همون ولوم

عقد دائمی  به. فهمیدم. خانم رزا بهادری آیا وکیلم شما را بهبه  -

  آقای پدرام فرزان دربیاورم؟ وکیلم؟

  زک کردم و گفتم:رفتم، صدام رو ناجور که ریسه میهمون

ی ایکبیری داماد، ها مخصوصاً ننهتری بزرگی همهبا اجازه  -

  بله.

  :تر ادامه دادهم خندیدیم که یهو جدی با

   وای. پدرام چه شکلیه رز؟  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 73 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

  ام رو جمع کردم و گفتم:خنده

دونم ازش چرا اصالً خوشم تر. نمیشبیه برادرش. اما نچسب  -

 آد؟نمی

 

سازه. خارجکی. کرده است. برجخداتم باشه. طرف، تحصیل از  -

 .پولداره

   بله. نچسب هم اضافه کن. بله  -

  خندید و گفت:

  ؟ چرا نچسب؟ مگه چجوریه؟ا وا رز  -

  لبخندی زدم:

 .دونم ولی اصالً ازش خوشم نمیادهم نمیخودم  -

  هوم. خودت چی؟ با صبا رابطتت چطوره؟  -

 .همیشهخوب. مثل  -

  مخفی رو پیدا کردی؟ رز؟ سراغ اتاق دانیال رفتی؟ اون در  -

 :نوچی کردم و ادامه دادم نوچ

خاطر همون آخه اتاق صبا طبقه پایینه. بهنه هنوز. وقت نشده.   -

  رم. مطمئن باش.یکم برام سخته اما می

  رفتی بهم خبر بده. کاری نداری؟  -

 نه عشقم. مراقب خودت باش. فعال.  -

 .تماس رو قطع کردم
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گیر بودم. دست مامان، هنوز دل ام بود. ناهار آماده بود. ازگرسنه

اتاق  ین کاری بکنه. بعد از ناهار، بهواقعاً ازش انتظار نداشتم همچ

ی فکرم رو باز کردم؛ به کلماتش خیره شدم. همه برگشتم و کتاب

  اومد؟پیش پدرام بود، من چرا انقدر ازش بدم می

نفسم رو رها کردم و سعی کردم به چیزهای مثبت فکر کنم. دلم 

  برای صبا یک ذره شده.

 دم. اون تنها کسی بود کهکرکاش االن پیشم بود و باهاش بازی می

 .دادرو از تنهاییم نجات می من

 .بابا صدام کرد

 .از اتاق بیرون شدم. کنار بابا نشستم

 یدی؟هات رو کردی؟ به نتیجه رسفکر  -

 .سری تکون دادم

 

  نفسی بیرون دادم و رو به بابا گفتم: 

  گردم پیش صبا.فردا برمی  -

  اتاقم برگشتم.مامان ابرویی باال انداخت. به 

                                ***  

مشوش، به  استرس زیادی بهم غلبه کرده بود. ناراحت بودم و خیلی

به روم زل زده بودم. درسته دلم برای صبا تنگ شده بود ساعت رو

  کردم؟ی خونه تحمل میاما پدرام رو چطوری تو

 .رفتیکم از خونه بیرون م همیشه خونه بود و خیلی
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  نفس عمیقی کشیدم و خودم رو آروم کردم.

از ماشین پیاده شدم و زنگ در رو خواستم بزنم که نگهبان جلوی در 

کرد پرسی کرد. خیلی کنجکاوی میبا دیدنم در رو باز کرد و احوال

 .دستش خالص شدم که فوری، با یه حرکت از

خوبی  حسهای خوشگل باغ گذشتن، ها و درختو گیاه از بین گل 

  داد.بهم می

های شمرده وارد خونه شدم. قدم در ورودی اصلی باز بود. آروم و با

 .ی باال کردمطبقه ود نگاهی بهخونه کسی نب این طرف

دیدنم پرید و بغلم کرد. بعد از  خانم رو شنیدم که با صدای ربابه 

  های طبیعیش گفت.قراریمورد صبا و بیپرسی، دراحوال

خانم وارد اتاق  نفعم بود. با ربابه ر کسی خونه نبود و این بهانگا

  صبا شدیم.

 .ورم نشداتاق، اصالً متوجه حض با ورودم به

 :آروم صداش کردم 

 سالم صبا خانوم.  -

تاد سری باال آورد و لبخندی بهم زد. خواستم بغلش کنم که یهو یادم اف

 .هایی داشته باشمهشکلی، نباید برای همچین بچ های اینرفتار

   رو درآوردم. پس جلوش ایستادم و شروع کردم لباسم 

اش هوشی مشغول بودم که صبا حوصله مدتی بود که با صبا و بازی

 رفت. روی ویلچر نشوندمش و بهش پیشنهاد دادم بریم و یهسر

 .و حیاط بزنیم ی خونهدوری تو
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گ آسمون مثل رنگ هوا ابری بود و آسمون تصمیم داشت بباره. رن

  های کبوتر خاکستری بود و منتظر تلنگری بود تا بباره.پر

ها زل کوچولوبا صبا از ویال بیرون اومدیم و کنار استخر به ماهی

های داد و دستماهی رو بهم نشون می گاهی صبا یه زدیم. هر از

 .زدمهم، لبخندی می زد. منهم می کوچولوش رو به

باغ، نگه  ودیم که یه ماشین داخل ویال شد و وسطجا نشسته بهمون

ای باال انداختم. ویلچر صبا رو تکون دادم و سمت داشت. شونه

 .درخت بید رفتیم و زیرش نشستیم

  خنده گفتم:صبا با رو به

 .درس امروز: طبیعت را بهتر بشناسیم  -

 ی رومماشین دانیال که جلو سرش رو پایین انداخت. فکرم رفت به

نگه داشته بود. خیلی در موردش کنجکاو بودم. با صدایی، سرم رو 

 .چرخوندم

سر ماشین دانیال،  یه ماشین تویوتا اومد داخل ویال و درست پشت

محکم نگه داشت. پدرام ازش بیرون اومد. دستی به ما تکون  خیلی

 داد و رفت.

که زدم برادر، دیونه شدن. با صبا در مورد طبیعت حرف می هر دو

 .آسمون غرید و صبا ناگهان دستش رو روی گوشش گذاشت

 لبخندی زدم و آرومش کردم. ویلچرش رو تکون دادم و به داخل 

به روی در ورودی ویال رسیده بودم که چند ویال رفتیم. به استخر رو

 .قطره بارون رو صورتم افتاد
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یستادم و موهام خورد. ا با نگاه کردن به آسمون، شالم افتاد و بادی به

  رو مرتب کردم. موهای بلندم

متر باال پریدم. این صدای شکستن، از  با صدای شکستن چیزی یه

   ل دادم.داخل ویال ه ویال بود. هراسون، ویلچر رو به داخل

اومد. گوش کردم ببینم چرا صدای دعوای دانیال و پدرام داشت می

   زنن؟بلند، حرف می جور بلنداین

کشتن  کاره باشی که؟ اون دختر بدبخت رو بهکنی. چیمی تو غلط  -

دونستیم تو هم توی اون قاچاق، کنی ما نمیدادی بس نیست؟ فکر می

 .دست داشتی. وای دانیال، تو چقدر احمقی

 

  دانیال داد زد:

زمون  خاطر خانواده بود. تو اون کاری کردم بهشو. من، هرخفه  -

تر از آش شدی؟ اجنبی. برو ی داغ، کاسهمن کجا بودی؟ االن واسه

  هم عین تو...چسب. اونببابای کالهبردارت  به

تو هم  در مورد بابا درست حرف بزن دانیال. اون بابا، بابای  -

 .بزرگ، نقشه بکشیهست. تو حق نداری تنهایی برای زمین بابا

چی  نامهبه تو ربطی نداری. انگار کر شدی؟ نشنیدی توی وصیت  -

   نوشته؟

ترسیدم اتفاق بدی بیافته. کوبید. میها قلبم میبا شنیدن این حرف

فوری ویلچر رو حرکت دادم و دیگه نخواستم به چرندیات دانیال 

 .ر رو بستمداتاقش بردم و  گوش بدم. زود صبا رو به

پیچید. زود سمتش رفتم. هم می صبا داشت موهای عروسکش رو به
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آروم نبودم اما سعی کردم صبا رو آروم کنم و که خودم این با

 .حواسش رو از صداهای بلند توی خونه، پرت کنم

زدم، جور که جلوی صبا نشسته بودم و داشتم باهاش حرف میهمون

لحظه  جویدم. صدای دانیال هرهام رو میاز استرس ناخون

  شد.تر مینزدیک

به وضعیت خودم  که نگاهیاین زود از اتاق بیرون پریدم. بدون

  کنم.

و بحث  به دانیال و پدرام که جر و خشن رو ی نگرانبا چهره

 :محکم و بلند داد زدم کردن با صدایی خیلیمی

  شه.خفه شین. صبا ناراحت می  -

دو، یهو حرفشون توی دهنشون موند و بهم خیره  من هر با صدای

هم ده بودم و ابرو درام به دانیال خیره شی گر گرفتهشدن. با چهره

  زنان ادامه دادم:کشیدم و نفس

ی سندرومی جا یه بچهجا نیست. ایناختالف، این حل شورای  -

  کنه؛ جلوی اون الل شین لطفاً. تشنج ایجاد نکنید.زندگی می

رو برگردوندم و به اتاق  خشم به پدرام بود. سرم آخرین نگاهم با

  برگشتم. دیگه صدایی نشنیدم.

چشمم رو بستم و به دیوار تکیه دادم. نگاهم رو از زمین به صبا 

  ی خندان صبا.سوق دادم؛چهره

نمکی لبخند با هاش داد زدم. باانگار خوشحال بود که من، سر داداش

 .صورتم اومد و سمتش رفتم ی ملیحی بهکه داشت، خنده
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                          **** 

 

روز خانوم جلسه ناهارتون رو اتاق ببر. ام جان سالم. بیارزا  -

  آد.دارن؛ کسی خونه نمی

  لبخندی زدم و گفتم:

  جون چطور؟ کجاست؟خانم  -

 :باال انداخت و گفت خانوم، ابرو ربابه

  دونی؟مگه نمی  -

  هم کشیدم که ادامه داد:چهره در

هم،  دیروز سفر شهرستان رفتن. رفته خواهرش رو ببینه. زودی  -

هم از اتاق بیرون رفتیم.  گرده. ویلچر صبا رو تکون دادم و بابرمی

  تعجب پرسید: کرد نگاهم کرد و باتر حرکت میخانم که جلو ربابه

  آری؟صبا رو کجا می  -

  آییم غذا بخوریم دیگه.ا. می  -

  باال انداخت. ربابه خانم شونه

خندیدن و دخترها همه توی آشپزخونه جمع شده بودن و داشتن می

به جا شدن تا برام، جا زدن. گیتی و طاهره با دیدنم کمی جاحرف می

  باز بشه.

 راحت باشین دخترها. من اول باید غذای صبا رو بدم، بعد غذا  -

  بخورم.
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  ای گفتن.گیتی و طاهره باشه

 :پدرام رو شنیدم. صداش هیجان خاصی داشتلحظه صدای همون

  .هم تنهام هم غذا بخوریم منرزا. بیاین با  -

بیاین. گیتی  .میز غذا بخوریم خانوم پاشین بیاین روی دخترها، ربابه

 .شو دیگهشو طاهره؟ ِد پاپا

 کرد تا بریم روی میزنگاهم به پدرام که داشت همه رو متقاعد می

 .م، موندغذاخوری غذا بخوری

ذوق بلند شدن و  خانوم و گیتی با وای این بشر رو مخمه. ربابه 

آوری، ی چندشو طاهره با چهره ها رو سمت میز بردن. منبشقاب

  ز نشستیم.های سنگین پشت میهم نگاه کردیم و با قدمبه

اش صندلی، خالی خانم نشسته بود و طرف دیگه پدرام، پیش ربابه

به روی و صبا هم رو پیش پدرام نشست و منبود. گیتی فوری 

  پدرام.

اومد. تر از همه نشست. اصالً از پدرام خوشش نمیطاهره دور

باری از هایی داشت. چندمعلوم نبود. اما گیتی انگار حس علتش هم

 .رفته بود دهنش در

خورد و بعد خانم، برای هممون غذا کشید. صبا اول آب می ربابه

م تا کمی آب بریزم براش که پدرام فوری لیوانی رو غذا، بلند شد

 .سمتم گرفت از آب کرد و بهپر

  لب تشکر کردم. نگاهی بهش کردم و زیر

حواسش به پدرام بود و کامالً تابلو بود که به پدرام حس  گیتی خیلی
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 .دونم این پدرام چی داشت که همه عاشقشن جز منداره. نمی

 

  به من گفت: ادم که پدرام رودصبا رو داشتم می غذای

  خوری رزا؟تو خودت نمی  -

 نگاهی بهش کردم و گفتم:

 .اول باید صبا..  -

 :رو قطع کرد و گفت حرفم

 .تونی خودت هم بخوریِبین، می این در  -

دوست داشتم بهش بگم  بزرگ. خیلی سکوت کردم؛ یه سکوت خیلی

  شد.یتو ربطی نداره اما...نم شو، به خفه

اون،  غذاییش بود و بعد مکمل خوردن صبا، وقت بعد از غذا

 کردم؛ چون هیچرو باید خودم درست می غذایی هاش. مکملقرص

 آوردن که اوندر نمی حکمت سر خوبه توی خونه جز من و خانم

 .کننرو چجوری درست می

  گفتم:به ربابه خانم  رو میز بلند شدم.خوردن غذا از سر بدون

 .صبا باشه من برم مکملش درست کنم لطفاً حواست به  -

 .سری تکون داد

ی بهانه که من، وارد آشپزخونه شدم پدرام اومد و بهکمی بعد از این 

  کنجکاوی کنارم ایستاد.

حوصله، بهش بد هم خیلی کرد و منمورد صبا کنجکاوی میدر
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  باهاش حرف بزنم.اومد دادم. اصالً خوشم نمیجواب می

  ناگهان پرسید:

خیالت شد یا راستی خواستگارت چی شد رز؟ برای همیشه بی  -

  کنه؟هنوز اذیتت می

  ای بهش رفتم که سکوت کرد.غرهجدی برگشتم و چشم خیلی

 :خواستم بفهمه بهش، هیچ ربطی نداره. پدرام دوباره گفتمی

  شه. اوکی.پس دیگه مزاحمت نمی  -

 :لم گفتمی دتو

 «.هم مزاحم نشی کاش تو » 

 .م دادرو شکر اومد و نجات سرم شنیدم. خداگیتی رو از پشت صدای

  ها رزا؟خبرچه  -

از صداش معلوم بود، حسودی کرده. برگشتم و لبخندی زدم و فوری 

 :گفتم

کنه، رو پرت می صحبت آقا پدرام باشی؟ داره حواسمشه هممی  -

  ست کردن مکمل اشتباهی کنم.ترسم توی درمی

  لبخند پررنگی زد و پدرام سریع گفت:

کدومتون هام برسم. مزاحم هیچهوم. من یکم کار دارم؛ برم به کار  -

 .شمنمی

 :من ادامه داد رو به

  شه.پرت می گفتین که حواستونهم زودتر باید می شما  -
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  نوچی کرد.از کنار گیتی گذشت و رفت. گیتی نوچ

سریع مکمل رو توی لیوان ریختم و لبخندی به گیتی که وسط 

 .آشپزخونه خشکش زده بود، زدم

 

  ه اتاق رسیدم.بهاش خالص شدم و جون و حرف از دست خانم

دیواری جدیدی به روی تخت صبا و کمدرنگی درست، رو سفید تخت

ز دستور پدرام ابه ها،شدن کار، کارگرکنار تخت نصب شد. بعد تموم

 .اتاق بیرون رفتن

   نداخت و گفت خوب شد؟البخند نگاهی بهم پدرام با

خانم  حکمت و ربابه سری تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم. خانم

  چیدن.ای روی میز میسفره

خوندن برای صبا بود. ویلچرش رو هل دادم  بعد از شام، وقت کتاب

 .و به اتاق جدیدش رفتیم

نداشت. ناگهان سری بلند کرد و نگاهی به  صبا توجهی به اتاقش 

 .اتاق کرد. لبخند کوتاهی زد و با عروسکش بازی کرد

کوچولو رو باز کردم.  صبا رو روی تخت دراز دادم و کتاب شازده

 .صفحه، خوابش بردتقریباً بعِد دو

 خانم اومد و اطالع داد که خانم آروم باز شد و ربابه در اتاق خیلی

  رو ببینه من خوادجون می

   دونستم اتاق بغلی، مال خانم جونه.از اتاق آروم بیرون اومدم. می

ی لوازم داخل وارد اتاق شدم. کامالً اتاق سبکی قدیمی داشت؛ همه
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  اتاق، قدیمی بودن.

هایی که داشت کاریای کنار تخت بزرگ با منبتکمد چوبی قهوه

 .دادجلوه زیبایی به اتاق می

های های سفید با واالن بزرگی بود. چشمم به پردهاتاق تقریباً  

های های روی پرده و درخشش گلو نگار رنگ افتاد؛ نقش ایسرمه

 .کوچیک روش، اتاق رو روشن کرده بود

بزرگ اتاق هماهنگی داشت. بوی  های خاکستری با لوسترپارکت 

 .محمدی توی فضا پیچیده بودعطر گل

 تا دور اتاق پر از گل شد، دورانه باز میجلوی پنجره که به حیاط خ

به روم بود. ی بزرگی روبو بود. آینهرنگ و خوش های خوشو گیاه

   نگاهی به خانم جون که روی تخت نشسته بود کردم که لبخندی زد.

خیلی شبیه صبا بود. پوست صورت روشنی داشت و ابروهای 

ورتش حس و چروک صهای گردش میومد. چینکوتاهش به چشم

هاش عسلی رنگ بود و مهربونی به صورتش بخشیده بود. چشم

 .رنگش میومدپرپشت سفید پشتش به موهایهای کمابرو

  به من گفت:زن مهربونی بود. عینکش رو در آورد. رو

خوای بره. البته اگه نمیخونی؟ خوابم نمیها کتاب برام میزا شبر -

  بخوابی!؟

. کتابی دستش بود. نگاهم توی اتاق لبخندی زدم و قبول کردم

   چرخید.

  ی اتاق بود.ای شدم که گوشهتازه متوجه کتابخونه
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رنگی های رنگیی قدیمی بزرگی که پر بود از کتاب؛ کتابکتابخونه

  زدن.و قدیمی که بهم چشمک می

جون زدم. بهش کمک کردم تا دراز بکشه و کمرش لبخندی به مادر

ای کنار تخت بود. نزدیک تخت م. صندلی چوبیبه تخت تکیه داد رو

  گذاشتم و نشستم.

 :رو برداشتم و باز کردم تا خواستم بخونم مادر جون پرسید کتاب

 چند سالته رزا؟  -

 

ها پایین اومد و با فرزان از پلهنیم ساعت، توی نشیمن نشستم که آقای

 .دیدنم لبخند زد

   سری تکون دادم و ایستادم.

 .پشتش انداخت موهای سفید پراومد و چنگی بهبه سمتم 

اش، روی ای پوشیده بود و موهای شلختهو شلوار اتو کشیدهکت

  بود.شدهپیشونیش ریخته

و خاصی داشت. چینهای زیتونی رنگش از پشت عینک، زیباییچشم

پوست برنز و هاش، رنگهاش و دور لبچروک عمیق دور چشم

پشت های پرو ابروی و بزرگهای باریک، دماغی عقابلب

تصورم جوگندمی نبود کامالً جوگندمی، موهای ُپر پشتش برخالف

  سفید بود.

جوری تصور کرده بودم تر ازش بودم اینشاید دفعه قبل چون دور

  که موهاش جوگندمیه.
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شنیدم. بار میجلوم ایستاد و لبخندی بهم زد صداش رو برای اولین

   و شکوه داشت.ر از ابهتو مردونه اما پصدای بم

 .تو دستش چند تا ورق بود 

هم گذاشت. سرش رو  ها رو کنارازم تعارف کرد که بشینم. ورقه 

 .باال آورد و نگاهی بهم کرد

  اش رو نگاهی کرد و پرسید:عینکش رو دوباره زد. گوشی 

  از کار کنار صبا راضی هستی دخترم؟  -

  ادامه داد: لبخند گرمی زد و سری تکون دادم.

روزی پیش صبا بمونید. خوام شبانهبهادری. من ازتون میخانم  -

 .کنیمحقوقتون اضافه می چقدر هم بخواید رویهر

تونید زندگی جا بخواین میی بزرگیه هربینید خونهخودتون که می

 .کنید

 :تأسف جواب دادم لبخندی زدم و با

 .فرزانمتأسفم آقای  -

 .شنام موذب میخانوادهخودم، همجا بمونم. همنم اینتواما من نمی 

  سریع گفت:

بینید ما همه خوام مجبورتون کنم. خودتون میباور کنید اصالً نمی  -

 .خانواده هستیم

  دلیلی برای موذب بودن وجود نداره. شما هم عین دختر من هستید.

  مونید؟اگه با خانوادتون صحبت کنم، می
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من کردم دونم بمونم یا نه. منهم نمیی بگم؟ خودمخشکم زد. آخه چ

 :که ادامه داد

گیرم و باهاشون حرف من خودم شخصاً با پدرتون تماس می  -

  ای دارید؟جا، مشکل دیگهزنم. شما برای موندن توی اینمی

ای ها شمارهی "نه" تکون دادم و سریع از روی ورقهسری به نشانه

  رو گرفت.

  :رو به من گفت

 .طرف، منتظرم بمونید لطفاتونید اونمی  -

چاک. بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. کمی فکر این یعنی بزن به

  کردم.

آد. وای! من چرا الل شدم و مخوف خوشم نمیمن از این کاخ

  تونم بمونم؟اعتراضی نکردم؟ چرا نگفتم نمی

  .در وایسی، گیر کردمععععتوی رو

ها بیام. اره خوام شبگم دیگه نمیبعدش میمونم، دو سه شب می

 .همین فکر خوبیه

 

دونستم بابا آقای فرزان صدام کرد. جلوش با اطمینان، ایستادم. می

 .اجازه نداده

 :با لبخند گفت

تونید از و مادرتون هماهنگ کردم. مشکلی ندارن. می با پدر  -

ها، سرم شبشیم. همامشب پیش صبا بمونید؟ ما واقعاً نگرانش می
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 .زارههم نمی پلک رو

داد کاری خشکم زد و بعد مکثی طوالنی ناچاراً چشمی گفتم و قرار

 جدیدی رو که آماده کرده بود، امضا کردم.

شه فردا ام رو نیاوردم، میب...ب بخشید. من لوازم ضروری -
   چند ساعت مرخصی ازتون بگیرم تا...

 :گفت حرفم رو قطع کرد و لبخند صمیمانه زد و

تونی بری و زمون می فردا بعد تموم شدن کارت؛ یعنی همین  -

  بیاری.

گفتن بابا بود « نه»  ی امیدم بهصبا رفتم. همه ممنونی گفتم و به اتاق

خواد بهم نه ی آخر برسام، دیگه نمیهم انگار بعد ماجرا که اون

   بگه.

که  خوابیده بودروی تخت  چطوری مامان اجازه داد بمونم؟ صبا

  کنارش نشستم.

  ؟شهیونس در رو زد و ازم پرسید که صبا ِکی بیدار می حاج

 :اتفاقی از دهنم پرید و گفتم خیلی

  یک ساعت دیگه. چطور؟  -

خوان تخت و کمد بهم گفت که برام توی همین اتاق پیش صبا می

  نصب کنن. لبخندی زدم و بهش گفتم:

 .دمت اطالع میوقت بیدار شد به هر  -

خوندم که صدای صبا توجهم نشسته بودم پیش صبا و داشتم کتاب می

باز صبا نگاه کردم و های نیمهرو جلب کرد. لبخندی زدم و به چشم
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  با صدای مالیمی گفتم:

  بیدار شدی کوچولو؟  -

رو  صبا خواست چیزی بهم بفهمونه که در اتاق زده شد. سرم

 .در ظاهر شدچارچوببرگردوندم. پدرام، توی 

 :تو دلم گفتم 

 چیه؟ باز که اومدی. - 

 :لبخندی زد 

و کمد مناسبی  سالم. صبا رو آماده کنید بیرون ببرید تا تخت  -

  براتون بیاریم.

 اد:دابرویی باال دادم که ناگهان انگار تازه یادش اومده باشه، ادامه 

  جا؟هوم. راحت هستید که این  -

 .رو آماده کردمکالفگی، صباو باسری تکون دادم 

 .صبا برخالف دخترهای سندرومی مادرزادی فلج بود

 .تونست راه برهوقت نمیاون هیچ

  با صبا، از اتاق بیرون رفتیم. 

 به روی آباژور نشسته بود و با ربابهجون، توی سالن اصلی رومادر

 .زدخانم حرف می

صبا رو کنار مبل نگه  ویلچربا دیدنم لبخندی زد. سالمی دادم و  

 .جون ایستادم ی خانمبه رو داشتم.رو
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 .هاش خالص شدم و به اتاق رسیدمجون و حرفاز دست خانم

دیواری  به روی تخت صبا و کمدرنگی درست، رو سفید تخت

دستور  به ها،شدن کار، کارگرجدیدی کنار تخت نصب شد. بعد تموم

  .پدرام از اتاق بیرون رفتن

 :خت و پرسیدلبخند نگاهی بهم اندا پدرام با

   خوب شد؟   -

خانم  حکمت و ربابه سری تکون دادم و از اتاق بیرون رفتم. خانم

  چیدن.ای روی میز میسفره

خوندن برای صبا بود. ویلچرش رو هل دادم  بعد از شام، وقت کتاب

 .و به اتاق جدیدش رفتیم

ناگهان سری بلند کرد و نگاهی به صبا توجهی به اتاقش نداشت.  

 .اتاق کرد. لبخند کوتاهی زد و با عروسکش بازی کرد

کوچولو رو باز کردم.  صبا رو روی تخت دراز دادم و کتاب شازده

  صفحه، خوابش برد. تقریباً بعِد دو

 خانم اومد و اطالع داد که خانم آروم باز شد و ربابه در اتاق خیلی

  و ببینهر خواد منجون می

   دونستم اتاق بغلی، مال خانم جونه.از اتاق آروم بیرون اومدم. می

ی لوازم داخل وارد اتاق شدم. کامالً اتاق سبکی قدیمی داشت؛ همه

  اتاق، قدیمی بودن.

هایی که داشت کاریای کنار تخت بزرگ با منبتکمد چوبی قهوه

 .دادجلوه زیبایی به اتاق می
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های های سفید با واالنی بود. چشمم به پردهاتاق تقریباً بزرگ 

های های روی پرده و درخشش گلو نگار رنگ افتاد؛ نقش ایسرمه

 .کوچیک روش، اتاق رو روشن کرده بود

بزرگ اتاق هماهنگی داشت. بوی  های خاکستری با لوسترپارکت 

  محمدی توی فضا پیچیده بود.عطر گل

 تا دور اتاق پر از گل شد، دوراز میجلوی پنجره که به حیاط خانه ب

به روم بود. ی بزرگی روبو بود. آینهرنگ و خوشهای خوشو گیاه

 نگاهی به خانم جون که روی تخت نشسته بود کردم که لبخندی زد.

خیلی شبیه صبا بود. پوست صورت روشنی داشت و ابروهای 

حس و چروک صورتش  اومد. چینهای گردش میکوتاهش به چشم

هاش عسلی رنگ بود و مهربونی به صورتش بخشیده بود. چشم

تأللو خاصی    رنگشپرپشت سفید و موهای  پشتشهای کمابرو

  داشت.

 :به من گفتزن مهربونی بود. عینکش رو در آورد. رو

بره. البته اگه خونی؟ خوابم نمیها کتاب برام میرزا شب  -

  خوای بخوابی!؟نمی

قبول کردم. کتابی دستش بود. نگاهم توی اتاق لبخندی زدم و 

   چرخید.

  ی اتاق بود.ای شدم که گوشهتازه متوجه کتابخونه

 -های رنگیی قدیمی بزرگی که پر بود از کتاب؛ کتابکتابخونه

 .زدنرنگی و قدیمی که بهم چشمک می

جون زدم. بهش کمک کردم تا دراز بکشه و کمرش لبخندی به مادر
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ای کنار تخت بود. نزدیک تخت ت تکیه دادم. صندلی چوبیبه تخ رو

  گذاشتم و نشستم.

  رو برداشتم و باز کردم تا خواستم بخونم مادرجون پرسید: کتاب

 چند سالته رزا؟  -

 

  های رنگیش زل زدم:چشم هبرو باال گرفتم،  سرم

 .جون من بیست سالمه خانم  -

  ادامه داد: ی دامنش پاک کرد.عینکش رو با گوشه 

  رو تموم کردی دختر. اتقدر زود دانشگاهچه  -

 مجبور شدم بهش توضیح بدم که چجوری وارد دانشگاه شدم.

من، این واکنشی  تعجب کرده بود البته برایهام، خیلیبا شنیدن حرف

 :طبیعی بود. پرسید

 که به اینچیه؟ از این دونی تعجبم ازنخبه طرفیم. می پس با یه  -

که صبا شدی با این کار، راضی شدی. توقعت پایین بود. تو پرستار

 .ای رو انتخاب کنیتونستی کار دیگهمی

 :رو پایین گرفتمسرم

جوری زندگی کردم. هوم. خودم توقعم زیاد نیست چون این  -

اش نداره باید از ای از رشتهگرا هستم اما آدمی که هیچ تجربهکمال

 .ترین برسها به بیشترین شروع کنه تکم

هم، بعد کمی مکث به خوندن کتاب  جون چیزی نگفت و منمادر

 .ادامه دادم
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                       *** 

  فت:گجون بعد تشکر ازم اول رو تموم کردم و خانم فصل

 .خوابت رو گرفتم مرسی دخترم. ببخشید! وقت  -

  بخندی زدم:رو روی دراور گذاشتم. ل کتاب

بعد بهم بگین تا براتون کتاب بخونم.  کنم. از این بههش میخوا  -

  شم.خودم هم سرگرم می

 .بلند شدم و از خانم جون خداحافظی کردم

 .ها، روی تخت خوابیده بودوارد اتاق که شدم صبا مثل فرشته

  رو باز کردم و روی تخت جدیدم نشستم. آروم بافت موهام 

 .آوردمپام در هام رو ازصندل

 .مردمآخیش راحت شدم. داشتم از خستگی پاهام می

 .هام راحت نبودن؛ اما مجبور بودم تا فردا تحمل کنملباس

جور که زل زده حیاط زل زدم. همون روی تخت دراز کشیدم و به

وقت شب کی توی  ای دیدم. کنجکاو شدم بفهمم اینبودم سایه

   حیاطه؟

ایوان بیرون باز  ط رفتم که بهی حیاسمت پنجره آروم بلند شدم و به

 .شدمی

 تونستم ازش بهدر رو باز کردم. ستون بزرگی وسط ایوان بود و می

 .عنوان استتار استفاده کنم

صورتم  و لرز به پشت ستون نزدیک شدم. باد سردی به با ترس 
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 .تر، حس ترس بهم غلبه کنهشد بیشخورد و باعث میمی

های بلند بود که توی تاریکی انگار ختحیاط تاریک ویال، پر از در

 .رو باز کرده بودن هاشونهایی بودن که دستآدم

 

هام رو کنترل کنم. نگاهی به اطراف حیاط سعی کردم لرزش دست

 .کردم

، باز همین ایوان مشترک طرف ویال بههای ایندر تمومی اتاق

 .شدمی

  سعی کردم جلوتر نرم تا مادرجون من رو نبینه. 

رو، پشت ستون قایم  جون اومد. خودمصدایی از سمت اتاق مادر

   کردم.

زد و صدای پاهاش مرد بود که آروم با کسی حرف می صدای یه

  شد.من نزدیک می کم به -کم

 .دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای نفسم رو نشنوه

 داد که نباید فضولیکشیدم نشون میو کوتاهی که می های تندنفس

   کردم.می

  صدا، صدایی آشنا بود. گوش کردم:

   جا، جای مناسبی نیست. آخه زیرزمین... چطور ممکنه؟اما این  -

 .زمسمت صاحب صدا بنداخودم جرأت دادم تا نگاهی به به

 .کسی بود؛ نفسم بند اومدکه چهبا دیدن این

کنه؟ اصالً چرا کار میجا چیهام اعتماد نداشتم. دانیال اینبه چشم
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زد به وقت شب؟ نگاهم بهش بود که با گوشی حرف می این

 جا، مقابل اتاق خانمباغ بود حرکت کرد. اون زیرزمینی که وسط

 .جون بود

زمین کوچیک وسط باغ شد و من سریع دانیال رفت و وارد زیر 

 .داخل اتاق پریدم

ام های گر گرفتههای سردم رو روی گونهنفسی فوت کردم و دست 

  گذاشتم.

بد، تصمیم گرفتم روی تختم  نکردن اون حس برای دوباره تجربه

های شدم حرفطور که به تختم نزدیک میبرم و بخوابم. همین

  زد: مامان، توی گوشم زنگ

ی نداشته خوبه هم کاررزا سرت، توی کار خودت باشه. با هیچ  -

 .باش

رو روی قلبم که هنوز آروم نشده  روی تخت دراز کشیدم و دستم

تونستم رسید و نمیو غریب به ذهنم می های عجیببود، گذاشتم. فکر

   بخوابم.

شد. از ترسم کم شد و م هوا روشن میک -ساعت پنج شده بود و کم

  هام رو ببندم و بخوابم.تونستم چشم

                           ***  

ریخت اما مجبور بودم هام میرو باال بستم. خستگی از چشم موهام

 .به خونه برم و لوازمم رو بردارم

   شالم رو روی سرم، مرتب کردم. 
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 .صبا هنوز خواب بود اما افراد خونه، بیدار شده بودن

 .احتیاط بیرون اومدم از اتاق با 

 خانوم جلوی آشپزخانه با بهحکمت و ربا از سالن خارج شدم. خانم 

 کنن. نزدیک که شدمل میک -که انگار کل زدن؛ جوریهم حرف می

طرف من  خانم نگفت و به حکمت دیگه چیزی به ربابه خانم

  .برگشت. لب برچیدم

 :به خودم جرأت حرف زدن دادم

تونم به خونمون برگردم و فرزان گفته بودن امروز می آقای  -

  تونم برم؟ام رو بیارم. میوسایل ضروری

دست گرفتم. از خونه  رو به حکمت سری تکون داد و من کیفم خانم

ها، همه در روزدونم بحث در مورد چیه اما اینخارج شدم. نمی

 .زنندانیال حرف می و مورد ازدواج همتا

 

 .ا برسهباغ نشستم ت به آژانس زنگ زدم و کنار نگهبان

ها دورش رو که درختاین نیاوران بود. با کاخ از دور، باغ شبیه 

شیروانی قرمزش  ویال و سقف احاطه کرده بودن اما سفیدی خود

  رسید.نظر میرنگ بهخیلی خوش

  جا بلند شدم.با بوق خانم راننده در

زدم بابا، خونه باشه. هنوز وقتی فکر امروز پنجشنبه بود و حدس می

ف راضی شده از تعجب توی کاخ مخو من کنم مامان به موندنمی

 .آرمشاخ درمی
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حکمت بود. یعنی  شدم که گوشیم زنگ زد. خانمبه خونه نزدیک می

 :کارم داره؟ تماس رو وصل کردمچی

   الو سالم!  -

  عجله گفت:سریع و با

عقد  هم با خودت برای جشن رزا جان! برگشتنی یه لباس مهمونی  -

 .دانیال بیار

 :ردمنفسی فوت ک

   چشم.  -

آوردم. اصالً خوشم تماس قطع شد. با حالت مسخره، اداش رو در

 .جونش باشماومد توی عروسی دانیالنمی

همتا بود؛ اون ازم انتظار  اما دیگه مجبور بودم چون عروسی 

   .داشت

  .از راننده تشکر کردم و پیاده شدم

بودم. وارد  های مامان آماده کردهها و سوالرو برای حرف خودم

 .و کور بود جا سوتخونه که شدم همه

  ای باال انداختم و وارد اتاقم شدم.انگار کسی خونه نبود. شونه 

 و بابا برگردن. حتماً با روی تختم دراز کشیدم و منتظر بودم مامان

   ره.هم رفتن و گرنه مامان، تنهایی جایی نمی

زنون، وارد خونه با حرفو با ریختم که مامانبرای خودم چایی می

  من خشکشون زد. شدن با دیدن
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 :رو ببینن. لبخندی زدم انگار اصالً انتظار نداشتن من

   سالم بابا سالم مام گلی. ِا وا چیه؟ چرا ماتتون برده؟  -

 :و سریع گفت من کرد -بابا با حرفم من 

  حتماً اخراج شدی.  -

 :خندیدم و پرسیدم

  خواستی بابا؟اخراج شدنم رو می  -

  رو بردارم. ضروری مورد نیازمنه اومدم تا لوازم

داخل گذاشت و در  در مونده بود قدمی به مامان که توی چارچوب

 .سرش بست رو پشت

  و جدی گفت: مامان خشک

   رو برنداشتی؟ وسایلت  -

 .تنیس باز شده بودن ی توپهای گردم به اندازهفکر کنم چشم

  دیدنی بود. اما من فهمیدم چی شده.واکنش مامان، 

خوان چیزی رو ازم قایم کنن منتظرن من زودتر برم تا به می

 .کاریشون ادامه بدنمخفی

 

زدم. توی فکر بودم که مامان تند وارد آشپرخونه شد می رو هم چایی

 :به روم نشستو رو

   گردی رزا؟خب کی برمی  -

زدن نبات، توی چای دست  بار تصمیم گرفتم جدی باشم. از هم این
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  برداشتم:

  قدر مشکوکین؟تا چرا ان شما دو  -

کنین یا خودم برم خواین من برگردم لواسان؟ اعتراف میچرا هی می

   تو حالت سرچ؟

  کرد اومد و پهلوی مامان نشست:بابا که داشت عینکش رو تمیز می

   رات دخترم؟خب چی بگیم ب  -

  هاش خیره شدم:به چشم

   خوام بدونم.رو می تمام حقیقت  -

 :بعد کمی مکث گفت رو پایین انداخت و بابا سرش

 .گم بهتباشه بابایی. می  -

به مامان  رو باال برد و رو مامان باز اعتراض کرد که بابا دستش

  ادامه داد:

  شناسی.مینت رو کنی، انگار دخترگلی! جوری ازش مخفی می  -

بهتر که خودمون  کنه. پس چهاون بخواد چیزی رو پیدا کنه، می

 .بگیم و به زحمت نندازیمش

   شناخت.رو خوب می بابا من

 :بهم کرد سر تکون دادبابا رو

   گرده.مینیال داره به ایران بر  -

 :اخمی کردم و یهو پرسیدم
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   چرا؟  -

  به صورتش کشید. دسترو باال گرفت و  بابا کمی سرش

هاش شروع شه بابا ادامه مامان سرخ شده بود و کم مونده بود گریه

  داد:

هم  خواد برگرده بیاد ایران تا طالق بگیره. انگار خیلی بامی  -

  اختالف دارن.

رو  قلوپ از چایی کمی سکوت توی فضای صحبتمون حاکم شد. یه

 :سرد پرسیدمخوردم و خون

   ؟؟نخب... همی  -

 :مامان با بغضی که توی صداش بود پرسید

سرد بزرگه تو اما خون وا رزا؟ دیوونه شدی؟ این یه بحران خیلی  -

 خوری؟نشستی و چایی می

 

 :لبخند بزرگی زدم

، کوه نساز. اشکالی نداره اگه خواهرم از خیال. از کاهمامان. بی  -

دلیل محکم برای کارشون  ی دیوونه جدا شه؛ حتماً یهاون پسره

  هاشون قضاوت کنیم؟کردن به حرفچرا بدون گوش  .دارن

شما باید   های نیال رو بشنویم و بعد منطقی تصمیم بگیریم.باید حرف

اون بچه نیست   که نمک روی زخمش بپاشین.راهنماش باشین نه این

چیز رو اون، فرق همه   .غلطدرسته و چیکه بهش بگین چی

دونه؛ حتی شاید چی باور کنید که می دونه طالق یعنیمی  .دونهمی
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پس جوری حرف نزنید که انگار یه  .دونهاز شما می بیشتر خیلی

 .تمام معنا استاحمق به

 :کون دادبابا سری از تایید ت

 تونه نگرانیشگم اما نگرانه. نمیهم همین رو دارم به گلی می من  -

  رو کنترل کنه.

 رو گرفتم: لبخندی به مامان زدم و دستش

  اونه مامان. بزار بیاد. حرف بزنه. شاید حق با  -

  رو روی صورتش گذاشت و گریه کرد. هاشمامان دست

لیوان آب آوردم و اجازه دادم  نفس عمیقی کشیدم. بلند شدم و یه

   مامان کامالً خالی بشه.

 .ام به مامانمابام رفته و خوشگلیبودنم، به ب منطقی

و دل کرد و بهم پیشنهاد داد که آروم شد باهام دردمامان، بعد این
   رو جمع کنم. امزودتر برم و لوازم شخصی

 و چی رو بردارم وسط اتاقم ایستادم. توی فکر بودم که چی
 برندارم؟

تخت، زیپش رو باز  چمدون رو از کمد اتاقم برداشتم و روی 
  کردم.

شه رو توی چمدون چیدم. از دونستم الزمم میهام که میهمه لباس
مجلسی بلند که توی عروسی نیال پوشیده بودم  کمد یه لباس

ه برداشتم؛ یادمه عروسی نیال مختلط بود و من لباسم رو پوشید
   کردم.انتخاب 
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ه رو کنار خودم قرار دادم. ی جلوی آینه قدی اتاقم ایستادم و لباس
 .مجلسی بلند سفید و مشکی لباس

ش های زیبایی قرار داشت و آستیندوزی اش، مرواریدروی سینه
 .بلند و راحت بود

 رنگی زدم. من خیلی شبیهنگاهم توی آینه به خودم افتاد. لبخند پر
  مامانم بودم.

ای خمارم و های قهوهی توی آینه به خودم کردم. چشمنگاه
 .م شبیه مامان بودهای دودی رنگ بلندابرو

کرد دماغم رو عمل در مورد اجزای صورتم، پریا همیشه فکر می
 دادم از عمل کردن اجزایبار توضیح میهم، هزار کردم و من

 .صورت بدم میاد

 .روشنم با پوستی خیلی الماسی شکلی داشت صورت 

خاطر رنگ پوست روشنم بهم یادمه وقتی بچه بودم، بابا به 
 گفت:می

  «.گل آفتابگردون » 

ها بودنشون راضی بودم. لب فرمهام؛ همیشه از خوشو اما لب
 .تأثیر زیادی روی لبخند داشت

نمایی دهنم خود های سفیدم تویخندیدم، دندونهمیشه هم وقتی می 
  کرد.می

  جدید مامان بودم.انگار ورژن 
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  ام گرفت.خنده

رفتن های پاشنه بلندم رو برداشتم. چند تا صندل برای راهکفش
  داخل خونه، خیلی الزمم بود.

چی عالی ام رو توی چمدون گذاشتم و تقریباً همهوسایل آرایشی
 بود.

شه، نداشتم. علتش هم که همتا داره عروس میحس خوبی از این
   ود.موندنم بشاید تنها

هام رو عوض کردم به ساعت نگاهی انداختم. وقتشه برگردم. لباس
  و با چمدونم از اتاق بیرون اومدم.

در،  دونستم مراقبش هست. بابا تا دممامان رو به بابا سپردم می
 .االخره دل کندمبام کرد و از خونه بدرقه

پرسی گرمی و احوال وقتی سوار ماشین شدم خانم راننده سالم 
زد و من اصالً حواسم بهش نبود. صداش رو کرد. خیلی حرف می

  پرسید:شنیدم که می

   راستی اسمت چیه؟  -

  لبخندی زدم و گفتم:

 .رزا  -

   خیلی کم حرفی رزا. یه چیزی بگو خب.  -

های و چروک دارش افتاد. چینهای تیره و لکنگاهم به دست
وقت عوض هاش هیچداد. لباساز زندگی سختش می صورتش خبر
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   پوشید.رو می شد؛ همیشه همون لباسنمی

  نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم:

   حیاتن؟ شوهرتون در قید  -

  اش معلوم بود کمی ناراحت شد بعد کمی سکوت گفت:از چهره

   واال شوهرم رو اعدام کردن.  -

ن کردم. داشتم خودم رو م -با شنیدن این جمله، تنم یخ بست. من
 :کردمکنترل می

   تونم بپرسم چرا؟می  -

  ای عوض کرد و پوزخندی زد:دنده

تر بودم. تازه زایمان کرده بودم که واال اون زمون، من جوون  -
هم گفتم  نپیدا کرده. م و حسابی شوهرم اومد و گفت کار درست

 .قدم نیلوفر خیر بودهپا

 
 :لبخندی زد و ادامه داد

  نیلوفر دخترمه.  -

  نگاهم بهش بود که ادامه داد:

که شوهرم  یکی دو سال اول، خیلی وضعمون خوب شد. جوری  -
 .رو بخره کنیمای که االن توش زندگی میتونست خونه

اش رو نبخشه؛ شوهرم راننده تریلی شده بود. و بانی خدا باعث
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که از کارگری ساختمون دست کشیده بود خداروشکر کردم. همین
اون شب، یک بار به عراق داشت. نگو دوست معتادش چند بار 

های ماشین شوهرم گذاشته دارو و کوفت و زهرماری زیر چرخ
  رو گرفتن. جا شوهرمدربار ولی جایی گذاشته بود که  بود. این

  نفسی فوت کرد ادامه داد:

پاش  رو نداشتم برم بهرو نداشتم. کسیکیلو بود. جایی پنج  -
 .بیافتم. یه زن بیست و پنج ساله با دو تا بچه بودم

 :آهی کشید

ها ره اما باالی دار نه. اینی دار میگناه پای چوبهگن سر بیمی  -
  ی قاجاره.ورههمش خرافات یه عده تو د

رو کشته  همین راحتی شوهرش رو پایین گرفتم. واقعاً به سرم
   بودن؟ چرا؟

رسیدیم. چیز زیادی نپرسیدم و ازش تشکر  جلوی کاخ فرزان به
  کردم و پیاده شدم.

تا وانت از خونه بیرون  در خونه باز بود و هر از گاهی، چند
 .اومدمی

کی یسی واقعاً حقیقت داره. جلوی وارد ویال که شدم، فهمیدم عرو
رو تا  شد رو گرفتم و گفتم منها که داشت وارد خونه میاز وانتی

 .جلوی خونه ببره

و دانیال رو توی حیاط پشتی دیدم.  از وانت پیاده شدم و همتا
گن. یواشکی و دارن می گل کرده بود که بفهمم چی فضولیم خیلی
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یاط پشتی نزدیک شدم و پشت ها به حدور از چشم خدمتکار به
 .ستون قایم شدم

هاشون رو جور عشقیه پس؟ حرفکنن چهها که دارن دعوا میاین 
هستن و دارن دعوا  بدنشون فهمیدم عصبی فهمیدم فقط از زباننمی
  کنن.می

  «.شو خفه»  اخم کردم که یهو دانیال تو گوش همتا زد و داد زد:

جا ونافوری جدا شد و رفت. سریع از از همتا که افتاده بود زمین، 
 .خواستم غرور همتا، جلوی من بشکنهدور شدم. نمی

 
 ها تالطم و عجله برای انجام کاروارد خونه شدم. از چهره خدمتکار

 .شد دیدرو می

کناری،  از کنارشون رد شدم و به اتاق صبا نزدیک شدم. از اتاق 
 .ی دانیالهتابخونهبود که ک اومد؛ همون اتاقیصدای عجیبی می

  گوش ایستادم. دانیال توی اتاق بود:

   ه.و زن اون بش دونم. قصدش اماراته. شاید برهنمی  -

رو ای شنیدم و زود وارد اتاق صبا شدم و درصدای پای زنانه
  بستم.

هیچکی متوجه حضور من، توی خونه نشده بود. با صبا مشغول 
  یدنم تعجب کرد و گفت:ا دجون داخل اتاق شد و ببودم که مادر

   اومدی؟  -
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  مقدمه گفت:لبخندی زدم و نزدیکم شد. بی

شن فردا جشنه. همتا اصرار داره زودتر جشن برگزار بشه. ج  -
 .دیگه جورایی عروسی هم هستعقده اما یه

  حاال دیگه کامال کنارم بود. به صبا نگاهی انداخت و گفت:

ها رو نگه ندار؛ دکتر زمون به مرجان گفتم که این بچه اون  -
دختر  گن مغزش ناقصه. گوش نکرد و اصرار داشت باید یهمی

زمون، اختالف  داشته باشه و مریضی بچه رو انکار کرد. از همون
 .و مرجان شروع شد. مرجان، عاشق بچه بود بین پسرم

 :بغضی کرد و ادامه داد

 .رو ی طفل معصومده، هم این بچههم خودش رو داره آزار می  -

رو نداشت.  اول، پاهاش قدرت الزم برای حرکت این بچه از همون 
هاش هم تحلیل رفت اما فیزیوتراپی کمی رفته عضالت دست رفته

  کمکش کرده که مثل پاهاش فلج نشه.

  سکوت بزرگی بینمون برقرار شد که من شکستمش:

 .ودهم سرنوشت صبا ب سفم. اما اینمتأ  -

  رد:هاش رو ریز کمادرجون لبخندی بهم زد و چشم

ها؛ فکر نکن تو امروز قرار بود بعد از کار خونتون برگردی  -
  حواسم نیست.

 : ای زدمهل شدم. تک خنده
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 .ببخشید  -

 :یهو پرسید

  تو عاشق شدی؟  -

هاش رو با حرف منخواد جون چرا امروز میمدونم این خانمن نمی
جور رک، ازم این ام جمع شد. چطور تونست اینسکته بده؟ خنده

  رو بپرسه.سوال

  هام سرخ شد:گونه

  نه من تا حاال... با کسی نبودم  -

  ای کرد:خنده

ای هستی که با شنیدن این حرف، معلومه از چجور خانواده  -
 .شیمنگلی میگل

 .سرم رو پایین گرفتم

  ها، چی بود؟دونستم منظورش از این سوالنمیواقعاً  

                           **** 

 
روش  سر سفره شام نشسته بودم و همتا با اخم جلوی من بود. به

و شوهر دعوا کنند ابلهان باور  رو دیدم اما زن چینیاورم که همه
 .کنند

 مقدمه روجون، بی کشید که مادرخانم توی آشپزخانه غذا می ربابه
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  به همتا گفت:

 .سفرمون بشینه شگون نداره عروس، نامحرم باشه و سر  -

  جون رو قطع کرد: خانم حکمت، زود حرف خانم

 .وسمونهها چیه؟ همتا عرجون این حرف هوم. خانم  -

  لند شد و گفت:هم رفت. ناگهان بهاش درهمتا اخم

  ی دوماد باشه.شگون نداره عروس روز قبل عروسی، خونه  -

میز برداشت  حکمت کردم. همتا کیفش رو از روی نگاهی به خانم
جون کنارم بود.  خیال نشسته بود. خانمو بیرون رفت. دانیال، بی
  آروم توی گوشش گفتم:

خوره. حساسه. بهش همه چی، زود برمی جون! همتا خیلی خانم  -
 .زرگی کنید اذیتش نکنین. اون دیگه عروس شماستشما ب

 :همه گفت بلند و جلوی جون، با صدایخانم

ها که حرفحساسه که حساسه. مگه ما عروس نبودیم؟ چه  -
دگی نشنیدیم. این از االن خودش رو نشون داد که چجوری قراره زن

 .بچرخونه

زیاد  هم سکوت کردم. سعی کردم دانیال، چیزی زمزمه کرد و من
 :دخالت نکنم. تو دلم گفتم

  خاره؟چه رزا؟ تنت میبه تو  -

                               ***  
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های صبا رو داده بودم اما وقت خواب بود و نگران بودم. دارو
 .برده بودبخش خوردم خوابم نچقدر آرام خودم هر

آزارم بینی کنم و این تونستم فردا رو پیشبا اتفاق امروز نمی
  داد.می

ها خوب شد اما شبگرم میها، هوا خیلیاوایل مرداد ماه بود و روز
 .تحمل بود بود. کمی سرد بود اما قابل

فس ندر ایوان رو باز کردم و موهام رو از الی کش بیرون کشیدم. 
های جای حیاط، درخشان بود. چراغ راحتی کشیدم. امشب همه

چیز  گرفته بود و همه ا رو فراجهای خوشگلش همهرنگی با نور
 .روشن بود

 .نگاهم به موتورخونه افتاد

های فردا متمرکز کنم و اجازه ندم به سعی کردم ذهنم رو به اتفاق
 .های بد فکر کنمچیز

رو شونه کردم.  کمندمی موهام رو برداشتم و موهای گیسوشونه 
 .رشد موهام هم مثل مامانم بود

 :گفتکه همیشه می یاد حرف بابا افتادم 

 یار اول عاشق زلف یار شدم و بعد قد  -

. تر بودملبخندی زدم من قدم مثل بابا بلند بود. کمی از مامان بلند 
 .مامان زنگ زدم رو برداشتم و به زود گوشی

 .گرفتن نیال، نخوابیده دونستم هنوز از استرس طالقمی
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  صدای آرومش توی گوشی پیچید:

  کردم.شم دختر نازم داشتم بهت فکر میالهی فدات  -

 :خندیدم و جواب دادم

  هات برم. خوبی عزیزم؟ حالت چطوره؟خدا نکنه قربون چشم  -

آشوبه دارم. گفتی دونم. حس گنگی دارم رز. حس بد، دلنمی  -
  فردا عروسیه؟

همه نگران باشی فدات بشم؟  بله مامان فرداست. چرا باید این  -
  آشوبه بگیر.هاش رو بشنو بعد دلگفتم که بزار نیال بیاد، حرف

  با حس تلخی گفت:

هام جوشه. نیال که حرفو سرکه برای نیال می من دلم مثل سیر  -
  ده.رو گوش نمی

  صه نخور.شه. غچی حل می قربونت برم نگران نباش همه  -

  پرسیدم:

  بابا خوابه؟  -

  کار بره.آره عزیزم. زودتر خوابیده، فردا قراره زودتر سر  -

 .دیره. قربونتون برم پس شما هم بخوابید که خیلی -

ها. بهم بگو که عروسی چجوری باشه مامان. بهم زنگ بزنی  -
 .بود. شب بخیر
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  چشم عشقم. شبت بخیر.  -

شد. باد سردی وزید خوب می م حالم، همیشهبعد حرف زدن با مامان
  رو بستم.که وارد اتاق شدم و در

دجون که قرض های خانمروی تخت دراز کشیدم و یکی از کتاب
 .گرفته بودم، رو شروع به خوندن کردم

                         *** 

برق زدم. موهام رو اول اتو کشیدم و قرار بود بعدش  مو رو به اتو
  لیس بکشم و کمی جمع کنم.باب

 خواست موهای کوتاهش رو درست کنم. کشصبا خیلی دلش می
ها موهاش رو درست کردم و بعد موهای ریزی داشتم که با همون

 .خوشحال شد دیدن خودش توی آینه، خیلی

دادم اومد ولی ترجیح میی زیادی میاز بیرون اتاق، صدای همهمه
  و صبا کاری نداشته باشن. و با منخوان بکنن کاری می همه هر

قدر حیاط پنجره دیدم که چه ناهار رو اتاق خوردیم. از پشت
تر وارد که صبا اذیت نشه قرار بود دیراین خوشگل شده. برای

 .مجلس بشیم

 .بلند رو نداره صبا، زیاد تحمل صدای 

 
صبا به خودم اومدم.  تو فکر بودم که با صدای افتادن عروسک

رو مرتب  رو برداشتم و دستش دادم. لباس بلندم عروسک زود
  رو، پشت کمرم ریختم. کردم و موهام
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از این توی اتاق بمونم و توی روز  ترشد بیشوقت شام بود و نمی
 .عروسی کتاب بخونم

  رو حرکت دادم. ویلچر صبا 

و دوماد بود که هنوز  اولین چیزی که توی باغ دیدم جایگاه عروس
  نرسیده بودن.

هم نشسته بودن و ترجیح دادم  جون کنار حکمت و خانم خانم
رو کم کرده بود تا بتونیم غذا  پیششون باشم. ارکستر صدای آهنگ

  بخوریم.

 .و دامادی بودن که دیر کرده بودن همه منتظر عروس

به دقیقه با گوشیش به دانیال زنگ  حکمت نگران بود و دم خانم
 زد.می

و همتا  ساعت، صدای ماشین بلند شد و دانیال خره بعد نیمباال
 .اومدن

شدن. به قول  و داماد داخلارکستر آهنگی رو اجرا کرد و عروس 
  «.ها هنوز محرم نیستناین»   جونخانم

تونستم با دیدن همتا یخ بستم. چرا با این قیافه؟ واقعاً حتی نمی
روح اومد و توی بی جوریهم بکنم که همتا این تصورش رو

 .جایگاه عروس نشست

 موهای بلندش شینیون خوشگلی شده بود. آرایش مالیم و زیبایی
رسید و نظر می تر بههاش از همیشه بلندروی صورتش بود. ابرو

 .ای رنگش زیبایی خاصی داشتقهوه های بادومیچشم
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 اش تاهای روی سینهلباسش هم مدل ماهی و پوشیده، بود. دانتل
 .آخر دامنش کشیده شده بود

  …زد اما حال خودشلباسش برق می

  که بتونم بفهمم گفت خوبم. لب جوری نگاهی بهم انداخت و زیر

  ترسیدم دعوا بشه.لحظه می هاش در هم بود و هردانیال، اخم

ای رنگ شیک با پیراهن سفید رنگ و و شلوار سرمهدانیال، کت
 .زده پوشیده بودپاپیون

و داماد انداختم، اما نه  عروس از شام نگاهی به جایگاه بعد
 .عروس بود و نه داماد. نگاهی به اطراف کردم و بلند شدم

 
عروسی  هم حالم بد شده بود. کاش این بد همتا، من با درک حال

 .تموم بشه مسخره زودتر

 .حکمت اجازه گرفتم که صبا رو داخل ویال ببرم از خانم

خونه وررو بریده بود. نگاهم به دانیالی که کنار موت دلشوره امانم
 .زد افتادبا گوشی حرف می

 .رو دیدمش ترسیدم بالیی سر همتا بیاره که... همتامی

 .توی حیاط پشتی کنار دانیال ایستاده بود

قدر وارد ویال که شدم با دختری برخورد کردم. برخوردمون ان
 سش خاکی بود و مشکوک بودشدید بود که دختر زمین افتاد. لبا

  عجله دوید. اش رو پوشوند و ببخشیدی گفت و باچون چهره
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 ...مگه همتا عروس این مهمونی نبود؟ پس چرا؟

هم  ، بههمه ترس توی قلبم رخنه کرده بود. چرا باید اتاق این
چیز نبود. کاش به اتاق صبا  ریخته باشه؟ حواسم به هیچ

  قلبم توی گوشم بود. اپت -گشتم. صدای تاپبرمی

  گردم.کنم و برمیتصمیمم رو گرفتم؛ صبا رو آماده می

قر هام انجویدم. نفسهام رو میبالشت سر صبا رو مرتب کردم. لب
تونستم بشمارمش. سعی کردم به پاهای سستم جونی کند بود که می

  بدم تا به بیرون از اتاق برم.

به من، رو به  دیدم. پشتدر اتاق رو که باز کردم پدرام رو 
  .ی کنار پیانو ایستاده بودپنجره

 .اومدصدام در

  آقای فرزان؟  -

قدر آروم و لرزان بود که حتی صدایی بود. صدام ان وای! این چه
  خودم هم نشنیدم.

 :ترقدرتتر و پربار لرزون دوباره سعی کردم صداش کنم؛ این

  !پدرام  -

رو  فت. معلوم بود انتظار شنیدن صدامبا شنیدن صدام یهو عقب ر
  نداشت.

زده قدمی  ی وحشتهشتِی در، با قیافه برگشت و با دیدن من توی
 .طرفم نزدیک شد به
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 :دار گفتهای گرد، عصبی و با صدای آروم و کشبا چشم

  کنی؟کار میجا چیتو این  -

ردی دادن بهش رو نداشتم؛ لرزش بدنم از سپلکی زدم. توان جواب
 .هوا نبود

  پدرام جلوم ایستاد و خشمگین بهم زل زد.

 : رو بهش بگم ناهماهنگی سعی کردم موضوع با صدای

 جا... اتاق... من...م.. م.. من... نه... این  -

  خل شد.رو تکون داد و دا پدرام محکم سرش

رو به کمرش  به صبا نزدیک شدم. کنارش ایستادم و پدرم دستش
  ود.بطور بهم زل زده د و همونتکیه داده بو

  صدایی از حیاط شنیدیم. نفسم توی سینه حبس شد.

اش رو روی دهنش خواستم چیزی بگم که پدرام انگشت اشاره
 «ساکت»  گذاشت؛ این یعنی

شد، من چنگی به بالش قدر که پدرام به ایوان نزدیک میهر چه
صدای مهیبی زدم. هنوز فاصله زیادی بین پدرام و ایوان بود؛ می

قدر بلند و وحشتناک بود که لوستر زمین رو لرزوند، اون صدا ان
وسط اتاق تکون خورد. نگاهم به پدرام افتاد که با یه حرکت 

 .برگشت و از وسط اتاق پرید. روی زمین سر خورد

 :زدداشت فریاد می
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  رو بیار پایین رز. بشین زمین. بشین. سرت  -

شدت لرزید و  ی قدی اتاق، بهی پنجرههاخودم بجنبم شیشه تا به
  ها با یه حرکت شکست.تمام شیشه

طور ها یورش برده که اینانگار انرژی زیادی از بیرون به شیشه
  وسط اتاق پاشیده شدن.

 :رسیدصدای فریادی به گوش می

 .جا بودعروس توی زیرزمین بود...عروس اون  -

                            *** 

 
هام رو باز کردم. اولین چیزی که دیدم سردرد شدیدی چشمبا 

رو چرخوندم. چی شده؟ من چرا  هامهالوژن سقف اتاقم بود چشم
  خواب خودمم؟اتاق

 .هام اومدچشم ی سینما جلویی اتفاقات، مثل پردهیهو همه

 .نه این حتماً یه خواب بود

وزش دستم سبا خیز شدم که  چیز خواب باشه. نیم امید داشتم همه
  متوجه ِسرمی که بهم وصل بود، شدم.

رو،  شد از تخت بلندشم. دستمسردرد شدیدی که داشتم مانع می
  رو صدا کردم. صدام چرا گرفته؟ روی سرم گذاشتم و آروم مامان

و مامان وارد اتاقم شدن.  چند لحظه بعد، در اتاقم باز شد و بابا
کرد سمتم اومد و بغلم شت گریه میکه دامامان با نگرانی و در حالی
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 :کرد

  دل مامان؟ الهی فدات شم رزا. خوبی؟ کی بیدار شدی عزیز  -

  رو برای مدتی بستم و بعد باز کردم: هامچشم

 .مامان؟ چی شده؟ چرا ِسرم بهم وصله؟ دستم درد گرفت  -

دار هام نگاه کرد صورتم رو نوازش کرد. صدای خشمامان به چشم
  ند شد:بابا بل

  نه.گلی بلند شو. چیزی نشده که، بلند شو تا رز استراحت ک  -

  سی گفتم:به بابا، با حال التما رو

  شده؟ رو خدا. بهم بگو چی بابا تو -

از چند دقیقه به اتاقم  گلی رو از اتاق بیرون برد و بعدبابا، مامان
  برگشت.

رم بهش وصل رو بست و اومد کنارم نشست. دستم که سِ  در اتاق
 :صدای آروم گفت رو گرفت و با تن بود

  االن میان ِسرم رو از دستت در بیارن.  -

هام نگاه دست بابا رو فشردم. سرش رو باال آورد و به چشم
های سرخش، خبر بدی پنهان شده بود با همون انداخت. داخل چشم

  صدا ادامه داد: تن

 .برمتیی همتاست. خودم مفردا تشییع جنازه  -

 :بلند جیغ زدم با صدای نیمه
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  کنی؟ام میها چیه؟ داری مسخرهگی بابا؟ این حرفچی می  -

  بابا سرش رو تکون داد:

 شب عروسی، همتا وارد موتورخونه شده و... اون بال سرش  -
 .گن خودکشی بوددونم ولی میاومد. نمی

 بغض به گلومشد. های بابا مثل توپی بود که به سرم زده میحرف
  دارم گفتم:فشار آورد اشک ریختم و با صدای خش

ه. همتا نه امکان نداره بابا. من خودم دیدمش. امکان نداره. ن  -
  کنه.کار رو نمیاین

 :یده گفتمبر -بابا بغلم کرد توی بغلش بریده

کنه اصالً ممکن کار رو نمی نه این امکان نداره بابا. همتا این  -
 .نیست

                              *** 

 
 .ها چطور گذشت که حاال سر قبر همتا نشستمدونم روزنمی

  ی پیش به بیمارستان منتقل کردن.لحظه مادرش رو همین چند 

هام ایستاده بود؛ ریختم چون قاتل همتا جلوی چشمدیگه اشکی نمی
  افتاده بود. نه انگار اتفاقی راحت ایستاده بود و انگار دانیال. خیلی

کردن همتا خودکشی کردن. همه باور میهمه به آرومی گریه می
اش رو پیدا کرده ی خودکشیها از لوازم همتا نامهکرده. پلیس

 کنه که اون شب، دوستم خودکشیمن ثابت نمیبودن؛ اما این، برای
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 .کرد

بار  انگیز رو لو بدم و بگم آخرینخیلی دوست داشتم دانیال نفرت
از کارش  خواستم سرذرو با دانیال دیدم اما از طرفی میروسع
  بیارم.در

 .ها نشسته بودم نزدیک شدحکمت به من که روی خاک خانم

  در گوشم با صدای لرزونش گفت:

م بچه از اون شب صبا حالش بد شده رزا. دستم به دامنت! نزار  -
شه از فردا بیای و کنار از دست بره. فقط با تو راحت بود. می

  من باشی؟ صبای

  صورتم رو برگردوندم و سر تکون دادم.

رفت. به کمک مامانم بلند شدم تا برگردیم. پدرام جلوی راهم رو گ
 .نم کردای با بابا و ماماپرسیاحوال

  پیچی شده بود. ش باندنگاهی بهش کردم. پیشونی

 :به من گفت

   رزا خانم. شما حالتون خوبه؟ آسیبی ندیدید؟  -

 : خیالی رد شدماز کنارش با بی

  قاتل همتا توی خونتونه. دنبال مقصر نباش.  -

جون، جلوی چشمم ی ناراحت خانمبه راهم ادامه دادم. وقتی قیافه
  شه. حالم بد میآد واقعاً می
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تونم باور کنم که دوستم، خودش رو کشته؛ آخه اتفاق بدتر من نمی
 .رو نکشته بود از اون قبالً سرش اومده بود و خودش

  ها سفر کردم.هام رو بستم و به گذشتهتوی ماشین چشم

ای مشوش روز، همتا با چهره سال دوم دانشگاه بودم که یه
رو به  زور اون اش قصد دارن بهخانوادهدانشگاه اومد و بهم گفت 

 .نه پسر عموش راضی بود و نه همتا .عموش بدنپسر

عموی همتا، و مجید، پسر من سبب خیر شدم و همراه همتا 
 .مخمصه نجات پیدا کنن ای کشیدیم تا ازنقشه

  

 
ر یادمه روز عقد، همتا توی آرایشگاه منتظر بود تا من بهش خب

دختر  هم خورده. نقشمون این بود مجید با یه بدم که عروسی به
  ی عقد؛ یعنی با کسی که دوستش داره.سفره دیگه بره سر

مجید عاشق زنی شده بود که شوهرش غیابی طالقش داده بود و 
  ترکش کرده بود. مجید با اون زن ازدواج کرد.

ون درسته مجید از خانواده طرد شد ولی االن داره خوشبخت با هم
 .رو نجات داد کنه. مجید، همتاندگی میزن، ز

  دم.هام رو باز کردم. آهی کشیچشم

ی خاطرات دلم خیلی تنگ بود. برای همتا، برای صبا، برای همه
 .ام و حتی برای دانشگاهگذشته
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  مستقیم به اتاقم رفتم و در رو بستم.

ی ام روانه شد. گوشیم رو باز کردم و شمارهی اشکی از گونهقطره
  ا رو گرفتم.همت

های پروفایلش رو چک اما خاموش بود. رفتم تلگرام و عکس
  کردم.

های کاخ فرزان بود. شروع کردم مورد اتفاق آخرین پیامم بهش، در
  به نوشتن:

مگه  سالم همتا خوبی؟ همتا کجایی؟ نگرانتم. تو رو خدا برگرد. » 
؟ کجایی ات دعوت کنیرو خونه بهم قول ندادی بعد از ازدواج من

خوام ببینمت، صدات رو بشنوم. بیا و غر بزن. االن تو؟ من می
   ".زنمخوای بهم بگو من دم نمیاصالً تو بیا، هر چی می

خوام حرف دلم های لعنتی گمشید. میلرزید. اه! اشکهام میدست
 .رو به دوستم بگم

رو روی دهنم گذاشتم و  ق افتاده بودم. دستمه -از گریه به هق 
 .هام بریزهجازه دادم تموم اشکا

 .شعورگیرم. قاتل بیمن انتقام همتا رو از دانیال، می 

آب چشم دوخته بودم. این زیر دوش آب سرد نشسته بودم و به شیر
 مخوف واقعاً شوم بود. یک هفته از اون اتفاق گذشته و هر کاخ

 .نظر منه لحظه دانیال زیر

و  دم جرأت بدم که اتاقش رو زیرهفته نتونستم به خو توی این یه
االن میرم. حوله رو  کاره است؟ اما همینرو کنم و بفهمم کیه و چی
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دورم پیچیدم و از اتاق بیرون اومدم روی صندل نشستم و موهام 
تونم به حیاط نگاه کنم. باید از رو خشک کردم. هنوز نمی

 .رو عوض کنیم حکمت بخوام اتاقخانم

تابی شد بیواب بود چون وقتی بیدار میصبا بیشتر مواقع خ
 .بخش تجویز کرده بود تا آروم بشهکرد. پزشکش بهش آراممی

هام رو پوشیدم و از اتاق یواشکی خارج شدم تا صبا بیدار لباس 
 .نشه

 
و کور بود. امروز دوشنبه بود و آقای فرزان قرار  خونه، سوت

 .جون سری بزنه بود بیاد و به خانم

 فرزان و خانم که قبالً پریا هم حدس زده بود آقای طورهمون
حکمت  فرزان رو خانم آقای کردن اما مادرهم زندگی نمی حکمت با
 .کرداداره می

  ها باال رفتم.برای اولین بار از پله 

ی دوم رو ببینم و دومین هدف، درخواست اولین هدفم این بود طبقه
 بود. حکمت تغییر اتاق صبا توسط خانم

 ا اینبه آخرین پله که رسیدم، ایستادم. درست عین طبقه اول بود ب
جایی که ها توی یه هال خصوصی بود و از اونتفاوت که اتاق

 .جاستتا اتاق این شد چندایستاده بودم مشخص نمی

شد؛ مبل هجده یک طرف پنجره بود که به تراس بزرگی باز می
تا مبل یه آباژور خورد که بین هر چهاری سلطنتی به چشم مینفره

جا جلوه های اینزینتی بود، فرش دستباف ایرانی روی پارکت
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ای و رنگ براق که فرش سرمه های فندقیخاصی داشت، پارکت
  سفید رنگی روش رو پوشونده بود.

تا دور سالن،  خوری گرد بود و دورها، میز غذای مبلمت دیگهس
و شمایل خاصی  کدوم شکلهای قیمتی و عتیقه که هرپر از مجسمه

 .داشتند

  ساعت ایستاده بزرگی کنار هال خصوصی بود.

های و کاناپه خصوصی، نشیمن بود که تلوزیونسمت چپِ هال
  رنگی داشت. و زرد خاکستری

 ها ایستاده بودم، یه آشپزخونه بود کهوی من که باالی پلهبه ر رو
و رفکر نکنم ازش زیاد استفاده کنن. صدای بسته شدن در، نگاهم 

 .خصوصی کشیدبه هال

فرزان از اتاقی بیرون اومد و بهم نزدیک شد. لبخندی زد و  آقای
 :جلوم ایستاد

  م بهادری؟تونم کمکتون کنم خانمی  -

 :دم و گفتملبخند متقابلی ز

  شه بدونم اتاقش کجاست؟حکمت کار داشتم. میبا خانم  -

  سری تکون داد و گفت:

 .همراهم بیاین  -

 
تا  بزرگ بود و پنج خصوصی خیلیدنبالش به راه افتادم. هال به
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 :دوم اشاره کرد و گفت اتاق داشت. به اتاق

 .جا اتاقش هستاون  -

  رو زدم و داخل رفتم. اتاق فرزان رفت و من درآقای

چشم،  به ای بسته بود و عینکحکمت، موهاش رو گوجه خانم
 .پشت میزی نشسته بود

 :سالمی کردم که گفت

 .کمی صبر کن تا کارم تموم شه -

  ل شدم.هم با بررسی اتاقش مشغو من 

بزرگ مثل اتاق صبا بود و تنها تفاوتش رنگ دکوراسیون  یه اتاق
 .خاص بود اتاق بود که خیلی

های اتاق ست بود؛ البته نفتی رنگ با پرده ی آبیتخت دو نفره
  لوستر وسط اتاق هم آبی بود.

متری دستباف وسط اتاق پهن بود و روش فرش ایرانی دوازده
 .و سلطنتی قرار داشت های نومبل

های کریستالی ازش آویزون بود، کنار تا آباژور ایستاده که گوی دو
ای ها قرار داشت. سمتی از تخت، کتابخونه قدیمبلو کنار  تخت

و بزرگی بود که بهم حس  های کوچیکاز کتاب وجود داشت که پر
 .دادخوبی می

ها کشیده جلوی خونه بود و چون پرده به حیاط ی اتاق، روپنجره
و  ی میزخبره اما سایه تراس چه شده بود، زیاد معلوم نبود توی
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 .شد توش دیدصندل فلزی رو می

 ها خانوادگی بود کهنگاهم به تابلوهای اتاق افتاد؛ یکی از تابلو
رنگ روغن  ها نقاشیشد. بقیه تابلوالبته از نظرم کج هم دیده می

  ، کشیده بود.تصویر ای رو بهزیبایی بود که هر کدوم منظره

حکمت پشت میز کاری که روبه روی تخت بود، نشسته بود و  خانم
 تا برگه به دست داشت. چند

 گل اطلسی و گل های کنار پنجره اتاقش شدم. بویو گیاه متوجه گل
  داووی توی اتاق پیچیده بود. ناگهان صداش رو شنیدم:

  خواستی بگی؟چی شده رز؟ چیزی می  -

  و گیاه کشیدم. زود چشمم رو از گل

  من کردم: -من

رو عوض  شه اتاق صبایخواستم اگه محکمت! می ببخشید خانم  -
 .شاید اگه اتاقش عوض شه، حالش خوب بشه  .کنید.

 
هاش رو آورد. چشم حکمت سری تکون داد و عینکش رو در خانم

  مالید وگفت:

 .کنمباشه. یه کاریش می  -

خوام رسه میازش تشکر کردم و بیرون اومدم. وقتی به فکرم می
  افته.کار کنم؛ قلبم به تپش میچی

 .خصوصی ایستاده بودموسط هال
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کی باز کردم. ی -ها رو یکینفس عمیقی کشیدم و در اتاق
نخورده، باقی مونده  و اثاثیه داشت اما دست بیشترشون اسباب

 .بود

 .جا کمی نامرتبههم از اتاق آخر؛ حس کردم ایناین

رو، با احتیاط بستم. اتاق رو به حیاط پشتی  وارد اتاق شدم و در
 .ها چیده شده بودخوشگل قدیمی لوازم و با سبک خیلیبود 

و قدیمی بود با روتختی بنفش  تخت خواب، جلوی پنجره چوبی 
 .ها، ست بودنارغوانی که با رنگ کمد

  خت چیده شده بود.تو تلوزیونی جلوی  مبل

زد. چشمم به در های قدیمی توی اتاق برق میو مجسمه باز آباژور
  .از مونده بودتراس افتاد که ب

  سمتش رفتم.اراده به بی

 یغدر رو که باز کردم و سرم رو باال گرفتم با چیزی که دیدم ج
 .دای زدم و قلبم به تپش افتاخفه

ای نگران و متعجب بهم خیره زنان، عقب رفتم. پدرام با چهرهنفس 
  حال، دید گفت:شده بود و من رو که توی اون

  کار داری؟ من، چی تو توی اتاق  -

لرزید. متوجه نشده هام عرق کرده بود و میاز شدت ترس دست
  بودم که شالم افتاده و موهام دورم ریخته شده.

   ادم:بریده جواب د -بریده 
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  جا... من...خب...من.. من... این  -

رو گرفت و همچنان که به طرف مبل  پدرام لبخندی زد و دستم
  برد گفت:می

  رو ببینی. اقی نیفتاده که. فقط اومدی مننترس. اتف  -

مبل، زورکی  سرش رو برگردوند و چشمک ریزی بهم زد. روی
 .به روم نشسترو نشوند و خودش رو من

سمتم  رو برداشت و توی لیوان ریخت و به از روی میز، پارچ آب
 :گرفت

 بخور! انقدر نلرز.  -

م. نگاهش بهم بود قلوپ ازش خورد لیوان آب رو ازش گرفتم و یه
 :که گفت

 خب؟  -

 
 .نفس عمیقی کشیدم و کمی حالم بهتر شد. کمی مکث کردم

رو عوض  خوام اتاق صباحکمت صحبت کردم می من با خانم  -
 .کنم تا شاید یاد اون اتفاق نیافته

  پدرام لبخندی زد و گفت:

  رو بهتون بدن. دم همین اتاقخوب. به مامرجان اطالع می چه  -

  هول شدم. گفتم:
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  جا هست...همه اتاق، ایننه. این  -

  رو قطع کرد و گفت: حرفم

تونیم سطح سراشیبی توی تراس بزاریم جا تنها اتاقیه که میاین  -
  و بیاری. تا بتونی صبا رو راحت ببری

تونید باالبر برای فرزان. میسطح سراشیبی الزم نیست آقای  -
 .ها نصب کنیدصبا، کنار پله

  بهتر! گی. چهآره راست می  -

از روی میز سیگاری برداشت. با فندک روشنش کرد و پکی بهش 
 :زد

 .فرزان نیستم. راحت باش اسمم رو بگوراستی رز! من آقای  -

  شنوم آروم گفت:بجوری که من  م.رو پایین گرفتم و بلند شد سرم

 .موهات خیلی خوشگلن  -

چپ زدم که انگار خودش هم فهمید اما ی علیرو به کوچه خودم
 .واکنشی نشون نداد

  ازش تشکر کردم و به در اتاق نزدیک شدم که گفت:

  ؟دونیرز. تو چیزی در مورد اتفاقی که افتاده نمی  -

 :رو برگردوندم سرم

  نه چطور مگه؟  -

سیگاری له کرد و بلند شد. قدم زنان به من سیگارش رو توی جا
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  نزدیک شد:

ای تو دوست صمیمی همتا بودی. با خودم گفتم شاید چیزی بر  -
  گفتن داری.

  دونم.من چیزی نمی  -

  به راهم به بیرون ادامه دادم.

از شدم که خصوصی خارج میدر اتاقش رو بستم. از راهروی هال
  رو شنیدم. اتاق اولی صدای دانیال

  زد:گوش ایستادم؛ با تلفن حرف می

چی دونم شاید امارات یا قطر اما هرجاست. نمینه فعالً رزا این  -
از  باشه بهتر از زندگی نکبت االنشه. قابلیتش رو داره اما اول

  رییس جویا شو.

ال سکوت دستم به در اتاق خورد و صدایی داد. هول شدم و دانی
های طبقه باال رو طی کردم و به اتاق صبا دو، پلهب -کرد. بدو

 .دوییدم

 
یه به اتاق صبا که رسیدم با وحشت در اتاق رو بستم و به در تک

 .دادم

ای برای من داره؟ این دومین باره که در مورد امارات نکنه نقشه 
  زنه.با کسی حرف می

  رو چک کنه.عصر، پزشک مخصوص صبا اومد تا اوضاعش 
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تونم بگم در روز، فقط دو و روز صبا اصالً خوب نبود. می حال
 .کردقراری میموند فقط بیساعت بیدار بود و اگه بیشتر بیدار می

دادم؛ چون من پشت در اتاق ایستاده بودم و به پزشک گوش می
داد من یا هر عضوی از خانواده اون لحظه حکمت اجازه نمی خانم
 .یمجا باشاون

پزشک بعد از معاینات مختلف رو به خانم حکمت کرد و سری 
  تکون داد:

سرعت دارن تحلیل  وضعیت جسمانی خوبی نداره. عضالتش به  -
ای خطرناکه. سندرمش داره رن و این برای همچین دختر بچهمی

  شه اما بدنش نه. با این وضع امیدی بهش ندارم.کنترل می

رو روی پیشونی گذاشت و گریه  ستشحکمت، پریشون شد و دخانم
 .کرد. قلبم لرزید و از اتاق دور شدم

تونستم تصور کنم بغض سفتی به گلوم فشار آورد. واقعاً حتی نمی 
  اتفاقی برای صبا بیافته.

حالی شام خورد و خوابید. حال صبا رو شب شد و صبا با بی
جونم  بهاز دست دادن صبا، لرزه  تونستم درک کنم. اما ترسنمی

  انداخته بود.

  حکمت کارم داره. خانم وارد اتاق شد و بهم خبر داد که خانم ربابه

ر دو لرز از جلوی اتاق دانیال گذشتم.  به طبقه باال رفتم و با ترس
  دم و وارد شدمپبه صدا در آور حکمت رو اتاق خانم

نم حکمت روی تخت نشسته بود که با دید جلوی در ایستادم. خانم
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 .بلند شد و به میز کارش رفت. بهم اشاره کرد که جلوش بشینم

حکمت شروع در اتاق رو بستم و روی اولین صندلی نشستم. خانم
 :کرد به حرف زدن

ری که رزا جان! ازت خواستم بیای اتاقم که بگم همین اتاق آخ  -
دم تا حال صبا بهتر بشه. هر رو بهتون می اتاق پدرام هم هست

رو بخورم که  خوام بعداً حسرت اینی ندارم اما نمیچند امید
اگه بشه امشب لوازم خودت و صبا  .تونستم کاری کنم اما نکردممی

بره. آوری وسایل، زماندونی که جمعمی .رو از اتاق جمع کن. هوم
با پدرام صحبت  .ا به اتاق جدیدش منتقل بشهخوام صبا فردمن می

ه فردا کای صبا باالبر نصب کنیم ها برکردم که از سمت چپ پله
دونم تونم بپرسم ازت. نمیچیزی هست، نمیفقط یه .کنهاقدام می

  کار درستیه یا نه؟

 :لبخندی زدم و مشتاق گفتم

  کنم پاسخگوی خوبی باشم.بپرسید لطفاً. سعی می  -

ای ناراحت بهم خیره شد و بعد چند دقیقه حکمت با چهره خانم
 :مکث ادامه داد

  م وجود داره؟رو از دست بد که صباآیا امکان این  -

 .لک زدم و سکوت کردمپهاش چشم دوختم. به لب

 
 :گفتفراهانی، افتادم که می یاد حرف استاد روانشناسیم دکتر

صداقت بگید؛  رو همیشه به مراجع، با چه که هستواقعیت و آن - 
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 ادبی.با صداقت بگید نه گستاخی کنید و نه بی

 :دامه دادما

دنیا  کم پیش میاد دختر سندرومی از گه خیلیکه علم، میتاجایی  -
تونه بره اما... صبا از لحاظ جسمی شرایط خاصی داره؛ صبا نمی

 تونه حرف بزنه. من دکتر نیستم خانمحرکت کنه و درست نمی
  ش محتمله.رفتن، عضالت حکمت اما... ترس تحلیل

الن تنهاش بزارم. بلند شدم ابست. باید هاش رو حکمت، چشمخانم
یونس  خانم سپردم که به آقا و آروم اتاق رو ترک کردم. به ربابه

 .ی باال ببریمبگه بیاد و کمک کنه لوازممون رو به طبقه

هاش رو چمدون من آماده بود. کمد صبا رو آروم باز کردم و لباس
 .خیره موندتوی سبد چیدم. نگاهم روی لوازم فیزیوتراپی صبا 

آرومی  های مرد اتاق اومدن و بهتا از خدمتکارو چند آقا یونس 
رو با خودشون بردن. با خودم  گوشه چیده بودم هایی که یهچیز
 :گفتم

  هات کنار بیا.رزا با ترس  -

بار،  طرف پنجره رفتم که برای آخرین زد اما بهکه قلبم میبا این 
 وجود اومد. فاجعه به نپونزده روز پیش رفتم و او

مخروبه  زمینی که حاال یهبه زیر رو باز کردم و خیره در ایوان
 .بود، شدم

  زد و نبضم تنظیم شده بود.آروم شدم. دیگه قلبم تند نمی کمی 
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  تونم بهت بزنم همتا.جا میرو همین آخرین حرفم

 .تیمو درازی داش های دورتر بودیم آرزوها که بچهاون زمون

  عروس بشی اما... خواستی با منیادمه همیشه می 

تونم کنار بیام. کاش حاال که رفتنت رو باور کردم با نبودنت نمی
اش یه شوخی ات بهم بگی" االغ! همهلبخند همیشگیبرگردی و با

 ".بود

روی های دوکه از شر این آدم اما امیدی ندارم برگردی. حاال
اال که راحت خالص شدی. ح فته بودن،رو گر شعور که دورتبی

های هام و حسخاطر تموم قضاوت رو به خوام منشدی. ازت می
حقت رفاقت نکردم. اگه من حواسم بهت من شاید در بدم ببخشی.

  افتاد.بود این اتفاق نمی

سخت ریختم. واقعاً خیلیخودم که اومدم وسط ایوان اشک می به
 .رو باور کنم بود نبودن همتا

ی اتاق پاک کردم و بیرون رفتم. واقعاً االن رو جلوی آینه هاماشک
   خواست.جون رو میهای خانمدلم کتاب

                                       *** 

 
این مدت  متا رسید. تویمراسم چهلم ه هم زدن، به  در یک چشم

 اتاقش بشم؛ نظر گرفته بودم اما نتونسته بودم وارد دانیال رو زیر
رفت اتاقش رو قفل همیشه وقتی از خونه بیرون می   یعنی
  .کردمی
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راحتی اعتماد کرد. از روز  شد بهش بهمرموزی بود، نمی آدم
 امروز این خونه مثل قبرستون ، سوت و کور بود. انفجار تا همین

گذشتم تا به طبقه پایین برم که صدایی از ی خصوصی میاز راهرو
 :انیال شنیدمداتاق

رییس  کنم. مطمئنی شرطزنم راضیش میباشه باهاش حرف می  -
  رزاست؟ باشه فعالً خداحافط.

 .رییس کیه؟ رییس چیه؟ زود از در اتاق فاصله گرفتم

  عجله از ویال بیرون زد.توی آشپزخونه بودم که دانیال با 

ی سالن فکری به سرم زد. زود به آژانس زنگ زدم. از پنجره
  به دانیالی که توی حیاط بود، کردم. پذیرایی نگاهی

آژانس بهم   کار رو بکنم. بعد چهل دقیقهاسترس داشتم اما باید این
 .دره پیام داد که دم

سرعت، کل مسافت آماده شدم. دانیال از در ویال بیرون رفت. با 
 .رو طی کردم و باغ بین ویال

دانیال از  به اطراف کردم. ماشیندر بود. نگاهی  ی آژانس دمراننده
راننده که جلوی  زنان به خانمبه خیابون اصلی پیچید. نفس کوچه

  ماشینش ایستاده بود گفتم:

ساعت بهم  دم. فقط ماشینت رو چندهر چقدر پولش باشه می  -
  رو خدا. امانت بده. تو

رو  خواست چیزی بگه که سوویچ رو از دستش گرفتم. ماشین
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 :کردم و گاز دادم. داد زدمروشن 

  کنه؟اژن چجوری حرکت می  -

  خانم راننده گفت:

  ترمز دستی... گواهینامه نداری؟؟  -

بار هم ماشین، وسط  رو پیچیدم و چند ای، کوچهطرز ناشیانهبه 
 .راه خاموش شد

های کوچولویی یاد گرفته چیز من گواهینامه نداشتم اما از بابا یه 
 .بودم

 
دم. رعت صد، اتوبان رو رفتم تا به ماشین لکسوز دانیال رسیبا س

خورد اما چون رو حفظ کردم. گوشیم هی زنگ می امباهاش فاصله
 .تونستم جواب بدمشد نمیحواسم پرت می

جا که جاده چالوسه. ی شمال پیچید. وای اینجاده ماشین دانیال به 
ای توی شهن قاتل چه نقفهمیدم ایای نداشتم. باید میچاره اما راه

  ش هست؟کله

د به همون شام ازش منظم که فاصلهاین ی خاکی پیچید. بعدبه جاده
 .ی خاکی پیچیدمجاده

کردم. سخت بود و زود ماشین رو خاموش می رانندگی برام خیلی 
رو  ها ماشینای رسید و واردش شد. پشت درختدانیال به خرابه

 .نگه داشتم

سری به اطراف خرابه  ترسیدم اما تصمیم گرفتم یهیکه مبا این 
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  خبره؟ بزنم و بفهمم چه

و  خرابه نزدیک شدم. دیوار کوتاه بود. پریدم آروم به دیوار اون 
رو  م رو باال کشیدم. خدارو به باالی دیوار قفل کردم. خود دستم

  شکر بارفیکسم خوب بود.

 .نگاهی به داخل خرابه کردم

 هم براشون یه هم جمع شده بودن و دانیال و زن دور مردچند تا  
 .شنیدمکرد که نمیهایی بلغور میچیز

رخش توجهم رو دختری جلب کرد که کنار دانیال ایستاده بود و نیم
 .به سمتم بود

ای خوانی کنم. دختِر، لحظههای دانیال دوختم تا لبچشمم رو به لب
 .برگشت

جا زمین افتادم اما دردی و از همون هام شل شدبا دیدنش دست
 .م زدباور بود. خشک قابلکردم. چیزی که دیده بودم غیرحس نمی

 چطور ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه؟ گلوم خشک شده بود و 
 .جور رو زمین نشسته بودمهمون

رو  و مبهوت به ماشین نزدیک شدم. گوشیم ایستادم و مات
  برداشتم.

حکمت زنگ زده بود. سرم رو به فرمون تکیه  و خانم راننده خانم
  دادم.

 .رو پایین آوردم و دراز کشیدم صدای ماشینی شنیدم که صندل
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  ماشین از کنار ماشینم رد شد و به داخل خرابه رفت.

  رو بلند کردم. آروم، سرم

. از دو تا مرد قوی هیکل از ماشین پیاده شدن و داخل خرابه رفتن
 .ه شدمماشین پیاد

 .تصمیم گرفته بودم باز برم و چک کنم

  ای از دیوار بیرونی، گالنی افتاده بود؛ برداشتم.گوشه

  زیر پام گذاشتم و باال رفتم

 .ه انداختمداخل حیاط خراب دوباره نگاهی به

و  گاه بود که یه حیاط بزرگ داشت با گلجا شبیه یه مخفیاون 
  های پراکنده و زمینی خاکی.گیاه

تا ساختمون قدیمی ِگلی بود که دخترها رفت  ای از حیاط، دوگوشه
گن. حواسم به دختری کردن. اصالً مشخص نبود چی میو آمد می

 .رفتبود که کنار دانیال، راه می

 
  ام قرار گرفت.روی شونه جا ایستاده بودم که دستیهمون

 :گوشم گفترو روی دهنم گذاشت و توی ترسیدم که دستش

  خوای بمیری، راه بیافته نمیاگ -

 .تموم تنم یخ بسته بود

  فهمه تعقیبش کردم.شناسه؛ اگه ببینه میرو می دانیال من 
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  زنانه در گوشم داد زد: خشکم زده بود که اون صدای

 .دیاال  -

ای روی کمرم بود و من رو وارد پاهام به حرکت افتادن. اسلحه
صف کشیده بودن و با نگاهی چماق های قُلداخل ویال کرد. مرد

  خیلی بد بهم خیره شده بودن؛ انگاری سگی، گوشت دیده بود.

سرم بود ایستاد و به سمتم  دانیال با شنیدن صدای زنی که پشت
کشیدم و اصالً دوست نداشتم رو روی زمین می برگشت. پاهام

  جلوی دانیال غرورم بشکنه.

های ، لباساومدن. همهیرون بها از ساختمون سمت چپ، دختر
های شش جیب، های خاکی، شلوارعجیبی پوشیده بودن؛ لباس

  .ساحل گاهی هم لباس

ل رو جلوی دانیال ه رو بست و من ها و دهانمزن، دست 
  جلوی پاهای دانیال زانو زدم.   داد.

خورد. ترسم از این بود هم می هام بهلرزیدم و دندوناز ترس می 
 .ش بعید نبودسرم بیاره. ازکه بالیی 

 .قیر کنهرو با نگاهش تح خواستم منرو باال نگرفتم، نمی سرم

 :زن از پشت سرم به دانیال گفت

پروند. بهنام خبر داد راداره. خدمت خودت این ورا کالغ می -
 .رییس

  دیدم.رو می فقط پاهای دانیال
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 .از اندازه شد سکوتش بیش

  یهو سر زن داد زد: 

  غلطی کردی؟ هچ  -

های دانیال که از خشم بود رو زدن فسن -با صداش تنم لرزید. نفس
 :صدا فریاد زد همون، تن شنیدم که بامی

   ت نکردم.ا چالتو دهنش باز کن  دست  -

  آوردم.داشتم شاخ در می

رو تعقیب  اینکنه این دانیال نیست و من اشتباهی خوبه دیگه
  رو سمتی انداخت. دهنم شال دورباز کرد،  رو هامکردم؟ دست

رو جمع کردم و  أتمدانیال جلوم نشست و بهم خیره شد. تمام جر
های سرد میشی رنگش، خبر از اتفاقات رو بلند کردم. چشم سرم

 :بیاره. آروم گفت داد که قراره سرمبدی می

 .آب بیارین  -

ش رو باز کرد و به دادن و دانیال در رو به دانیال پلک زدم. آب
 :ود گفتجور که خیره بهم بدستم داد. همون

 .بخور  -

کمی سرش رو عقب گرفت و به کسی که پشت سرش ایستاده بود  
 :دستور داد

 .جایی که جای منهرو راهنمایی کن اون این دختر  -
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  به سختی بلند شدم و ایستادم. دانیال داد زد:

  .خواهی کنینازش عذر  -

 :هم گفتنبایهو همه 

 .غلط کردیم خانوم  -

 
 .سرم بود نزدیک شد. نگاهی بهش کردم زنی که پشت

ابرو مشکی. پوست صورت روشن و گرد  موهای شرابی و چشم 
  خیلی هم خوش اندام بود.

 :رو گرفت و لرز دستم با ترس

خدا  رو خدا از آقا برام مهلت بگیر. به رو ببخش. تو خانوم من  -
  ونستم شما مهمون آقاییپدمن نمی

  اد:به دهنش زد و ادامه د محکم سیلی

رو خدا از آقا برام  بشکنه دهنم. غلط کردم. شکر خوردم. تو  -
 .رو خدا فرصت بگیر تو

زن  کار کرده اینکردم؛ دانیال چیبا دهانی باز به لرزشش نگاه می
   کنه؟جوری به من التماس میاین

  گفت: بلندیدانیال با صدای

 .راهش برو کنار زر نکن. از سر زر  -

تونستم بگم تونستم بگم. حتی نمیخشکم زده بود. چیزی نمی
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  ای نیستم.کاره

های پروتز یه دختر خوشگل دیگه که نقاب رو صورتش بود با لب
 :شده اومد. جلوم خم شد و گفت

 .طرف خانومبفرمائید از این  -

راست رسیدیم و دختر با  تمون سمتبه دنبالش راه افتادم. به ساخ
 :صدای نازکش گفت

  .شما بفرمایید داخل. آقا االن تشریف میارن  -

تا  به روم بود شدم. یه اتاق ِگلی که فقط دووارد اتاقی که رو
 .مصرف به سقف آویزون بود صندلی چوبی داشت و یه المپ کم

ها، شکسته اصله داشتن یکی از صندلیفهم، سه قدم  ها ازصندلی
 .رسیدنظر می به

طرز عجیبی  تر نبود. در اتاق چوبی بود و بهمتر بیش اتاق، بیست
 .ی سالم و کوچیکوسط در یه پنجره وجود داشت؛ یه پنجره

رو از  دانیال کردم، صدایطور که اتاق رو وارسی میهمین
 :سرم شنیدمپشت

 .چرا ایستادی؟ بیا داخل  -

 .بهم زد و وارد اتاق شدای برگشتم که تنه

ها لب داشت. پکی بهش زد و روی یکی از صندلی سیگاری به
 .نشست

به روش رو  ای به سیگار زد و با پاش صندلی روپک محکم دیگه
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 :عقب کشید و نگاهی بهم کرد

 .بشین  -

 .دود سیگار رو از دماغش بیرون داد

دستش رو روی صندلی نشستم. لب باز کردم چیزی بگم که دانیال 
 :باال برد

 .خوای چی بپرسیدونم میمی  -

 .ی جواب بدیپرسم و تو مجبورجا فقط من میاما این

 :چپ نگاهم کرد و ادامه داد

 رو تعقیب کنه؟ ورستار خواهرم چرا باید من  -

هاش رو کوبی روی گردنش پرت شد و تازه لباسحواسم به خال

 .انداز کنمتونستم بر

 ردوندم.کالفه سرم رو برگ

 

 ولی پزشک قانونی..  -

 

 حرفم رو قطع کرد: 

 

 رو امضا کرده. هوم؟ یا دکتر زاده زیر برگه حتما  دکتر منفرد -

 دوم امضا کرده؟ کدکتر سپنتا.  شهبازی؟ یا خانم

 

گواهی داده بودن  گفت، هر سه  پزشکیک کم فکر کردم. راست می
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 است.به همت همتا خودکشی کرده و اون جنازه متعلق

 

 پرسیدم: 

 

رو کردی؟ اصالً  اگه همتا زنده است، کجاست؟ چرا اون کار -

 چرا باهاش ازدواج کردی؟ 

 

روم نشست. سرش پایین بود که یهو  دانیال پوزخندی زد و جلوی

 رو باال آورد و گفت:  سرش

 

 ؟ ی مخفی برادرمیدونستی معشوقهمی  -

 

 رو بپیچونه. ادامه داد:  گیج شدم. خوب بلد بود موضوع

 

ها ازت روزدونستی پدرام همینچه خنگی! یعنی نمی -

 کنه؟ خواستگاری می

 

 دادم:  رو قورت دادم. گیج جواب آب دهنم

 

 چرت نگو.   -

 

 شنید. ادامه داد: های من رو نمیانگاری حرف

 

زمان تو با من ازدواج اون  افته، چون تاوقت نمیاین اتفاق هیچ -
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 کردی. 

 

 ردم و با صدای بلند گفتم: کهای گرد نگاهش با چشم

 

 ِچت زدی؟ فازت چیه دانیال؟   -

 

 گاه کرد و گفت: جدی و محکم بهم ن دانیال خیلی

 

زنی خوشگله.   اگه جوری باهام حرف می بار آخرته این  -

رو توی  هاتشم.   دندونتکرار بشه مثل اآلن، بهت خشک نمی

 کنم.دهنت خورد می

 

 تر شد.تپش قلبم بیش

 

کردم. توی دلم برای این تعقیب و گریز خودم رو سرزنش می

سیگاری رو از مرد هیکلی گرفت و به صورتم نزدیک شد. دودش 

 ستم. بهام رو با نفرت رو به صورتم فوت کرد. چشم

 

 بینیش.  گفتی کو همتا؟ تا شب صبر کن می -

 

 

 رو به مرد هیکلی گفت: 

 

نه. هر کسی بهش چپ جا مهموی منه. ایناین دختر، زن آینده -
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 کنم. دونی که میُبرم؛ مینگاه کنه گوشش رو می

 

 رفت که بلند شدم: نفسی فوت کردم. دانیال از اتاق بیرون می

 

 من رو گروگان گرفتی؟  -

 

 پشتش بهم بود که آروم گفت: 

 

 ری. گی، بعد میبله رو می -

 

های ممتدی سرش دانیال از اتاق دور شد. از عصبانیت فقط جیغ

 زدم. آخرش جیغ زدم: 

 

 شرف. بی -

 

شد اما من به خونه برنگشته بودم. اآلن صد م هوا تاریک میک -کم

های دانیال گیجم ام فهمیدن که سر کار نیستم، حرفدر صد خانواده

 کرد.می

 

خاطر دوست  دونستم بهدونم چی توی سرش بود،  اما مینمی

 توی سرشه. ای داشتن، این پیشنهاد رو نداد. اون نقشه

 

 وقت و هرگز. دم؛ هیچخورم. وا نمیهاش رو نمیمن گول حرف
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 دونستم چی کار کنم. ام بود، نمیدر اتاق رو قفل کرده بودن. گرسنه

 

از وسط در که پنجره بود، داد زدم و دانیال رو صدا زدم.و  

دادم ولی ام رو از دست میشدنی نبود. انرژی ام تمومقراریبی

ی قدر به شیشهای زدم. با دست، آنآخرش دست به تصمیم احمقانه

پنجره زدم که شیشه شکست و دستم رو خون برداشت. زمین نشستم 

 و زخم دستم رو فشار دادم. 

 

با صدای شکستن شیشه، صدای پایی شنیدم که به سمت اتاق 

 اومدن. می

 

 ام می کرد. درد دست زخمیم داشت کالفه  

 

شد که در اتاق باز شد و تر میعرق توی صورتم هر لحظه بیش

 دانیال وارد اتاق شد. سرم داد زد:   

 

 چه غلطی کردی؟  -

 

 فت:به مردی که کنارش ایستاده بود با صدای بلند گ

 

های اولیه رو از توی کشوی  سمت راست بیار، برو جعبه کمک -

 بدو.

 

  رفت، فشارم افتاده بود.یهام داشت سیاهی مچشم
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 هم افتاد.  یهام رودانیال دستم رو گرفت که چشم

 

           *** 

 

 رزا؟ رزا؟ خواهری؟  -

 

حتماً بینم یا زد. حتماً دارم توهم میصدای همتا توی گوشم زنگ می

 ام و پیش همتا هستم.مرده

 

 هام رو باز کردم. چشم 

 

هایی پر از اشک، بهم خیره شده بود. با صدای ضعیفم، همتا با چشم

 آروم صداش زدم. لبخندی زد و دستم رو گرفت و پرسید: 

 

 خوبی خواهری؟ من باعث دردسرت شدم، من رو ببخش.  -

 

 د شدم. می که بهم وصل بوخیز شدم که متوجه ِسرُ نیم

 

 جا کجاست؟ همتا واقعاً کنارم نشسته بود. این

 

ی امکانات توش بود. اما کوچک   و قدیمی یک اتاق کوچک که همه

 بود، از روی تخت بلند شدم. 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 149 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

نره. نگاهم به همتا افتاد، لبخندی زدم  حواسم بود که ِسرم از دستم در

 و آروم گفتم: 

 

وقت از خوِنت هایی که زنده بودی جذابی، هیچهنوز مثل وقت -

 گذرم. نمی

 

 همتا نزدیک شد و دستم رو گرفت و گذاشت روی صورتش و گفت: 

 

 من خواب و رویا نیستم رزا! من همتا هستم، همتای واقعی.   -

 

 لرزیدم و دستم رو کشیدم. از ترس حالت تهوع بهم دست داده بود. با

 گفتم:  بلندصدای نیمه 

 

 قدر شبیه همتایی؟ تو، کی هستی؟ چرا این -

 

ی تلخ. با صدای لرزونش شعر دوران همتا خندید؛ یک خنده

 گ خاص خودش خوند: مون رو با همون آهننوجوانی

 

 هالم گرفته؛ ای رفیق، لبریِز بغضم، این روزد -"

 

 …" هوا ام، از این حال وفهمه من رو؛ خستههیچ کس نمی

 

 اش رو خودم خوندم: اش ریخت. ادامههایش روی گونهاشک
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 از حاِل این روزهام برات؛ هر چی بگم، بازم کمه! -

 

 …"شدم، از روزگارکاشکی منم شبیه تو؛ کم می

 

 مصرع بعدی رو با هم تکرار کردیم: 

 

 ونده چند تا بهار؟"  می دوباره دیدنت بگو اسهو -"

 

هام پایین ههام از روی گونتک اشک -روی زمین نشستم و تک

 اومد.می

 

 جوری ببینم. کردم همتا رو روزی، اینوقت فکرش رو هم نمیهیچ

 

هام رو سر نزدیک شد و بغلم کرد. توی بغلش با صدای بلند، گریه

 دادم.

 

 های پر از سرزنش بهش خیره شدم. پرسیدم: آروم که شدیم؛ با چشم

 

چند بار راهی بیمارستان دونی مامانت درک؛ می حاال من به -

ی کنن تو واقعاً ُمردی؟ همتا! اون جنازهدونی فکر میشد؟ می

 کی بود؟  

 

کرد و جواب هاش بازی میهمتا سرش رو پایین گرفت. با انگشت

 داد: 
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وقت برای من کاری که ی من بودن اما هیچها خانوادهاون  -

وقت برای من، پدر خوب و کنن نکردن؛  هیچها میخانواده

ها تو کنارم بودی؛ دیدی گر نبودن،  توی این سالبرادر حمایت

چه بالهایی سرم آوردن، من نیاز داشتم مستقل باشم، خودم 

 باشم.

 

های که انگار داشت حرف زد؛ جوریهاش رو قاطعانه میحرف

 زد.  آخرش رو می

 

 نگاهش بهم افتاد، ادامه داد: 

 

رزا! به خدا همین چند وقت پیش ماجرای مجید رو شده بود.    -

 که...  تونستم بیرون برم، تا اینمن حتی از خونه نمی

 

 

 

دانیال رو از کجا پیدا  هام رو ریز کردم، منتظر بودم بگه کهچشم

 کرد ادامه بده که در اتاق باز شد؛ برگشتم و نگاهم کرده. دهن باز

رو به هشتِی در دوختم، دانیال با همون ریخت داخل شد و نزدیکم 

 های سردش چشم دوختم.  اومد، به چشم

 

سرش رو باال گرفت و دست به جیب جلوم ایستاد، نفسش رو رها 

 کرد و رو به همتا گفت: 
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تر نگران بشن، ش بیشاهتمومش کن! وقت نداریم؛ اگه خانواد  -

 زنن.  به پلیس زنگ می

 

 

 قدمی عقب رفتم؛ پلکی زدم.  

 

 

روم ایستاد،  آب دهنش رو قورت داد و با همتا بلند شد و روبه

 هاش  دو طرف بازوهام رو گرفت.دست

 

 با حالت التماس گفت: 

 

کنم، خرابش نکن! هرکاری رزا، این انتخاب مِنه. خواهش می  -

گه رو انجام بده و مطمئن باش مراقبت خواهد بود، که دانیال می

 طور که مراقب من بود.  همون

 

اش ملتمسانه ادامه های مشکیصداش لرزید و لب گزید و با چشم

 داد: 

 

این کار خواد باهات ازدواج کنه چون دلیلی برای دانیال می  -

زنه، حتماً جونت در خطره. دلیل هیچ حرفی نمیهست؛ اون بی

افتی، من رو ببخش اما، باید من باعث شدم تو توی این هچل بی

 بینی چه ریسک بزرگی کردم؟برای زندگیم تالش کنم، می
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اش افتاد صداش رو آروم کرد و اشک از چشم سمت راستش به گونه

 طور ادامه داد: و همون

 

حد بدون که جون نیال و من به انتخاب تو  ! در همینرزا  -

 بستگی داره. اگه دانیال رو انتخاب کنی، جون ما در اماِنه اما

 نگ خودشون دارن.  چها نیال رو در اگه نه، اون

 

 کلماتش برام نامفهوم بود، سری از گیجی تکون دادم و پرسیدم: 

 

نه؟ چرا باید با خواد نیال و تو رو اذیت کها؟ کی؟ کی میاون -

 دانیال ازدواج کنم؟  

 

 دانیال فوری به همتا تذکر داد که تمومش کنه؛ همتا سری تکون داد.

آورده بود، با هر قطره اشکش هاش بدنم رو به لرزه درلرزش دست

 افتاد.  قلبم به تپش می

 

 خاطر خودم... ت... ت... تو رو معامله کردم.   رزا! من... به  -

 

ام تیر بهش خیره شدم، گلوم خشک شد و دست زخمی با دهنی باز

 کشید.  

 

 هق ادامه داد:  -همتا با هق
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ها بدم؛ گفتن به جاش کسی رو من پولی نداشتم به قاچاقچی -

خوان، تو رو معرفی دونستم برای چی میمعرفی کن! من نمی

 خواستنت.کردم؛ به خدا اآلن فهمیدم برای چی می

 

پاهام سست شد و روی زمین نشستم.  با حرفش رو قطع کرد،  

دهانی باز به زمین خیره شده بودم،  همتا جلوم نشست و با همون 

 حالت عجز و التماس گفت:

 

ه در اون حد اما، شاید اون هم به سرنوشت تو دچار بشه. ن -

 همه چیز از این به بعد به رزا بستگی داره.  

هاشون رو باور کدوم از حرفسکوت کرده بودم، هیچ

 متا ادامه داد: هکردم. دانیال رو به نمی

 

شه و بعدش، رسه. از آرش جدا می به ایران میپس فردا نیال - 

ی مواد بریمش کار آشپزخونهکنیم. یا میبعدش رو ما تعیین می

 رو انجام بده یا...  

 اد زدم: ریهام رو روی گوشم گذاشتم و فدست

 خوام یک کلمه هم بشنوم.  شین و برید بیرون! دیگه نمیخفه - 

 

های لرزونش پشت بازوم رو گرفت و دستم رو از همتا با دست

 گوشم گفت:  روی گوشم پایین آورد، دم

 

هایی رخ داده و تو از دونی چه اتفاقجای من نبودی، تو نمی - 

تا این معرکه بخوابه؛ به آینده خبر نداری، دانیال رو قبول کن 



 

 

 WWW.98IA3.IR 155 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

سرنوشت من فکر نکن. به فکر نیال باش، گناه داره. اگه تو 

شن، رزا اگه ها از هم جدا نمیدانیال رو انتخاب کنی اون

 همدیگه رو ندیدیم حالل کن،  دوست دارم!

 

صورتم رو بوسید و در عرض چند ثانیه اتاق رو ترک کرد، 

 دانیال توی اتاق مونده بود. 

توجه شدم سوزن ِسرم از دستم در رفته و از رگم خون تازه م

های سنگین بهم نزدیک شد و دستم زد، دانیال با قدمبیرون می

آورد و با پنبه، رو باال گرفت؛ به آرومی سوزن رو از دستم در

 خون دوِر آرنجم رو پاک کرد.  

 آروم گفت: 

م رو و مجبور به انتخاب من نیستی، مهم هم نیست اگه داداشت - 

انتخاب کنی؛ همتا منظورش این بود باید با مردی ازدواج کنی 

تونی با اون پسر ها محافظت کنه؛ میبرابر اون تا ازت در

 گذارمت.خواستگارت ازدواج کنی، الی منگنه نمی

 

 همین رو گفت و توی چارچوب در ایستاد.

و گم کنن که تات اعالم میجا برو! وگرنه خانوادهودتر از اینز - 

وقت باید به پلیس توضیح بدی که شه، اونشدی و برات دردسر می

 کجا بودی.

 

روی زمین نشسته بودم و خیره به خونی، که روی تشک تخت 

 ریخته بود شدم.
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کدوم از خورد، هیچهای همتا توی سرم چرخ میی حرفهمه 

ها یعنی کی؟ کی قدرت هاشون رو درک نکردم.  اونحرف

اش هاشون رو داره؟ نکنه همهها و زندگیآدمآسیب زدن به 

 دروغه؟  

 

از اتاق بیرون اومدم؛ زنی که من رو وارد این خرابه کرده 

 بود، جلوی در ایستاده بود. رو به من گفت: 

 

 بیا.  خانم، دنبالم  - 

 

اراده، پشت سرش راه افتادم و از اون خرابه بیرون اومدم و بی

های جلوی ماشین خانم راننده ایستادم؛ هنوز توی شوک اتفاق

 اخیر بودم، استارت ماشین رو که زدم ساعت روشن شد. 

 

ساعت پنج و بیست و پنج  دقیقه صبح بود، حاال برگردم به 

ماشین گذاشتم و خونه و بگم کجا بودم؟   سرم رو روی فرمون 

 ساکت به فکر فرو رفتم. 

 

دونم این مسیر لعنتی چه جوری طی شد و حاال من توی نمی 

زنم، چی کار منطقه خودمون دارم دور خودم با ماشین چرخ می

کنم؟ کجا برم؟ یاد حرف مامان پشت گوشی تلفن افتادم. بهم گفت 

 نیال راضی شده که به ایران برنگرده.  

 

کال از ام رو از کیفم در آوردم؛  سی میسشیتوقف کردم، گو



 

 

 WWW.98IA3.IR 157 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

تا از خانم راننده.   این خانم حکمت، صدتا  از مامان، شصت

فکرم اومد  کنم،  بهدونستم دارم چی کار میقدر حالم بد بود نمی

که اول باید ماشین خانم راننده رو بهش پس بدم و باهاش تسویه 

 کنم. 

 هاش تماس گرفتم. حاال دیگه ساعت هشت صبح بود که با

 لو دختر کجایی تو؟ باز دردسر درست کردی؟ ا - 

 نفس عمیقی کشیدم: 

 جایین؟ برام لوکیشن بفرستید ماشین رو بهتون تحویل بدم. ک - 

ی ماشین به خودم افتاد، گوشی رو قطع کردم؛ چشمم توی آینه

 آم. تمام آرایشم ریخته بود و کامالً مشخص بود که از کجا می

 

به مانتو و شالم که کمی پاره شده بود کردم؛ باید لباس  نگاهی

بخرم، نگاهی به اطراف کردم؛ کمی جلوتر یک بوتیک بود، 

 پیاده شدم و مانتوی جدید و شال خریدم. 

 

ها نداشتم. خانم توی حال خودم نبودم؛ هیچ توجهی به مدل لباس

راننده، لوکیشن رو فرستاده بود، به  سمت همون لوکیشن 

 کردم.  حرکت

دونستم اگه سر هم زنگ زد، من واقعاً نمی گوشیم باز پشت

 جواب مامان رو بدم بهش چی بگم؟

تونست حالم اصالً خوب نبود، اون حتی از پشت گوشی هم می

ام؛  تصمیم گرفتم جوابش رو ندم تا درک کنه که در چه حالی

 های مامان جواب منطقی پیدا کنم. بتونم برای سوال

ای که خانم راننده برام فرستاده بود رسیدم؛ یک به کوچه
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 ی قدیمی و پایین شهر.ی تنگ و باریک توی یک محلهکوچه

 

توی راه باک ماشین رو پر کرده بودم، از ماشین پیاده شدم که 

کوچه از یک در چوبی، خانم راننده بیرون اومد.  از ته

 نگ.ای رهای کهنه و مشکی پوشیده بود با روسری قهوهلباس

 بهم نزدیک شد، اجازه ندادم چیزی ازم بپرسه و سریع گفتم:    

 

ی دو روز رو باهاتون کارتی بهم بدین تا کرایه لطفاً شماره - 

حساب کنم، هیچ آسیبی به ماشینتون نرسیده. خودتون چک کنید. 

 کنم. اش رو تقبل میاگه چیزی شده بهم بگین، هزینه

 

ازش شماره کارت گرفتم و از  با دیدنم چیزی نگفت، با اصرار

مون برگردم؛  توی ماشین جا یک اسنپ گرفتم تا به خونههمون

جور دلیلی به ذهنم فقط به این فکر بودم به مامان چی بگم؟ همه

 تونم به مامان و بابام دروغ بگم. رسید اما من نمی

 الو پریا؟  - 

 داری جواب داد: با صدای کش

ی دختر؟ مادرت بهم زنگ زده، خانم حکمت، رزا تو کجای - 

 خانم موالفر، همه زنگ زدن. 

تون هستم. لطفاً آماده باش، باهات کار دارم. نهپریا سمت خو - 

 کشه!تو رو خدا زیاد سوال نکن. مخم نمی

 مکثی کرد: 

  فرستم، من خونه نیستم.زا برات لوکیشن میر - 

 آقای راننده گفتم:  تماس رو قطع کردم. رو به
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 تونم آدرس رو تغییر بدم؟ ببخشید من آدرسم عوض شد؛ می - 

 از آینه نگاهی بهم انداخت: 

ی این مسیر رو پرداخت کنید تا سفر تموم بشه و باید کرایه - 

 سفر بعدی رو خودتون باز بزنید. 

 کنم.  اشه اآلن از اعتبار حساب پرداخت میب - 

لوکیشن رو برای  راننده فرستادم تا  پریا لوکیشن فرستاد؛

 ای ایستاد.حرکت کنه، جلوی کافه

؛ از ماشین پیاده شدم که پریا از داخل کافه برام دست تکون داد 

ن جلوی کافه ایستادم تا پریا بیرون بیاد. با تعجب از کافه بیرو

 اومد، لباسی سر تا پا مشکی پوشیده بود. 

 

 الم رزا چرا نیومدی داخل؟ س - 

 آب دهنم رو قورت دادم: 

 شه یک کاری برام بکنی پریا؟ یم - 

 اخم ریزی کرد؛ شالش رو جلو کشید و پرسید: 

 

 ای. ی کار؟ چی شده؟ انگار آشفتهچ - 

 

ای دور از کردم انگار بچهلبم رو جویدم، جوری نگاهش می

 چشم مادرش خطایی مرتکب شده، پلکی زدم.

مون و به مامانم بگی ریم خونهشه باهام بیای بریا من، میپ - 

 که من با تو بودم؟ 

 

 پریا با دهانی باز بهم خیره شد.
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 بعد کمی مکث پرسید: 

 

م تو با من بودی؟ تو از دیروز تا حاال کجا بودی چرا باید بگ - 

 زنی؟ رز؟ چرا حرف نمی

 

 سرم رو پایین انداختم. پریا با صدای نگران ادامه داد: 

 

تونم به مامانت بگم باهام بودی. چون دیروز، چند بار من نمی - 

جوری بگم تو با بهم زنگ زدن و گفتم که تو رو ندیدم. حاال چه

 من بودی؟ 

 

 اخم ریزی کردم، قاطع جواب دادم: 

 

گیرم که اجازه ندادم تو بگی که با من گردن می نگران نباش! - 

 من بودی. 

 

ام پریا بود، ن راه چارهتم، آخریهاش دوخهام رو به لبچشم

 کردم قبول کنه که گفت: دا میخ -خدا

 

 شده. گیرم با هم بریم، اما باید بهم بگی چیآژانس می - 

 

سرم رو پایین انداختم، ماشینی گرفتیم و آدرس خونه مون رو 

 دادم. 
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 توی ماشین پریا پرسید: 

 

ا چه جوابی ی مگه پرسیدن چرا قهر کردی و اومدی خونها - 

 داری بدی رز؟ 

 

مون سری تکون دادم، سکوتی بینمون حاکم شد. نزدیک خونه

 بودیم که پریا با صدایی لرزون گفت: 

  

 گیم برسام اذیتت کرده، خوبه؟ بهشون می -

شه، چون اون قضیه حل شده؛ نمی شه این حرف رو نه نمی - 

 آد. ه ذهنم نمیوای! چیزی ب تونی بگی که،زد، می

 

 پریا دستم رو گرفت و گفت: 

  

شه، تو هیچ چیزی بهشون نگو! من اراحت نباش چیزی نمین -

 گذارم چیزی بپرسن. کنم، نمیحل می

 

 کردم افتاد. ام که داشتم قایم مینگاهش به دست زخمی

 خوای بگی دیروز کجا بودی؟ مین - 

 دم.یبهت توضیح م بزار به خونه برسیم، -

 

 با تردید پرسید: 
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 دستت چرا زخمیه؟  - 

 

ی ماشین لب باز کردم و فوری بستم، سرم رو به سمت پنجره

مون از ماشین پیاده شدیم؛ پریا من برگردوندم،  جلوی در خونه

شون به طرف آیفون برد، خواستم چیزی بگم که ک -رو کشون

 اف پیچید:  -آیفون رو به صدا در آورد. صدای مامان، توی اف

 شما؟  - 

 با لبخند گفت:  ومن کرد  -ا منپشت پریا قایم شده بودم، پری

 بهادری! پریا هستم.  خانم - 

 محکم دستم رو کشید که پریدم جلوی آیفون، ادامه داد: 

 رزا رو آوردم.  - 

 

کرد مامان پشت آیفون ذوق زده، کلمات رو پشت هم ردیف می

که بابا گوشی آیفون رو گرفت و زود در رو باز کرد،  پاهام 

 داد. رمق نداشت، پریا هلم

 پر! خفه شدیم. بِد از آسانسور بیرون  -

 

قند به دست روی صندلی جلوی وارد خونه شدم؛ مامان، آب

ی پذیرایی نشسته بود و بابا باالی سرش داشت باهاش پنجره

 مون اومد. زد، با ورود من به خونه، بابا به سمتحرف می

 

 نگاهی به پریا کرد و گفت: 

 

 زنیم. راحت کن، بعداً حرف میو اتاقت استرزا جان بر - 
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 زنان با گریه گفت: مامان، نفس

 

صاحب شده ام رو ببینم، بعد توی اون اتاق بیچهحمید بزار ب - 

جون کردی، شم رزا! تو که ما رو نصفبچپونش، الهی فدات

 کجا بودی قربونت برم؟ 

 

انگیزی به مامان کردم؛ دلم براش سوخت، هیچی نگفتم. نگاه غم

 پریا سریع گفت: 

 

 ن براتون توضیح میدم، رزا تو برو. م - 

 

کشید، نیاز داشتم وارد اتاقم شدم. دست زخمیم گاهی تیر می

 پانسمانش رو عوض کنم،  معلوم نیست دستم در چه حالیه. 

رکات ل مثل حهای همتا و دانیاروی تخت نشستم و حرف

 شدن.دارکوب روی مخم باال و پایین می

 

خوام بدونم، واقعاً نیال قراره به بهتره تا فردا صبر کنم. می

 ایران برگرده تا از شوهرش جدا بشه؟ 

 

جور روی تختم به دونم چند دقیقه، ثانیه یا ساعته که هموننمی

از دنیای افکارم  تق در من رو -دیوار زل زدم. صدای تق

یرون کشید؛ پریا توی چهار چوب در ایستاد و بدون تعارف ب

 وارد اتاق شد.
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لبخندی زد و کنارم نشست، کمی به من که حتی لباسم رو هم 

 ت: نیاورده بودم نگاه کرد و گفدر

وقت مادر و پدرت ازت سؤالی در مورد طمئن باش هیچم -

کنن؛ چون بهشون گفتم توی کاخ مخوف زخمی شدی دیشب نمی

خاطر نگران نشدن چون کسی نبوده، تنها بیمارستان رفتی. بهو 

ات فقط به من زنگ زدی تا کنارت باشم، یادت نره این خانواده

 شده ؟ گی چیقضیه رو ها!  حاال می

 

افکار پریشونم توی ذهنم پراکنده بود و هر لحظه نابودم 

 دم. دستش رو گرفتم: هام رو به هم مالیکرد، لبمی

 

  شکرم! بهت مدیونم با این کاری که برام کردی.ازت مت -

 

موردش خواستم چیزی درلبخندی زد و چینی به بینیش داد. نمی

کنه تا نگم. لب تر بگم؛ از این هم اطالع داشتم که پریا ولم نمی

 کردم: 

 

هایی هست که اآلن وقتش نیست بهت بگم، وم، پریا یک چیزه -

هنوز مطمئن نیستم و پس اصرار نکن که بدونی! من خودم 

 گم. یمچیز رو بهت  وقتی اطمینان پیداکردم، همه

 

 ام رو بوسید:پریا لبخندی زد و گونه
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خوام مؤذبت ، هر وقت دوست داشتی بگو. نمیاشکال نداره - 

کنی که دردسر دونم که کاری نمیکنم، بهت اعتماد دارم و می

من برم که دیگه کاری باهام نداری  شه، اآلن هم اگهدرست

 شه. مامانم نگران می

 

 کاش بمونی! -

 

 اید برم. مونم، اما اگه نه بگه کاری داری میا - 

 

 لبخندی زدم: 

 

منونم ازت، خیلی زحمت کشیدی، صبر کن برات آژانس م - 

 بگیرم. 

 

شم زودتر بگیری چون مهمون داریم، باید زودتر ممنون می - 

 خونه باشم. 

 

ازم خداحافظی  به آژانس زنگ زدم؛ پریا ام رو برداشتم وگوشی

 کرد.

 

 چند ساعتی از رفتن پریا گذشته بود، که مامان در اتاقم رو زد.

روی تخت دراز کشیده بودم که با ورود مامان از تخت بلند 

شد اش ناراحتی و غصه رو میشدم، کنارم نشست؛ از چهره

 دید. لبخندی زدم که مامان گفت: 
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 طوره؟ خوبی؟ چه رزا اآلن حالت  - 

 

 سر تکون دادم. 

 

 من ادامه داد:  -کرد، با منهاش بازی میداشت با ناخن

 

هام خام شده اما کردم با حرفراره بیاد، فکر میفردا نیال ق - 

 ه. گردن تا طالق بگیرنشده رزا! دارن بر می

 

 وا رفتم. 

 

یگه مامان، شما که بهم اطالع دادین که نیال نرم شده؛ و د - 

 خواد طالق... نمی

 

 حرفم رو قطع کرد: 

 

ی دونم چی شده، واقعاً نیال به دندهم نمیوای! خودم ه - 

 اش زده. شقیکله

 

 نگران نباش عزیز دلم! - 

 

 راستی! از خانم حکمت خبر داری؟   -
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 یاد صبا افتادم، سرم رو پایین انداختم و گفتم: 

 

رم، لطفاً اگه زنگ زدن جواب نده ها نمیی اوندیگه خونه - 

 خوام تنها باشم. مامان! می

 

 چیزی شده؟ -

 

نوچی کردم، لبم رو به دندون گرفتم. مامان از اتاق بیرون  

دونستم قراره چه رفت و من تو دنیای خودم غرق شدم. نمی

کب خوام مطمئن باشم اشتباهی مرتتصمیمی بگیرم ولی اول می

 شم. نمی

 

 *** 

 

 بودن تا به استقبال نیال برن، من توی اتاقممامان و بابا آماده شده

کردم، حس هام سوراخ میچمباتمه زده بودم و سقف رو با چشم

 رفت. هاش از ذهنم بیرون نمیهای همتا و التماسلرزش دست

 

مامان توی هشتِی در ایستاد؛ یک مانتوی زرشکی با طرح 

های مانتو رو ه بود و روسریش جلوی طرحطاووس پوشید

گرفته بود، موهای بلوندش رو مرتب شونه زده بود و یک خط 

 شد، لبخند پررنگی زد و گفت: کوچک از موهاش دیده می

 

 حاضر نیستی رزا؟   - 
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 حوصلگی جواب دادم: با بی

 

ی نیال رو ندارم مامان، لطفاً خودتون برید اقعاً حوصلهو -

 دنبالش. 

 

 امان آهی کشید و گفت: م

 

 گردیم.  ریم، زود برمیاشه؛ پس من و بابات میب - 

 

 مراقب خودت باش، مامان.   -

 

 تو هم، فعالً. - 

 

دستی براش تکون دادم و مامان در اتاق رو بست؛ با بسته شدن 

 هام رو بستم، از خانم حکمت و دانیال خبری نشد. در چشم

 

 آور بود.این خیلی حیرت هیچ، خوبه سراغی ازم نگرفت و

 

وای! نیال باز قراره بیاد و دستور بده، تحملش اآلن توی این  

 شرایط خیلی سخته، پتو رو روی سرم کشیدم.

 

چند ساعتی گذشت که صدای باز شدن در خونه اومد؛ از روی 

تخت بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم، مامان و بابا وسط هال 
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زدن، با تعجب م با هم حرف میآرو ایستاده بودن و خیلی

 نزدیک شدم.

 

 مامان؟ نیال کو؟! - 

 

 مامان گوشی به دست برگشت.

 

 گیرمش خاموشه.  یست، هر چی مین - 

 

 .هام شروع کرد به لرزشقلبم تند زد، دست

 

 ابا؟!ببازیه که نباشه؟ عنی چی نیست؟ مگه اسبابی - 

 

  رو به بابا کردم که بابا سری تکون داد و گفت:

 

است سیدم؛ گفتن پرواز هامبورگ پنج دقیقهاز پذیرش پر - 

کردیم کار میجا موندیم اما نیومد، چیرسیده، دو ساعت اون

 خب؟ برگشتیم.  

 

 حرف دانیال توی سرم پیچ خورد: 

 

 ی شیشه یا... بریمش آشپزخونهیا می - 

 

چیز به من بستگی با ترس به گوشی مامان زل زده بودم، همه
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 داشت. بابا ادامه داد: 

 

ذیرش پرسیدم، گفتن توی هواپیما بود.  پاسمش رو از  - 

 دونم قضیه چیه رزا!نمی

 

نگاهی به ساعت کردم؛ یازده صبح بود، سعی کردم لرزش 

 صدام رو کنترل کنم.

 

 رو خوند کجاست؟ ای که عقد نیال ابا؟! دفترخونهب - 

 

 بابا گیج شد و کمی مکث کرد و جواب داد: 

 

 طور مگه؟ رفتی بود، چهسرایی که تو قبالً مینزدیک زبان  - 

 

 با اطمینان گفتم: 

 

 ابا سوئیچ ماشینتون رو بدین لطفاً!ب - 

 

 من کرد:  -بابا من

 

 ؟ و مگه... بلدی.. برونیت - 

 

و گوشیم رو برداشتم، با عجله به اتاقم دویدم؛ لباس عوض کردم 

 م: از اتاق بیرون اومدم و سوئیچ رو از دست بابا قاپیدم، فقط گفت
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 گردم. زود بر می - 

 

بابا خواست چیزی بگه که در رو بستم. منتظر آسانسور نموندم 

 ها پایین رفتم.و از پله

 

زنان به ماشین بابا نزدیک شدم، روندن ماشین بابا کار نفس 

 بابا اتوماتیک بود. تری بود چون ماشینساده

 

ماشین رو روشن کردم و گاز محکمی دادم که صدای ترمز 

 توی کوچه پیچید.

 

به جلوی دفترخونه رسیدم؛ خدا رو شکر درش باز بود،   

دقت پارک کردم و با عجله به طرف دفترخونه ماشین رو بی

رفتم که چندبار زمین خوردم،  در ها رو باال میدویدم، پله

زنان داخل شدم، همه به خونه رو با شدت باز کردم و نفسدفتر

با تعجب بهم من خیره شده بودن. به دفتر دار نزدیک شدم؛ 

 : بریده گفتم -خیره شده بود، بریده

 

 جا اومد؟ الق؟ اینجا بود؟ برای طیال بهادری اینن - 

 

 دفتردار خشکش زده بود که جواب داد: 

 

 دونم دخترم، شما کی هستی؟ مین - 
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 ا کنم.ها رو برای حرفم پیدسعی کردم واژه

 

 اسمی اومده؟ و رو خدا چک کنید ببینید برای طالق همچین ت - 

 

یک طالق داشتم اون هم یک زوج بود که از  دخترم امروز - 

 سفارت نامه داشتن، فکر کنم سفارت آلمان بود. 

 

 هل شدم: 

 

 و رو خدا حاجی!تشه اسمش رو نگاه کنین؟ یم - 

 

 دفتر رو ورق زد و گفت: 

 

 هاست.  آشنا هستید؟  نیال بهادری، بله   همین آرش قبادی و - 

 

فتم. وای من چرا زودتر متوجه نشدم؟! دستم رو روی وا ر

 پیشونیم قرار دادم، پرسیدم: 

 

 واهرش هستم، حاجی ِکی طالق گرفتن؟ خ - 

اعت پیش بود که با دو نفر اومدن و طالق سفکر کنم یک  - 

 گرفتن و رفتن. 

 

 اخمی کردم پرسیدم: 
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 ون چی بود؟ شاهد طالق بودن؟ دو نفر؟ اسمش   -

 

 بله. اسمشون...  - 

 

عینکش رو روی صورتش تنظیم کرد و نگاهی به دفترش 

 انداخت: 

 

 قای دانیال فرزان و خانم سوزان شولز که خارجی هم بود. آ - 

 

 دونستم چی کار باید بکنم.تشکر کردم، خشکم زده بود؛ نمی

 

خواست شد و اگه اتفاقی برای همتا و نیال هر چی دانیال می 

تونم کنم اآلن میبخشم، فکر میعاً هرگز خودم رو نمیافته واقبی

 آرش رو پیدا کنم.

 

ی آرش اومدم، شمارههای دفترخونه پایین میکه از پلهدرحالی

 رو گرفتم؛ بعد بوق چهارم، صدای َبِمش توی گوشی پیچید: 

 

 الو؟  - 

 

 آرش کجایی؟  - 

 

 تو؟  - 
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 نفسی فوت کردم: 

 

 رزام.  - 

 

 کالفه پرسید: 

 

 کاری داری؟  - 

 

 ی؟ آره واجبه، کجای - 

 

 دا شد. خواهرت با من نیست؛ ازم ج -

 

 دونم، یک لوکیشن بفرست بیام. می -

 

 ای گفت. زورکی باشه

 

به جلوی ماشین بابا رسیدم و ایستادم، تا لوکیشن دستم بیاد. توی 

نشستم فکر رفته بودم، که پیامی از آرش اومد. سریع پشت رول 

و به آدرسی که آرش داده بود، حرکت کردم؛  جلوی ساختمانی 

های ساختمان شرت سفید رنگی روی پلهرسیدم. آرش با تی

نشسته بود و با دیدن ماشین بلند شد، شلوار جینی پوشیده بود و 

ای اصالح کرده بود،  سیگارش رو خاموش موهاش رو خامه

ی قبلی که دیدمش کرد که بهش نزدیک شدم؛ صورتش  از دفعه
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ای داشت با شد؛ صورت گندمی تیره و کشیدهالغرتر دیده می

رنگ، دماغی عقابی و پشت و کمهای کمهای مشکی و ابروچشم

اومد؛ اش خیلی میهای گوشتی،  ته ریشش به صورت کشیدهلب

 های محکم بهش نزدیک شدم.با قدم

 

رد قراره کی لبش بود، حتماً داشت فکر میخندی گوشهنیش

 هرم بود. توی دلم گفتم:کشی کنم؛ عین خوامنت

 

 کنه.گرده، گودی رو پیدا میب میآ - 

 

 عینک دودیش رو از روی صورتش برداشت.

 

 سالم بر خواهرزن! - 

 

 نفسی فوت کردم: 

 

 نیال کجا رفت؟  - 

 

 کالفه نگاهی به اطراف کرد و بعد به صورتم خیره شد: 

 

 پرسی؟ خواهر شماست، از من می -

 

خونه گفتن از هم جدا شدین؛ آرش بگو نیال با کی توی دفتر - 

 رفت؟ با دانیال؟ 
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 لبخند کجی رو صورتش اومد: 

 

 نیال؟ دوست پسر جدیدشه؟ دا - 

 

گم نیال با دانیال چیز خبر دارم؛ میاز همه وای آرش! من - 

 سوال رو دادن؟ سخته جواب این رفت یا نه؟ خیلی

 

شناسم؛  نیال با ماشین بنز دوست پسرش رفت، میمن دانیال ن - 

 من خبری ازش ندارم دیگه. 

 

 نگران توی فکر رفتم؛ یکهو پرسیدم: 

 

 چرا ازت جدا شد؟  - 

 

 ای تکون داد.ی زد و شونهای شیطانقهقه

 

 دونی؟ یعنی تو نمی - 

 

ازی در نیار. بگو چرا ازت جدا شد؟ بآرش، مسخره  - 

 اش چی بود؟ بهونه

 

اش رو خورد و با نفرت بهم زل زد؛ بعد از مکثی آرش خنده

 گفت: 
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که من درخواست طالق جای این جاق خواهر تو کوره، بعد بها -

 چه جالبه؟ بینی بدم؛ اون داد، می

 

 چشمم رو ریز کردم: 

 

 مطمئنی؟  - 

 

 دکتر گفته بود، بله مطمئنم.  -

 

 ت از دکتر شنیدی؟ تو خود - 

 

 من کرد:  -من

 

دار گه بچه ومد.. گفت.. دکتر میخودش رفت و انه، چیزه... - 

 شیم. نمی

 

پوزخندی زدم؛ نیال دروغگوی قهاری بود، از آرش تشکر کردم 

 نگفتم؛ پشت رول نشستم که گوشیم زنگ خورد.و چیزی بهش 

 

 الو رزا کجایی؟  -

 

 طور؟ ام، چهابا توی راه برگشت به خونهب - 
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 اش!بیا خونه، زود ب - 

 

 چی شده؟  - 

 

 بد شده. مامانت حالش بیا، - 

 

گوشی رو روی صندلی انداختم و گاز محکمی به ماشین دادم و 

که توی شتم، حس اینبه سمت خونه حرکت کردم؛  حس بدی دا

 یک دوراهی گیر کردم که نه راه پس دارم و نه راه پیش. 

 

شناسه، پس شاهد عقدش کی بود؟ مگه آرش گفت دانیال رو نمی

 ای هم داریم؟ دانیال دیگه

 

 کمی سرعتم رو کم کردم و هدفون رو توی گوشم گذاشتم. 

 

 باز چیه خواهر زن؟  -

 

 عقدتون کی بود آرش؟  شاهد - 

 

ابا! دوست نیال بودن، خارجکی بودن؛ فقط اسم بچه می دونم  - 

 دختره رو فهمیدم که سوزان بود.

 

 شاهد مرد چه شکلی بود؟  -
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 دونم!بیست سوالیه؟ بابا چه می -

 

 کالفه نفسی فوت کردم.

 

 ! بگو چه شکلی بود؟ رش تو رو خدا بگو! اَهآ - 

 

 ک مرد قد بلند هیکلی بود. ی - 

 

 : آهی کشیدم

 

 هاش چه رنگی بود؟  ای آرش چشمو - 

 

ها! چه بدونم؟ رنگ بریام رو سر میوصلهدیگه داری ح - 

هاش نظرم خاصی نداشت، سیاه بود؛ من فقط تتوی روی انگشت

 رو جلب کرد. 

 

 هاش؟ انگشت - 

 

له خانم کارآگاه! انگشتش تتو داشت؛ فحش بدی به انگلیسی ب -

 تونم بگم چی.  بود، نمی

 

 باشه اوکی، فعالً.  -

 

هاش تتو نداشت، هدفون رو درآوردم؛ دانیال اصالً انگشت
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میشی رنگه؛ پس اون آدم به نام دانیال  هاش هم که سبزچشم

 دونم. شاهد طالق بوده یا..نمی

 

ماشین رو جلوی آپارتمانمون خیلی ناشیانه نگه داشتم و سریع 

ه داخل آسانسور پریدم؛  با ورود من به خونه، بابا که روی کاناپ

 نشسته بود بلند شد، خیلی مشوش بود؛ سمتم اومد و پرسید: 

 

 ؟ پیداش کردی؟ د رزاچی ش - 

 

 سر تکون دادم: 

 

 گم، مفصله، مامان کو؟ اال بهتون میح - 

 

 تر کرد و گفت: بابا صداش رو آهسته

 

کرد، هم نگران تو بود قراری میبخش دادم خوابید؛ بیآرام - 

 هم نیال. 

 

در رو پشت سرم بستم؛ شالم رو در آوردم و روی صندلی 

غذاخوری پرت کردم، سوئیچ ماشین رو به بابا دادم و ناراحت 

 گفتم: 

 

 ندید، نیال.. نترسید! ماشینتون آسیب -
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 تر شد. با یک قدم نزدیکبا

 

یلی زود از هم جدا شدن؛ سراغ آرش رفتم اما خنیال و آرش  - 

خبری از نیال نداشت، شما به مامان چیزی نگید و بهم تا فردا 

دونم نیال چی توی سرشه، بهم اعتماد کنید فرصت بدید! من می

 بابا!

 

 ای نگران پرسید: بابا خیره بهم، با چهره

 

 کنی رزا؟ اش میجوری پیدچه - 

 

 هام رو مالیدم. لبخندی زدم. مانتوم رو درآوردم و چشم

 

د، فقط بهم اعتماد کنید.  راستی بابا، مامان بیدار نگران نباشی - 

گردونه، چیزی شد بهش بگید رزا، نیال رو پیدا کرده برش می

 فعالً بهش نگید تا بعد!

 

 بابا سری تکون داد. 

 

 رو به بابا گفتم: 

 

رم کمی استراحت کنم؛ کارم داشتید ام، میستهبابا خیلی خ - 

 صدام کنید. 
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ود، بابا لبخندی به زور زد و به اتاقم رفتم؛ حاال انتخاب با من ب

جون همتا و نیال رو نجات بدم یا.. یا از جوونی خودم بگذرم و 

 به دانیال بله بگم. 

 

ا ا مردی باشم تچند ساعتی توی فکر بودم؛ دانیال گفت فقط باید ب

شد تکیه کرد؛ حاال به مراقب باشه، برسام رو پروندم، بهش نمی

قول دانیال، پدرام مونده و خودش. پدرام؛  با فکر به پدرام، 

تونستم خودم رو شد، واقعاً حتی نمیمور می -ی تنم مورهمه

ها خبر داره، کنارش تصور کنم؛ دانیال اما، دانیال از خیلی چیز

م. فکر بهش بفهمونم که بعد این قضیه، از هم جدا شیتونستم می

 ی شدیدی به بودن با من داشته باشه.نکنم دانیال، عالقه

 

ی اول اما چرا باید این کار رو بکنم؟  وای! باز که سر خونه

 رفتم. 

 

هام رو محکم بستم؛ من مجبور به انتخاب دانیال نیستم، چشم

 دم تا نیال برگرده؟ اصالً چرا باید من به دانیال اوکی ب

 

های همتا و لعنتی،  تمام فکر و ذهن و مغزم، هضم کردن حرف

بکنم باید در حق خودم بکنم، من  دانیال شده؛ اگه قراره فداکاری

تونست ندیده بودم اما فقط شرور بود. اون فقط می از دانیال بدی

 اذیت کنه، همین و بس. 

 

و عصبی بودم، ساعت دستم رو روی پیشونیم گذاشتم؛  کالفه 
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ی های پروندهپنج بود؛  گوشی رو برداشتم و نگاهی به عکس

ی ی دوم توی پروندهعنوان شمارهی دانیال بهصبا کردم، شماره

دونم چی صبا نوشته شده بود. یادداشت کردم، مردد بودم. نمی

اش رو گرفتم. بوق چهارم بهش بگم؟ بعد چند ثانیه مکث، شماره

نت بهت دانیال! کدوم گوری هستی؟ دوباره و ریجکت؛  لع

گرفتم، باز ریجکت، دوباره و دوباره شماره رو گرفتم اما هر 

هام رو بسته بودم و سرم کرد، خسته شدم. چشمبار ریجکت می

 رو بین دستام گرفته بودم.

یک ساعت دیگه هم گذشت؛  بابا پیتزا سفارش داده بود که 

درگیر بود که فقط یک قاچ قدر همراهیش کردم اما ذهنم این

 تونستم بخورم و بعد نگران به اتاق برگشتم. 

 

هام رو باز کردم، تماس ساعت هفت شد؛  با لرزش گوشی چشم

 از طرف دانیال بود.

 

 چیه؟ منصرف شدی؟ - 

 چی تو بگی همون میشه.ل! نیال رو ول کن بیاد، هردانیا -

 

 

 آهان، پس زنگ زدی بله بگی.  -

 

 سکوت کردم که ادامه داد: 

 

 تونه، در رو باز کن. یال دم در خونهن - 
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 بلند شدم و از پنجره به پایین نگاه کردم؛ نیال از ماشین بنزی

پیاده شد و به سمت آپارتمان اومد، گوشی رو قطع کردم؛  از 

 اتاق بیرون پریدم و به بابا اطالع دادم که نیال اومد. 

 

 که نیال چشم دیدن من رو نداشت اما حتماً آیفون رو زدم؛ با این

 . دونه من باعث شدم ولش کنناآلن می

 

بهی و شلوار خیالی وارد خونه شد؛ لباس صورتی گلبا بی

سفیدی پوشیده بود، موهای بلندش رو دورش ریخته بود و 

 چمدونش رو وارد خونه کرد. 

 

گم مینیال برعکس من، نه شبیه بابا بود نه شبیه مامان؛ گاهی 

 های خمار عسلی رنگی داشت که تهنیال شبیه خودشه، چشم

هاش به سبز متمایل بود. صورت گرد، ُپر و گندمی رنگ چشم

های مشکی بلندش زیبایی منحصر به فردی به رنگ با ابرو

خندید ای که وقتی میهای کوتاه و قلوهاش داده بود، لبچهره

هاش و از لباسشد، ای روی صورتش نمایان میچال گونه

 براندازی صورتش گذشتم. 

 

 خیال به بابا سالمی گفت و به سمت اتاقش رفت. آروم و بی

 

خشکم زده بود؛ اصالً حتی ازم تشکر هم نکرد، شاید چیزی 

دونست، بابا به من که به مسیر رفتن نیال به اتاقش نگاه نمی
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 کردم خیره شد.می

 

اتاق خودم رفتم؛ در رو چشمم رو از در اتاق نیال گرفتم و به  

ی زیادی داشت؛ پس خیلی بستم، اتاق نیال با اتاق من فاصله

 راحت بودم که بهش نزدیک نیستم. 

 

 به گوشی نگاهی انداختم؛ دانیال تکست داده بود: 

 

فردا به لواسان برگرد؛ باید موضوع ازدواجمون علنی بشه. » -

 » 

 

بغضی به گلوم چنگ زد؛ چه رویاهایی برای ازدواجم داشتم که 

با گلی که همتا به آب داد، به باد رفت. پریدم روی تختم و 

ش خواب اها همهاتفاق خواست اینهام رو بستم،  دلم میچشم

ش حقیقتی اباشه و یکهو از خواب بپرم و بخندم اما دریغ که همه

 . کردمتلخ بود که باید باور می

 

صبح زود از خواب بیدار شدم؛ دیشب مامان هر کاری کرد که 

با نیال حرف بزنه، نیال در اتاقش رو باز نکرد.  دلم به حال 

ی من هم به کوه به بعد غصهسوخت، از این مامان  می

 شه.  اش اضافه میغصه

 

بعد خشک کردن صورتم به ساعت چشم دوختم؛  وای بعد یک 

با فکر کردن بهش تمام امیدم نسبت به  ساعت من لواساناتم،
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 شد. زندگی تموم می

 

اسبی بستم؛ شاید این آغاز راهی باشه موهام رو شونه کردم و دم

ام رو تکون بده، شاید هم دردی باشه که که زندگی خسته کننده

 شه. های زندگیم اضافه میبه درد

 

ه به سری پوشیدم و کیفم رو به دست گرفتم، توی آینلباسی سر

افته اما مهم دونستم قراره چه اتفاقی بیخودم نگاه کردم. می

خواستم برای زندگیم ریسک کنم. عین همتا که نبود، من می

 برای زنده و مرده بودنش، ریسک کرد.  

 رفت. اواخر شهریور ماه بود و هوا از گرما رو به سرما می

 

سر میز  آهسته از اتاقم خارج شدم و به سمت مامان و بابا که

زدن نزدیک شدم؛ مامان گلی با دیدنم حرفش تو داشتن حرف می

 دهنش موند و بهم خیره شد. بابا پرسید: 

 

 ری رزا؟ کجا می - 

 

 گردم. من  به سرکارم بر می  -

 

 مامان اخمی کرد. 

 

 جا؟ ونمگه قصد نداشتی برنگردی ا -
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 من، باید برگردم.  - 

 

 اختن که ادامه دادم: بابا و مامان به هم نگاهی اند

 

ها، شاید صبا به مراقبت بیشتری نیاز برنگردم مامان! شاید - 

 داشته باشه، مراقب خودت باش!

 

 مامان با دهانی باز بهم خیره شده بود و بابا پرسید: 

 

 کنی؟ز دست نیال داری فرار میا - 

 

تونستم بگم، فقط سرم رو پایین آوردم و لبخندی زدم؛ چیزی نمی

 با پانسمان دستم بازی کردم، مامان آهسته گفت: 

 

و، مراقب خودت باش قربونت برم! در تماس باشه رزا بر - 

 هستیم. 

 

سرم رو باال آوردم و به مامان نزدیک شدم و بغلش کردم؛ توی 

هام سرازیر بشه شکبغلش بغض به گلوم اومد و نزدیک بود ا

که خودم رو کنترل کردم؛ بابا رو هم آروم بغلم کردم و سعی 

 کردم صدام نلرزه.

 

 وست دارم مامان، دوست دارم ددی!د - 
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دونستم با شنیدن خبرها ای زد و به راه افتادم؛ میبابا تک خنده

شوکه خواهند شد اما من انتخابم رو کرده بودم و کسی 

ارد این وصرف کنه؛ حاال که ناخواسته تونست من رو مننمی

 ش برم. بازی شدم، حاضرم تا ته

 

کردم از اتفاق دو روز خانم راننده کم حرف شده بود؛ حس می

پیش ناراحته، سعی کردم از زیر زبونش بکشم که چرا ناراحته 

اما چیزی بروز نداد و من هم پیگیر نشدم؛ کرایه رو حساب 

 کردم و از ماشین پیاده شدم. 

 

حاج یونس وقتی من رو دید از خوشحالی با کمر خمش به سمت 

در دوید و خیلی صمیمانه برخورد کرد؛  کمی ناراحت به نظر 

 پیچ نشدم. رسید اما پامی

 

های محکم، تمام مسافت وارد کاخ مخوف سرنوشتم شدم؛ با قدم

 بین حیاط ویال و خوِد ساختمون رو طی کردم. 

 

و کور بود و مثل همیشه  مالً سوتوارد خونه شدم؛ خونه کا

نبود، وسط سالن پذیرایی ایستاده بودم و به آشپزخونه زل زده 

 بودم که صدای ربابه خانم رو از پشت سرم شنیدم.

 

 اش پرسیدم: برگشتم؛ اخم ریزی کردم و با دیدن چهره 
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 چی شده؟  - 

 

بغلم کرد و من رو به سمت آشپزخونه برد؛ گیتی و طاهره توی 

ی آشپزخونه نبودن. دستم رو گرفت و ناراحت با گوشه

 روسریش بازی کرد. 

 

 بعد چند دقیقه سکوت گفت: 

 

 ون روز، یکهو کجا غیبت زد رزا؟ ا - 

 

 نگران شدم. دستش رو فشار دادم و پرسیدم: 

 

 جون خوبه؟ ی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خانم چ - 

 

 ربابه خانم سری با تأسف تکون داد و جواب داد: 

 

نت تشنج کرد؛ اآلن توی بیمارستانِه، توی صبا بعد رفت - 

 کماست. 

 

 دستم شل شد، بغضم شکسته شد. با گریه پرسیدم: 

 

 دوم بیمارستان؟ کجاست؟ حالش خوبه؟ ک - 

 

 ربابه خانم سرش رو پایین انداخت.
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ات تماس گرفت؛ تو نباید کارت رو اهخانم حکمت خیلی ب - 

خوره و خیلی هم ناراحت، اگه تو کردی! خیلی ازت دلترک می

 مونده بودی شاید صبا..

داد تا بفهمم ربابه خانم هام امان نمیحرفش رو قطع کرد؛  اشک

گه، صدایی از پشت سرم شنیدم، برگشتم. پدرام با اخم و چی می

بارید، نگاهش هاش نفرت میناراحتی بهم زل زده بود؛ از چشم

هام به دست زخمیم ُسر خورد، رنگ نگاهش عوض از چشم

 شد. 

 

ف آوردی! باید هم گریه کنی چون اخراجی، چه عجب تشری - 

 ی ما برو بیرون!از خونه

 

ی بلند ام به یک نالهدستم رو روی دهانم گذاشتم و حاال گریه

م، چون برام هیچ تبدیل شده بود؛ از اخراج بودنم ناراحت نبود

 ارزشی نداشت.

 

با حرص، دست زخمیم رو به دیوار پشتی فشار دادم و از درد 

هام بدتر شد. زمین عمیقی که توی تمام وجودم نشست؛ گریه

 نشستم که ربابه خانم برام آب آورد. 

 

 شد: صدای پدرام توی گوشم منعکس می

 

ی ما برو بیرون، ما به پرستاری مثل تو نیاز پا شو از خونه - 
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 نداریم!

 

ی خیلی نزدیک حرف پدرام رو ناگهان صدای دانیال از فاصله

 قطع کرد: 

 

یست که اخراجش کنی، درموردش من تصمیم ناستخدام تو  - 

جا نیست، بلکه من ازش عنوان پرستار صبا اینگیرم. رزا بهمی

 از خانم جون مراقبت کنه. خواستم بیاد و 

 

یل وز جهان تبد -ترین وزصداشون توی گوشم به آزار دهنده

 شده بود. با همون حالم داد زدم: 

 

 فه شید! یکی من رو ببره بیمارستان پیش صبا. خ - 

 

 پدرام رو به من گفت: 

 

ماً ببرتت بیمارستان چون واقعاً حالت خوش یکی باید حت - 

 نیست. 

 

رو پاک کردم و با حرص بهش خیره شدم که هام اشک چشم

 دیدم نگاهش به دست زخمیمه. 

 

ریزی از زیر پانسمان دستم شدم، به سمت دانیال متوجه خون

رفتم و کنارش ایستادم؛ دانیال پوزخندی به پدرام زد و کمک 
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 کرد با هم به ماشینش بریم. 

 

توی حیاط ایستاد و برگشت؛ دست زخمیم رو گرفت و بازش 

با اخم غلیظی به ماشینش نزدیک شد و با یک گاز آغشته  کرد،

د به الکل و چند تا لوازم پانسمان برگشت؛  پانسمان دستم باز بو

کار تونستم ببینم دستم رو چیچکید، حاال میو ازش خون می

 کردم. 

 

ای نگاهی به دردش امانم رو بریده بود که دانیال خیلی حرفه

 زخم کرد و زمزمه کرد:

 

 آری، تاوانش هم میدی.میوحشی بازی در -  

 

اخم کردم که با حرکتش، داد و هوارم به آسمون رفت. دستم رو 

 کنار کشیدم و داد زدم:

 

 چته؟  - 

 

که دیگه با نگاهی پر از نفرت و خشم نگاهم کرد؛ جوری 

 نتونستم در برابرش اعتراضی بکنم.

 

دستم رو گرفت و سمت خودش کشید؛ با اخم مشغول الکل زدن 

به دستم شد، کف دستم یک ترک بلند ولی نه زیاد عمیق برداشته 

 اومد. لرزیدم و صدام در نمیبود و با هر فشار الکل به دستم می
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کار کرد که خون زخمم بند اومد؛ تمام حواسم به دونم چینمی

ده بود و با ششونیش ریخته دارش بود که روی پیموهای حالت

 رفت. باال و پایین بردن سرش موهاش کنار می

 با اخم همیشگی بهم زل زد و آهسته زمزمه کرد: 

 

 با!بشین بریم پیش ص - 

 

ای توی ماشینش پریدم و به سمت بیمارستان حرکت بدون وقفه

هایی که از کنارمون کرد؛ توی راه فقط صدای ماشین

های دستش که روی اسم به انگشتاومد. حوگذشت، میمی

دونستم نداره؛ فرمون ماشین بود پرت شد، تتو نداشت. می

جایی که نشسته های دستش که روی فرمون بود از همونرگ

ی بودم کامالً مشخص بود، نگاهم رو ازش کشیدم و از پنجره

 بیرون خیره شدم که یکهو گفت:  باز ماشین بهنیمه

 

ربزرگی، اآلن وقتش نیست تو رو به ار ماداز امروز پرست - 

عنوان عروس خانواده معرفی کنم، حواست باشه دور و ور 

 شه. پدرام نباشی و نبینم که باشی، چون برات گرون تموم می

 

های دور و ورش زد انگار من هم مثل نوکرجوری حرف می

گوی آقا باشم. بهت نشون می « بله چشم قربان» بودم که باید 

 ،  فقط بشین و تماشا کن! دم رزا کیه
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که دانیال پشت نظر گرفتن اینبه بیمارستان رسیدیم و بدون در

سرم هست یا نه به داخل بیمارستان رفتم و از بخش پذیرش اتاق 

صبا رو پرسیدم که پرستار گفت که صبا، مریض آی سی یو 

ی آی سی یو ی دوم دویدم و به پشت شیشههست. به  سمت طبقه

قفل بود و آیفونی کنار در بود، خواستم آیفون رو رسیدم. در 

 بزنم که دانیال کنارم ایستاد. 

 

 در آی سی یو باز شد و آقایی بیرون اومد، با دیدن دانیال حیرت

 زده پرسید: 

 

 الم آقای دکتر! مشکلی پیش اومده؟ س - 

 

 شنوم؟ دکتر؟ دانیال؟ آقای دکتر؟ چی می

 

 دانیال مغرور پرسید: 

 

 خوام ببینمش. واهرم توی کدوم اتاق بستری هست؟ میخ - 

 

 اون آقا که معلوم بود هل شده پرسید: 

 

بله،  -واهر شما هستن آقای دکتر؟  آهان بلهصبا فرزان خ - 

 بفرمائید از این طرف!

 

چشمی نگاهی به من در آی سی یو رو باز کرد و دانیال زیر
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 کرد و رو به مرد گفت: 

 

 ا مِنه.این خانم ب - 

 

تونستم به وارد آی سی یو شد؛ کامالً گیج شده بودم و نمی

 شنوم اعتماد کنم.هایی که میحرف

 

واقعاً دانیال دکتر بود؟ خب اگر دکتر بود چه نیازی به بودن  

من پیش صبا بود؟ اصالً اگر دکتر بود اون روز که خانم 

حکمت غش کرد چرا نزدیک مادرش نشد؟ چرا کاری نکرد؟ 

سؤاالت توی ذهنم به صورت دورانی داشت چرخ  همه

 خورد.می

اش ایستاد و به داخل زل به اتاقی رسیدیم که دانیال پشت شیشه

زد؛ به سمت اتاق چرخیدم و صبا رو روی تخت و خانم حکمت 

 رو کنار تخت صبا، قرآن به دست دیدم. 

کردم که خانم حکمت سرش رو به صبا زل زده بودم و گریه می

ورد و من رو دید؛  بعد خوندن کامل چیزی که داشت باال آ

خوند، کتاب رو بست و آروم از اتاق بیرون اومد. ته می

خوری زیادی انباشه شده بود. دانیال و من کنار هاش، دلچشم

 هم ایستاده بودیم که خانم حکمت رو به دانیال گفت: 

 

 ه خبر دانیال؟ اوضاع ردیفه؟  چ - 

 

 که خانم حکمت رو به من با ناراحتی گفت: دانیال سر تکون داد 
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جا گریه کنی اون روز کارت رو ول که اینبه جای این - 

 طور توی بیمارستان آواره نشده بودم.  کردی، اآلن ایننمی

 

دست زخمیم رو روی دهانم گذاشتم و روی زمین نشستم؛ با 

 صدای آروم و گریون گفتم: 

 

   طوری بشه.خواستم اینن نمیم - 

 

خانم حکمت دستم رو گرفت و بلندم کرد؛ ناراحتی کامالً از 

 شد. گفت: هاش حس میصورت و چشم

 

 برو ببینش! - 

 

هام رو پاک کردم؛ حال خیلی بدی سری تکون دادم و اشک

 جا نبود.رفتم صبا اینداشتم، شاید اگر من نمی

 

لباس مخصوص رو پوشیدم و وارد اتاق صبا شدم؛ کنارش  

نشستم و دست کوچولوش رو به دست گرفتم؛  از خدا 

خواستم صبا چشم باز کنه و لبخندش رو لحظه فقط میهمون

ببینم، کمی کنارش نشستم و با اعتراض پرستار از اتاق بیرون 

 اومدم.  

 

خاصی جور خانم حکمت حاال دیگه نگاهش فرق داشت؛  یک
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 کرد. لبخند زد و گفت: نگاه می

 

کردم من رو ببخش! وضعیتت رو دیدم، حتماً  اگر ناراحتت - 

 واجب بود که از خونه بیرون بزنی.  

 

هام روی شالش ریخت؛ واقعاً اون لحظه بغلش کردم و اشک

دم؛ من به صبا  کردم دارم کل دنیا رو از دست میحس می

ده بودم و این، هم خوب بود هم خیلی بیشتر از مادرش وابسته ش

 بد.

ها رو در آوردم و از خانم حکمت خداحافظی کردیم و با لباس

ام سنگینی دانیال بیرون اومدیم؛ بعد دیدن صبا چیزی توی سینه

ام کرد؛ انگار یک ابر پر از بارون رو داخل قفسه سینهمی

 روی بیمارستان رو بهدادن، تمام راهگذاشته بودن و فشار می

 رفتم.  زمین زل زده بودم و روی هوا راه می

 

 به حیاط بیمارستان که رسیدیم دانیال رو به من گفت: 

 

ات اطالع بده مامانم گفتم، تو هم به خانواده موضوع رو به - 

که قراره بیایم خواستگاری و مراسمات تشریفاتی و این 

 ها.  حرف

 

طوری به چهجا خشکم زد، به سمت ماشینش راه افتاد؛ همون

ترین کار گفتم که دانیال خواستگارِمه؟ این سختبابا و مامان می

 دنیا بود.  
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شد های سنگین، توی ماشینش نشستم؛ هنوز باورم نمیبا قدم

 شه. دانیال دکتره، از امروز باید برم دعا کنم تا صبا حالش خوب

رم بخشم، توی مسیر تمام فکافته من خودم رو نمیاگه اتفاقی بی

 به صبا بود و نفهمیدم ِکی به کاخ مخوف رسیدیم.  

 

 دانیال رو بهم گفت: 

 

طور که چند ساعت پیش شنیدی تو پرستار صبا نیستی همون - 

جون باش که از وقتی صبا دیگه؛ از این به بعد مراقب مادر

 بیمارستان رفته حالش خوب نیست.  

 

انم گردگیری سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم. ربابه خ

 نم با عجله نزدیک شد و پرسید: کرد که با دیدمی

 

 چه خبر رز؟   - 

تر کردم و از نگرانی درش آوردم، دلم مثل ماشین لباسشویی لبی

که لباس زیادی توش پر کرده بودن شده بود؛ استرس و 

رسید که باعث هایی به ذهنم میهای دائمی داشتم، نکنهنگرانی

 شد حرصم بگیره.  می

 

جا ایستادم، در اتاق مادر جون رو زدم؛ باز کردم و همون

د و من رو توی هشتِی در دید، لبخندی مادرجون سر برگردون

ی عروسی، زد،  وارد اتاق شدم و در رو بستم. از روز حادثه
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مونه، جون حاال توی اتاق پدرام که قبالً اتاق صبا بود میخانم

ی لوازم اتاق عوض شده بود و تعداد کمی از لوازم، من رو همه

 انداخت. یاد اون شب می

 

ونستم حالش بده و دلش گرفته، دکنار خانم جون نشستم؛ می

سعی کردم باهاش حرف بزنم و بهش امید واهی بدم که صبا 

 گرده. برمی

 

های خانم جون رو از ربابه خانم گرفتم و وقتی عصر بود؛ دارو

جون رو به حیاط پشتی نشسته بود؛ توی به اتاق برگشتم، خانم

کرد، سعی کردم آروم بهش دستش کتابی بود که نگاهش می

 شم اما فکر کردم حواسش رو پرت نکنم بهتره. زدیکن

 

از پشت آروم بهش نزدیک شدم؛ عکس یک دختر دستش بود و 

 کرد، قدمی عقب رفتم و آروم صداش زدم: داشت نگاهش می

 

 هاتونه.ن وقت قرصمادرجو - 

 

 

برگشت و عکس رو به سمتم گرفت؛ نگاهی به صورتش کردم که 

 :خیس اشک شده بود. آروم گفت

 
  دخترمه، توی یک حادثه از دستش دادم. -
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دهنم باز موند و به عکس خیره شدم، عکس رو با احترام 

ای زیبا و ازش گرفتم؛ یک دختر مو کوتاه بلوند با خنده

های درشت عسلی داشت با چشم های کمانیدلنشین، ابرو

زد و دماغ نسبتاً پهنش با رنگ، صورتش از سفیدی برق می

ه بود به صورت بزرگش زیبایی داده بود، چال لبخندی که زد

های اش نقش بسته بود و گونهخیلی خفیفی روی چونه

  صورتی رنگی داشت.

 

  به خانم جون لبخندی زدم و پرسیدم:

 

  ید؟خواین در مورد دخترتون بگمی -

 

لبخند محوی زد و به دست زخمیم خیره شد؛ صندلی آوردم و 

  و گفت: جلوش نشستم که عکس رو ازم گرفت

 

خیلی زود از -اسمش نبات بود؛ من شوهر اولم رو خیلی -

دست دادم، ازش یک پسر داشتم که حاال پدر دانیال و 

کردن پسرم داریوش و سر و پدرامه اما بعد از بزرگ

سامان دادن بهش تصمیم گرفتم ازدواج کنم؛ آخه هنوز 

خیلی جوون بودم و آرزوهای زیادی داشتم، چهل ساله بودم 

شوهر دومم نریمان ازم خاستگاری کرد و باهاش که 

نریمان هم  ازدواج کردم؛ فرزندم دومم از شوهر دومم بود؛

عمر کوتاهی داشت، بعد دست و پنجه نرم کردن با سرطان 

  کبد از دستش دادم و من موندم و یادگاریش که نبات بود.
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اون زمان نبات ده ساله شده بود و من زنی تنها بودم که 

حاضر بود از من نگهداری کنه، خدا مرجان رو برام  عروسم

حفظ کنه! حق عروس بودن رو در من تمام کرده و عین 

دخترم دوستش دارم؛ نبات، پدرام و دانیال عین برادر و 

ی ویالیی قد کشیدن های واقعی زیر سقف همین خونهخواهر

و بزرگ شدن تا روزی که نبات خواست از ایران بره و من 

پدرام و  بگذاره، هر کاری کردم مانع بشم نشد؛ رو تنها 

 فایده بود.دانیال هم باهاش حرف زدن اما بی

 

مادرجون شروع کرد به گریه کردن؛ دستش رو فشردم و 

  هاش رو پاک کرد و ادامه داد:بهش دلداری دادم، اشک

 

دونم چرا نفهمیدم ام نبودم، نمیمن مادر خوبی برای بچه -

ن عاشق مردی شده بود که توی آلمان نباتم عاشق شده؛ او

جا کرد، ایرانی بود اما کار و زندگیش همون زندگی می

بود؛ یک روز دانیال اومد و گفت نبات برای همیشه رفت، 

گرده ولی هر روز چشمم به در می موند که نبات بر می

 برنگشت، عوضش..

 

های پر از اشک مادرجون خیره شدم؛ یاد همتا نگران به چشم

اش رو باور نکرده و االن تادم، مادر همتا هنوز ُمردن بچهاف

 ومده.بینم چه بالیی سر مادرش امی
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 یک لیوان آب برای مادر جون ریختم و بهش دادم.

 

  آروم شد و ادامه داد:

 

اش رو از دریا دانیال آورده بود، انگاری وقتی داشت جنازه -

ی افراد همهشکنه و شد، قایق میقاچاقی از مرز آبی رد می

نباِت من بیست سالش بود که اون اتفاق  شن،غرق می

براش افتاد؛ امروز سالگردِشه و دلم براش تنگ شده، وقتی 

 افتم.بینم یاد نباتم میتو رو می

 

  دست مادرجون رو گرفتم و گفتم:

 

  بهشت زهراست؟ -

 

سری تکون داد و دستمال کاغذی خیس رو تا کرد، لبخندی 

 زدم و گفتم:

 

خواین با هم به بهشت زهرا بریم؟ من رانندگی اگه می -

  بلدم.

 

مادرجون لبخندی از سر رضایت زد و از اتاق بیرون اومدم؛ 

ها به دانیال دویدم که روی پلهبه اتاق خانم حکمت داشتم می

دادم و پایین برخورد کردم. داشتم تعادلم رو از دست می

؛ سرم رو باال افتادم که دستم رو گرفت و نگهم داشتمی
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  گرفتم و ببخشید کوتاهی گفتم و از کنارش رد شدم.

 

که قراره با در اتاق خانم حکمت رو زدم؛ از ذوق این 

افتادم، خانم حکمت روی جون بیرون برم داشتم پس میخانم

دونستم تخت دراز کشیده بود و حال مساعدی نداشت؛ می

لند بشه که ذهنش درگیر صباست، وارد اتاق که شدم خواست ب

 اجازه ندادم و کنارش رفتم.

  

 

  پلکی زدم و آروم گفتم:

 

  جون رو با ماشینتون بیرون ببرم؟اجازه می دید خانم -

 

  اش باز شد و پرسید:های بستهچشم

 

  خواین برین؟مادرجون ازت خواست؟ کجا می -

 

خوایم به بهشت زهرا بریم، من بله مادرجون خواستن؛ می -

  شه ببرمشون؟رانندگی بلدم؛ می

 

 

 نگاهی بهم کرد؛ کمی مکث کرد و جواب داد:

 

خوای آخه ماشین من رو پدرام تعمیرگاه برده، با چی می -
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  ؟ فقط ماشین دانیال توی حیاط هست.بری

 

ه توی فکر رفتم؛ اشکالی نداشت اگر با ماشین دانیال برم، البت

  اگر بگذاره، پرسیدم:

 

  رو قرض بگیرم؟ایشون اجازه میدن که ماشینشون  -

 

 فت:گداری بهم کرد و لبخندی زد و نگاه معنا

  

 

 ده اما به تو...دانیال به کسی ماشین نمی -

 

  اش رو کنترل کرد:مکثی کرد و خنده

 

یلی بیشتر خ-خودت برو ازش اجازه بگیر، فقط خیلی -

 جون باش!مراقب خانم

 

جوری وای االن از دانیال چه لبخندی زدم و تشکر کردم؛

  اشین بخوام؟م

 

ام رو ها آهسته پایین اومدم؛ توی قلبم داشتم جمله بندیاز پله

   جوری بگم که قبول کنه؟کردم که به دانیال چهحاضر می

 

ی وسط هال نشسته بود و عینکی به چشم دانیال روی کاناپه
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داشت، بهش نزدیک شدم که با صدای پام سرش رو بلند کرد 

سرش رو پایین انداخت و با کتابی  و نگاهی بهم کرد و دوباره

مشغول شد؛ روی جلد کتاب به التین نوشته شده بود. 

"madam bovary" 

 

  آب دهنم رو قورت دادم و آروم پرسیدم:

 

  شه ماشینت رو قرض بگیرم؟می -

 

های سردش بهم زل زد؛ با باز اخم بزرگی کرد و با چشم

  دادم: نگاهش براندازم کرد، زیر نگاهش آب شدم و ادامه

 

خوایم بریم بهشت زهرا؛ من رانندگی بلدم جون میبا خانم -

 ...می

 

سرش رو پایین انداخت و دیگه چیزی نگفتم؛ بعد کمی 

 مکث ربابه خانم رو صدا کرد.

 

رامان به خ-با ناامیدی ازش فاصله گرفته بودم و خرامان

رفتم که ربابه خانم از پشت سر، صدام کرد طرف اتاق می

  و گفت:

 

  طرف.خوای؟ بیا از این مگه سوئیچ ماشین رو نمی -
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اعتنا طور خشک و بی نگاهی به دانیال کردم که همون

روی مبل نشسته بود؛ فوری پشت سر ربابه خانم راه افتادم 

  و لبخندی به صورتم اومد.

 

جون رفتم؛ سوئیچ رو از ربابه خانم گرفتم و به اتاق خانم

وئیچ و کیفم رو سباس پوشیدم و اش کردم، خودم هم لآماده

جون به حیاط رفتیم؛ خانم جون رو کنار برداشتم و با خانم

پارکینگ نگه داشتم و به لکسوز دانیال نزدیک شدم و 

درش رو باز کردم؛ بوی عطر تندی به مشامم رسید، 

نشستم و ماشین رو روشن کردم، وای این روندنش فرق 

   تونم.داره! اما من می

 

جون نزدیک شدم؛ واکر خانم رفتم و به خانم دنده عقب

جون رو توی ماشین گذاشتم و از ویلچر بلندش کردم تا 

  توی ماشین بنشینه، ویلچر رو ربابه خانم داخل برد.

 

با استرس پشت رول نشستم؛ لرزون ماشین رو استارت 

زدم که ماشین یک متر جلو پرید، خانم جون ترسید؛ خودم 

داشتم، با خنگی لبخندی بهش زدم و هم کم از خانم جون ن

  گفتم:

 

 بلدم. فقط یک کم! -

 

ی پذیرایی خونه نگاهم چشمم به دانیال که از پشت پنجره
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کرد افتاد؛ زود استارت زدم و گاز دادم، وای چرا می

 پاچه شدم.ره؟ دستنمی

 

  خانم جون که معلوم بود ترسیده گفت: 

 

  ه؟انیال رو صدا کندخوای به ربابه بگم می -

 

  دار گفتم:فوری با صدای بلند و کش

 

  ریم.نه! االن می -

 

توی راه، خانم جون فقط مراقب من بود که سبقت نگیرم و 

چون بهشون نگفته بودم که گواهی نامه ندارم؛ استرسم 

  بیشتر شده بود.

 

به تهران رسیدیم و از طریق بزرگ راه به سمت بهشت 

ماشین دانیال کنار اومدم زهرا حرکت کردم؛ حاال دیگه با 

و  تونم رانندگی کنم؛ از سر راه چند شاخه گل و راحت می

  کردن سنگ قبر خریدیم.چند تا دستمال مرطوب برای پاک

 

جون رو ماشین رو پارک کردم و از پشت ماشین واکر خانم

  پایین آوردم تا به کمکش به قبر نبات بریم.

 

ه سمت قبر وسط جون بدر ماشین رو قفل کردم و خانم
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رفتم، به حرکت کرد؛ کنارش و هم قدم باهاش جلو می

خوش  باالی یک قبر با سنگ سیاهی رسیدیم که با یک خط

جون کمک کردم روش اسم نبات رو نوشته بود؛ به خانم

 بنشینه و با دخترش، درد دل کنه.

  

 

چشمم به تاریخ فوت  ای خوندم؛ خودم هم نشستم و فاتحه

 :افتاد

 

 «یست و چهار شش سال هزار و سیصد و نود و دو.ب» 

 

جون فاصله گرفتم و توی ماشین بعد خوندن فاتحه از خانم

وقته به دونستم خیلینشستم تا با دخترش حرف بزنه؛ می

 جا نیومده.این 

 

ای بود توی ماشین نشسته بودم که گوشیم زنگ چند دقیقه

ی گوشم اش روخورد؛ برش داشتم و بدون دقت به شماره

  گذاشتمش:

 

  الو؟ -

 

  ربابه خانم، هیجان زده از پشت تلفن داد زد:

 

 رزا،صبا.. -
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هام رو بستم و منتظر بودم بگه صبا رفت که ادامه چشم

  داد:

 

صبا بیدار شده! صبا، مرجان خانم و دانیال رفتن دنبالش  -

 رزا! اآلن میارنش خونه.

 

با  هام جمع شد وی چشماز خوشحالی و ذوق، اشک تو

  صدای بلندی گفتم:

 

وای خدا! مرسی، وای ربابه خانم بهترین خبر دنیا رو  -

   گردم.جون به ویال برمیدادی!مرسی واقعاً! االن با خانم 

 

جون خیره شدم که فهمیدم داره گریه با لبخند به خانم

هام رو پاک کردم و توی ماشین به دنبال آب کنه، اشکمی

ای چیزی ی کشیدم بدونم بطریگشتم؛ دستی به پایین صندل

هست یا نه؟ درحال گشتن بودم که داشبورد رو باز کردم؛ 

عکسی از داشبورد بیرون پرید و روی صندلی سرنشین 

افتاد، برش داشتم و نگاهی بهش کردم؛ دانیال و یک دختر 

رخش طرف دانیال بود و کنار هم ایستاده بودن؛ دختِر نیم

بلند شدم تا نگاهی به  ادم وخندید، آب دهنم رو قورت دمی

 سر قبر نشسته بود. جون بندازم؛ هنوزخانم

 

اش رو ندیده خندید؛ من تا حاال خندهدل میدانیال از ته
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های خندید و تمام دندونشد وقتی میبودم، چه جذاب می

 موند.سفیدش بیرون می

 

های آهویی سبز چشم ی دختر رو برانداز کردم؛چهره

های بلند رایشش زیباترش کرده بود، مژهرنگی داشت که آ

اومد، هر اش خیلی میمشکی و بینی عروسکیش به قیافه

هاش پروتز؛ موهای بلند صاف چند بینیش عملی بود و لب

و مشکی رنگی داشت و صورت صافش گندمی روشن بود 

اش به شکل قلب بود، زود عکس رو سرجاش و چهره

دوباره برش  ته؛ گذاشتم که متوجه شدم پشتش چیزی نوش

  داشتم.

 

 یال(پزشک دنیا، دانترین دندان)تقدیم به مهربون 

 

جون صدام کرد که زود یک کم فکر کردم و ماتم برد؛ خانم

عکس رو توی داشبورد انداختم و درش رو بستم و به 

کرده بودم و  همه چیز رو فراموش جون رفتم؛کمک خانم

خانم جون رو  کردم،فقط به عکس و متن پشتش فکر می

 جون چی بهم گفت.توی ماشین نشوندم؛ حتی نفهمیدم خانم

 

جون حرف میزد ماشین رو روشن کردم؛ توی تمام راه خانم

  دادم:کردم و فقط جواب میو من اصالً گوش نمی

 

 «بله.» -
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کل مسیر تهران تا لواسانات، توی فکر بودم و داشتم خودم 

ی دانیال ذشتهق گکردم که اون دختر، عشرو متقاعد می

گفتم تو که حسی زدم و میبوده؛ گاهی به خودم تلنگری می

این ازدواج موقتیه و زود تموم میشه، پس به  بهش نداری؛

  من ربطی نداره اگه دانیال کسی تو زندگیش هست.

 

 وارد ویال شدم و ربابه خانم با ورود ما ویلچر رو که آماده

ی ربابه ای توی چهرهکرده بود نزدیک ماشین آورد، خنده

  خانم بود؛ تازه یاد صبا و اتفاق خوش امروز افتادم.

 

ربابه خانم، مادرجون رو روی ویلچرش گذاشته بود و 

  جون برگشت و پرسید:برد که خانمداشت می

 

 رزا! چرا به من نگفتی صبا برگشته؟ -

 

« ببخشید»لب باز کردم چیزی بگم اما ساکت شدم؛ آروم 

ی عبوس وارد ویال شدم؛ پدرام که چهره گفتم و با همون

توی هال نشسته بود، با ورود ما بلند شد و ایستاد، توجهی 

 نکردم و به اتاق صبا رفتم.

  

 

خانم حکمت کنار صبا ایستاده بود و پزشک مخصوص 

 کرد.صبا داشت باهاش صحبت می
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  در رو زدم که خانم حکمت با دیدنم فوری گفت: 

 

 رون باش!رز لطفا یک لحظه بی -

 

چشمی گفتم و توی هال خصوصی منتظر خانم حکمت 

شدم، بعد چند دقیقه پزشک از اتاق بیرون رفت و من وارد 

اتاق شدم؛ خانم حکمت با لبخند با صبا داشت حرف 

  زد.می

 

فهمیدم، به صبا نزدیک من باز حواسم نبود و هیچی نمی

  شدم؛ با لبخند کوتاهی که زد من هم لبخند زدم.

 

 نم حکمت رو به من گفت:خا

 

روزی استخدام کردم؛ تو قرار نیست همه پرستار شبانه -

 ها رو به دوش بکشی رزا!کار

 

صداش خیلی مهربون و نازک بود؛ انگار همون مرجان 

 خانم ناراحت توی بیمارستان دیگه نبود.

 

ه یادم افتاد که دانیال بهم اطالع داده بود که به مادرش گفت

در جواب خانم حکمت فقط  زدواج کنه، خواد باهام امی

 لبخندی زدم.
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جون، کتاب می خوندم که بهم اعالم کرد دیگه برای خانم

  خواد بخوابه.است و میبرای امروز بسه و خسته

 

ساعت یازده شب بود، از اتاق خانم جون بیرون اومدم؛ 

 تمام ذهنم شده بود عکسی که توی ماشین دانیال پیدا کردم.

 

رفتم که دانیال جلوم سبز شد؛ نگاهی حیاط میبه سمت  

تفاوت بهش کردم و تا خواستم از کنارش رد شم، دستم بی

رو گرفت؛ به زور من رو به سمت حیاط هل داد و من هم 

کردم اما انگار صدای من رو با صدای آهسته اعتراض می

 نمی شنید.

 

 بلوز خز یشمی رنگ با شلوار کتان سفید پوشیده بود.

 

م از ویال خارج شدیم؛ وسط باغ ایستاد ولی دستم رو با ه

رها نکرد، با خشم بهش زل زده بودم که یهو بغلم کرد؛ هر 

 کاری کردم تا از دستش خالص شم نتونستم.

 

 

 

نیشگون محکمی از کمرش گرفتم که ازم جدا شد و خیلی 

اش برافروخته سرد و عصبی بهم نگاه کرد؛ آن قدر چهره

  بیرون اومده و سرخ شده بود.بود که رگ گردنش 
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دیگه خفه شدم و چیزی نگفتم که صدای پایی رو شنیدم که 

شد؛ دانیال نگاهی به سمت راست کرد؛ بهمون نزدیک می

پدرام ناراحت و عصبی به من نزدیک شد و فقط به من زل 

 زده بود.

 

طور که زل زده بود زیر بهمون که رسید، ایستاد و همون

 لب گفت:

 

 اطر همین ازم دوری کردی.خپس به -

 

باد سردی وزید و موهام رو باال برد و روی صورتم 

هاش رو از دستم کشید و زود ریخت؛ دانیال یکی از دست

 موهام رو از صورتم کنار زد.

 

پدرام خشکش زده بود؛ البته من هم کم از اون نداشتم؛ از 

لرزیدم و صورتم گر گرفته که اتفاق بدی بیفته میترس این

 خواستم داد بزنم که:بود؛ اون لحظه می

 

  «اقعیت نداره پدرام.وچه که میبینی، اون»  -

 

 اما...

 

  پدرام، سریع ازمون فاصله گرفت و به سمت ویال دوید. 
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دانیال نیشخندی بهم زد؛ اون هم ازم فاصله گرفت و رفت، 

  ات این بود آقا دانیال، باشه برات دارم.پس نقشه

 

حیاط نشستم و با اخم به استخر رو به روم روی زمین سرد 

دادم که این آخرین زل زدم؛ باید به سرنوشت تن می

  ام بود.چارهراه

 

آوردم؛ ساعت یک نصف شب بود و گوشیم رو از جیبم در

 ه؟ندونستم مامانم بیداره یا نمی

  

 

  پیام دادم:

 

 مامان بیداری؟ زنگ بزنم؟ -

 

  فوری جواب داد:

 

 بزن. -

 

  فوت کردم. نفسی 

 

 الو سالم مامانی. -
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  خبر؟سالم رزا، خوبی؟ چه -

 

 

ترسیدم به مامان بگم که بارید؛ میاسترس از صدام می

 خوامش.دانیال، خواستگارِمه و من می

 

 آهی کشیدم.

 

 طوره؟!خبر؟ نیال چه خوبم مامان ممنون، شما چه -

 

شناسی، مگه با آدم واال چی بگم؟ این خواهرت رو که می -

  خبر؟حرف می زنه تا بفهمم چه مرگشه؟ تو چی؟ چه

 

 

  گفتم:عزمم رو جزم کردم، باید بهش می

 

  م، هوم.خوام یک چیزی بهت بگمامان می -

 

 بگو جانم عزیزم؟ -

 

 

  نفس عمیقی کشیدم:

 

 شناسی؟دانیال رو که می -
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  کمی سکوت کرد و ادامه داد:

 

  نامزد همتا؟ -

 

 د.بله،ازدواج نکردن اما، قسمت نش -

 

 

  خب چی شده؟!-خب -

 

  سریع گفتم:

 

 کنم! خوام باهاش ازدواجخواستگارِمه، می -

 

  یک لحظه مامان سکوت کرد، صداش زدم:

 

  مامان؟ شنیدی؟ -

 

  با حرصی که از صداش مشخص بود جواب داد:

 

  رزا حتی حرفش هم نزن! کاری نداری؟ -

 

نا امیدانه ازش خداحافظی کردم و گوشی رو قطع 

 برخورد اول کمی خوب مخالفت کرد، اما...برای  کرد؛
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از روی زمین بلند شدم و به داخل خونه رفتم؛ بهتره مامان 

تر اصرار با چیزی که گفتم کنار بیاد تا بعد بتونم راحت

ترسیدم، ترس که نه ولی کنم، وای! از واکنش بابا می

چیز خراب شه و وحشت خیلی زیادی از این داشتم که همه

  همتا و نیال بیفته. اتفاقی برای

 

  ***       

 

کردم؛ یک زن از پشت پنجره پرستار جدید رو وارسی می

و پنج ساله با موهای مشکی و قدی بلند، از دور  سی

شد زیاد تشخیص داد آیا واقعاً شبیه سی و پنج ساله نمی

  هاست یا نه؟ اما از قد و هیکلش معلوم بود سنش باالست.

 

 

 

جون کرد و حواسم از زن پرستار به خانمجون صدام خانم

لبخندی بهش زدم، از وقتی بهشت زهرا رفتیم  جلب شد؛ 

 ه و بهتر شده.جون حالش تغییر کردخانم 

  

 

میز ناهار  اش کردم و با هم از اتاق بیرون اومدیم؛ آماده

شد دستم به آماده بود، سردرد شدیدی داشتم که باعث می

 هام رو مالش بدم.شقیقهسمت سرم بره و 
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جون ایستادیم، حاال راحت با ورود پرستار، من و خانم

  تونستم نگاهش کنم.می

 

 

 

های کوتاه و مشکی رنگ، های میکروبلیدینگ با چشمابرو

های قدیمی و صورتی روشن که جای اسکار جوش پوست

پودری که زده بود مشخص بود، رژ لبی از روی کرم 

  زد.ی کوتاه و نازکش برق میهاصورتی روی لب

 

خانم حکمت پرستار رو به اتاق صبا راهنمایی کرد؛ 

جون رو پشت میز غذاخوری نشوندم و برای کمک به خانم

  آشپزخانه رفتم.

 

ها رو طاهره و گیتی کنار هم ایستاده بودن و داشتن ظرف

دادن؛ با ورود من گیتی به ربابه خانم برای کشیدن غذا می

 اخم تبدیل شد و رو برگردوند. لبخندش به

 

ها رو به سمتم گرفت ربابه خانم بعد کشیدن غذاها، ظرف 

 و گفت:

  

 

اش رو رزا تو این رو به سر میز ببر! من و طاهره بقیه -
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 می یاریم.

 

ها رو از دست ربابه خانم گرفتم و به ای گفتم و ظرفباشه

نیال میز نزدیک شدم؛ کنار خانم جون نشستم که پدرام و دا

با هم وارد سالن شدن، خانم حکمت هم از اتاق صبا به 

  سمت میز اومد.

 

  خوردیم که یهو دانیال گفت:خیلی با آرامش داشتیم غذا می

 

خواستم حاال که صبا بهتر جون، مادرجان، میآم... خانم -

  میون بگذارم. شده موضوعی رو باهاتون در

 

پش افتاد، دانیال همه دست از غذا خوردن کشیدن؛ قلبم به ت

  بینی بود، شروع کرد به سخنرانی:خیلی غیر قابل پیش

 

 ومادرجان، قبالً به شما اطالع دادم اما داداش پدرام، بابا  -

که من و اطالع هستن و اون اینه خانم جون از تصمیمم بی

رزا تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم؛ یک جورهایی ازتون 

 شون بریم.ونهرزا به خ خوام که برای خواستگاریمی

 

تر شدم؛ خون به صورتم ریخته شد و سرخ و سرخ و سرخ

سرم رو پایین انداختم که خانم حکمت با صدای مهربونی 

  گفت:
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  من که حرفی ندارم، خانم جون شما چی؟ -

 

 ی کوتاهی ادامه داد:جون دست من رو فشرد و با خندهخانم

  

 

  مگه میشه مخالف باشم؟  -

 

شد؛ سنگینی نگاه پدرام رو روی خودم حس گلوم خشک 

 تر کردم.کردم، موهام رو پشت گوشم زدم و لبمی

 

جون و خانم حکمت چشم دوخته بودم، چشمی به خانمزیر 

  آروم گفتم:

 

 ببخشید! -

 

نفس عمیقی   از سر میز بلند شدم و از میز، فاصله گرفتم؛ 

گیتی و  کشیدم و تا از میز فاصله گرفتم، نگاه ربابه خانم،

طاهره رو روی خودم دیدم که مثل گربه از کنار ستون 

  آشپزخونه به من زل زده بودن.

 

  اق دویدم.لب گفتم و به اتایش کوتاهی زیر

 

هاش، رو به عصر بود که خانم جون بعد از خوردن قرص

  من کرد و با نگاه مهربونی گفت:
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 تون برگرد رزا.به نظرم امروز به خونه -

 

از بهش خیره شدم که صداش رو آهسته کرد و با دهانی ب

 لبخندی زد و گفت:

 

ات اجازه بگیریم و توی خونه منتظر باش تا ما از خانواده -

 برای خواستگاری و بله برون بیایم!

 

حرمتی بود، من باید جا بیگفت؛ موندن من این راست می

 ام رو برای این ازدواج راضی کنم.برم و خانواده

 

لوازمم رو  گفتم و به سمت چمدونم رفتم؛  چشمی زیر لب 

جمع کردم و کیفم رو برداشتم، نگاهی به ساعت 

هفت عصر بود، اگر اآلن برم، وقتی به خونه برسم  کردم؛

 است.بابا خونه

 

ای رو که ربابه جون رو به حیاط پشتی بود و چاییخانم

ی نوشید؛ شمارهخانم بهش تعارف کرده بود، داشت می

   گرفتم تا دنبالم بیاد.آژانس رو 

 

از سِر تصادف، خانم راننده گفت که نزدیک لواساناته، این 

ناچار از خانم جون رسم؛ بهزودتر به خونه می یعنی خیلی

  خداحافظی کردم و به صبا سری زدم.
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پرستارش با دیدنم ایستاد؛ سالمی زمزمه کرد که بهش 

  نزدیک شدم.

 

  لبخندی بهش زدم و گفتم:

 

رزا بهادری هستم؛ قبالً پرستار صبا من بودم، بهت من  -

اش که توی کشوی اوِل دراور تخت دم پروندهپیشنهاد می

  هست رو مطالعه کنی! صبا مورد خاصِیه.

 

لبخند متقابلی از زن پرستار دریافت کردم و دستی به سمتم 

  دراز کرد:

 

بینمتون عروس من سهیال یاخچیان هستم! خوشبختم که می  -

  م؛ انشاهللا خوشبخت بشی.خان

 

جدی شدم؛ کی بهش گفته من عروسم؟ مگه هنوز عروس 

 .شدم که..

 

 فوری پرسیدم:

  

 

  خانم حکمت گفتن من عروسم؟ -
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لبخندی زد و سری تکون داد؛ نگاهی به صبا انداختم و از 

سهیال خداحافظی کردم و از اتاق بیرون اومدم، پس 

کردن رو برای متقاعدموضوع کامالً جدیه و این کاِر من 

 کنه.تر میمامانم سخت

 

                                *** 

 

اومد؛ وقتی ل بلند مامان و بابا تا اتاقم میک-صدای کل

 یستادم و گفتم:اخر جلوی بابا خاطر دانیاِل کلهبه

 

  «من باید با اون ازدواج کنم.»  -

 

  نگاهش پر از حس ناامیدی و خشم بود.

 

هیچ واکنشی به اتفاقات خونه نداشت؛ ناگهان در اتاقم نیال 

به شدت باز شد و به کمد دیواری کناری خورد، مامان 

  وارد اتاقم شد و با صدای بلند و خشمگین داد زد:

 

پس حدس من و اون پسر بیچاره برسام درست بود؛ دختر  -

  من عاشق شده، هه!

 

؟ تو ما رزا تو واقعاً فکر کردی من و پدرت احمق هستیم

کنی و در رو چی فرض کردی؟ با احساسات ما بازی می

خوای؟ ندیدی چه نهایت میای و می گی اون پسِر رو می
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بالیی سر همتا دوستت اومد؟ اصالً تو چه فکری کردی که 

این حرف رو زدی؟ حتماً فکر می کنی چون پولداره و 

نه رزا، من اجازه  خوشتیپ، تو رو خوشبخت می کنه؟

خترم بدبخت بشه؛ چند سال پیش نیال به حرفم دم دنمی

گوش نکرد و زن اون آرِش وا مونده شد و این شد 

ات مثل اون بشه اما من خوای آیندهسرنوشتش، تو هم می

 دم...اجازه نمی

 

کرد و من در طور پشِت سر هم سرزنشم میمامان همین 

خواست بگم این ازدواج کردم؛ دلم میسکوت نگاهش می

 مله است، یک دروغه اما...یک معا

 

هاش رو زد و بیرون رفت؛ بعد بیرون رفتن مامان حرف

مامان، بابا توی چهارچوب در ایستاد و بهم خیره شد، وارد 

 اتاقم شد و در رو بست.

 

کشیدم؛ ایستادم و سرم رو پایین گرفتم، ازش خجالت می

سردردم شدیدتر شده بود و با هیچ قرص و دارویی خوب 

 وقتی بلند شدم؛ کمی سرم گیج رفت اما تعادلم رو شد،نمی

  از دست ندادم.

 

های کوتاه بهم نزدیک شد؛ صندلی کامپیوتر رو بابا با قدم

گفت و نگفتنش حالم جلوم گذاشت و نشست، هیچ چیز نمی

روش روی تخت نشستم که بابا یهو بهرو کرد؛ رو بد می
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  گفت:

 

  دانیال ازدواج کنی؟ رزای بابا؟ چرا فکر می کنی باید با -

 

ی بابا های گره خوردهسرم پایین بود اما نگاهم به دست

ی های مردونهتونستم استرس رو از دستبود؛ می

  ضخیمش تشخیص بدم، آروم گفتم:

 

 دواج کنم؛ باید باهاش..خوام باهاش ازمن، می -

 

بابا کالفه دستی روی پیشونیش گذاشت؛ نگران شدم و سرم 

  ، نفسی فوت کرد و رو بهم گفت:رو باال گرفتم

 

بهم بگو از روز اول، یعنی از همون روز که برسام رو   -

رد کردی، دلیلت برای رد کردن برسام اون پسره بود یا 

  نه؟

 

آب دهنم رو قورت دادم؛ در برابر بابا ایستادن، لحظات 

  سختی بود.

 

  با همون تن صدای کم جواب دادم: 

 

خاطر ی که کرد رد کردم، نه بهخاطر کارمن برسام رو به -

  دانیال.
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های سرخ شده از هام آوردم و به چشمجرأت رو توی چشم

 ناراحتِی بابا، خیره شدم.

 

ی چهار ساله نیست؛ عاقل بابا! دانیال پزشکه، اون پسر بچه -

تونه من رو دونم که میو بالِغه و من بهش اعتماد دارم، می

تونم پیدا وقت نمیهیچکسی مثل اون رو من  خوشبخت کنه،

کنم؛ کسی که هم شغل آبرومند داشته باشه و هم خانواده 

آل رو خوب و هم پول خوب؛ اون تمام شرایط یک مرد ایده

 داره، من شناختمش.

 

هام نگاهش عوض شده بود؛ اخِم ریزی از بابا با حرف

  گیجی زد و پرسید:

 

  پزشک؟ واقعاً اون پسر پزشکه؟ -

 

  ادامه دادم:سری تکون دادم و 

 

شون بیان و دندون پزشکه؛ بابا لطفاً اجازه بدین خانواده -

خودشون رو معرفی کنن! بگذارین حدأقل خودشون رو به 

شما ثابت کنن و بعد اگر خوشتون نیومد، اگر متوجه شدید 

  دانیال الیق من نیست، اجازه ندین که باهاش ازدواج کنم.

 

روی صندلی بلند شد. بابا، دستی به ته ریشش کشید و از 
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  نگاهی بهم انداخت و گفت:

 

باشه رزا! من بهش فرصت می دم تا خودش رو ثابت کنه؛  -

تضمینی بهم می  خوام بدونم برای خوشبختی تو چهمی

گیر نشو! مادرت حساسه تو هم از مادرت دل ده؟ 

ی تنش هستی؛ نگران نباش مخصوصاً روی تو که پاره

ی قبل، مامانت قضاوتت مثل دفعهدختر بابا! اجازه نمی دم 

  کنه و جلوی خانم حکمت سرخ شی.

 

بابا، همیشه منطقی بود؛ به خاطر همین بود که راحت 

 تونستم باهاش ارتباط بگیرم.می

 

ل بابا و مامان بلند ک-ظهر بود که باز صدای کلازبعد

وای دانیال الهی ذلیل شی که توی خونمون تنش ایجاد  شد؛ 

  ا و مامان خوابید.ربع صدای بابککردی! بعد ی

 

بابا در اتاقم رو زد و وارد شد؛ لبخند پیروزی به لب 

  داشت، پلکی زدم که بابا کنارم نشست و گفت:

 

رزا آماده باش! شب، قرار خواستگاری رو گذاشتم؛ اگر  -

   رم خرید.لباسی نیاز داری بیا بریم بخریم که دارم می

 

د از یک خرید مفصل به خونه لبخندی زدم و آماده شدم؛ بع

برگشتیم، نیال و مامان توی تراس نشسته بودن؛ مامان واقعاً 
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شد کرد و بعد متوجه میهمیشه بد قضاوت می ناراحت بود،

  که اشتباه کرده.

 

به کمک بابا تمام لوازمی که خریده بودیم رو داخل یخچال 

 بشم وگذاشتیم؛ بابا، من رو به اتاق راهنمایی کرد تا آماده 

  رفت مامان رو متقاعد کنه.

 

زیر دوش آب ولرم ایستاده بودم و استرس تمام وجودم رو 

خیلی -که بابا رو داشتم خیلیفرا گرفته بود؛ واقعاً از این 

حوله رو دورم پیچیدم و بیرون  احساس خوبی داشتم، 

های اول ابتداییم افتادم یاد روز فردا اول مهر بود، اومدم؛ 

کردم و پشت سر بابا و مامان گریه می که چه طور

خواستم توی مدرسه بمونم، لبخندی زدم و موهای بلندم نمی

رو خشک کردم تا زودتر آماده بشم که خیلی دیر بود؛ 

که بابا ناراحت موهام رو صاف دورم ریختم و برای این 

نشه یک کاله فرانسوی خریده بودم تا سرم کنم، موهای 

ام بود؛ نگاهی به لباسم انداختم؛ این تنهبلندم تا پاییِن باال

شد گفت اولین لباسی لباس رو با حقوق خودم خریدم، می

تونیک یاسی رنگ که   بود که با حقوق خودم خریده بودم؛ 

آستین پیراهنش، مدل خفاشی بود و از جلو گره 

هام رو پوشش شلوار کمی گشاد و بلند که کفش خورد، می

د و ساده که زیر اون تونیک کوتاه داد و پیراهنی سفیمی

های خفاشی لباسم تونستم بپوشم، روی آستینمی

های ظریفی شده بود که زیبایی خاصی به لباس دوزینگین
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ای خریده بودم به رنگ طوسی بخشیده بود، کاله فرانسوی

دار بود و روی سرش یک پر هاش موجروشن که لبه

 کوچولو قرار داشت، کنار گذاشتم.

  

 

وشحال نبودم اما ناراحت هم نبودم؛ حسی خنثی داشتم، خ

لباس رو پوشیدم و شروع کردم به یک آرایش 

ی هام شروع کردم؛ یک سایهاول از چشم خوشگل؛ 

ای طور به پشت پلکم زدم و فیکسش کردم اسموکی و قهوه

و بعد ابروهام رو مرتب کردم، کرم و کانسیلر زدم و 

هام فوق العاده شده مرنگ، چشرژلب براق صورتی کم

خواستم در برابر خانم خواستم. نمیبودن، همین رو می

  حکمت کم بیارم.

 

داشتم الک می زدم که مامان با ناراحتی وارد اتاق شد و 

  توی چارچوب در ایستاد؛ با حرص بهم زل زد و گفت:

 

 بیا این گردنبنِد من رو ببند ببینم! -

 

جا که بلند شدم؛ همون از توی آینه لبخندی بهش زدم و 

  ایستاده بود بغلش کردم و گفتم:

 

 دوست دارم مامان! -
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  سرش رو با اکراه، عقب کشید و گفت:

 

 دادی!اگه دوستم داشتی به حرفم گوش می -

 

محکم صورتش رو بوسیدم که رژ لبم روی صورتش مهر 

ری زیر لب کرد . زود گردنبندش رو غ-غر مامان انداخت؛

  ش رو آروم کرد و گفت:بستم، مامان صدا

 

 نباش! ی دوستش؛ نگراننیال امشب می ره خونه -

 

ای لبخندی بهش زدم و جای رژ لب رو به رژ گونه

  رنگ تبدیل کردم.خوش

 

 ادامه داد:

  

 

ها! بابات  گذارم عروس اون عفریته بشی فکر نکن می -

چون اوکی داده بود چیزی نتونستم بگم؛ نخواستم آبروی 

 گرنه من هنوز مخالف این ازدواج هستم.ببرم، ودخترم رو 

 

نگاهی با مهربونی بهش کردم؛ سرم رو کج کردم و آروم 

  جواب دادم:

 

هرچی تو بخوای همون میشه قربونت برم؛ فقط امشب  -
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خوام مامان خیلی باکالسن! نمی-ها خیلیشیک کن که اون

  خانمم کم بیاره.

 

  شد. لبخند محوی به صورتش اومد و ازم جدا

 

هام رو پام کردم و تا ساعت نه شب شد و آماده بودم؛ کفش

از اتاقم بیرون اومدم، صدای زنگ آیفون اومد؛ بابا در رو 

باز کرد و مامان با استرس صدام کرد، بهش نزدیک شدم 

ه، الحق که مامان خودمه! کت و دامن زرق و ب-که دیدم به

های مشکی و جورابای رنگ با ی سرمهبرق داِر پوشیده

خواستم، روسری کفش پاشنه بلند، همونی بود که می

حریری سرش بود که بهش نزدیک شدم و با دقت یک گره 

اش زدم و یک تل کوچولو از موهای پاپیونی به روسری

های کوتاه بلوندش رو بیرون آوردم؛ خط چشمش روی چشم

 ای رنگش با دقت کشیده شده بود، کار نیال بود.قهوه

  

 

مامان، زنجیر کارتی طالش رو که کج شده بود درست 

کرد و با هم به سمت در رفتیم؛ کنار بابا ایستادیم و منتظر 

در  بودیم که خواستگارها از آسانسور بیرون بیان، 

لبی قرمز با آسانسور باز شد و خانم حکمت با رژ

لباس بلند  های سفیدش لبخند به لب وارد خونه شد؛ دندون

های کوچک ارغوانی که روی ی رنگ با گلخاکستر

 اش نقش بسته بود پوشیده و یک کیف کالچ خردلیسینه
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طرح یک گل خوشگل، سر  رنگ دستش بود با روسری

کرده بود؛ آرایش زیبایی به صورت داشت، بعد از 

پرسی و بوسیدنش به داخل راهنماییش کردم؛ احوال

دست کت و  به! یک-سرش آقای فرزان وارد شد؛ به پشت 

های خانم حکمت پوشیده بود، رنگ با لباسشلوار ست و هم

پرسی گرمی کرد و وارد خونه شد با لبخندی با بابام احوال

های سرد مشکی رنگش وارد خونه و اما دانیال با چشم

با دیدنم کمی شوکه شد اما لبخندی به بابا و مامانم زد   شد؛

، پیرهن سفید با و کنار مامانش نشست، کت و شلوار مشکی

های براق کراوات قرمز رنگی به تن کرده بود و کفش

 زد.مون برق میهای خونهنوک تیزش، زیر نور لوستر

 

کنار در ایستاد، بعد از احوال پرسی، پسری از پشتش اومد 

و یک گلدون هم قد دانیال گل طبیعی وارد خونه کرد، 

لی همه نوع گ ش کمکش کرد، رسید که دوستزورش نمی

توش بود؛ یک گلدون طالیی رنگ و زیبایی داشت، بعضی 

ها مصنوعی بود؛ اما بوی ها، طبیعی و بعضیاز گل

 خوشش تمام فضای خونه رو برداشت.

 

های قد بلند، گلدون رو کنار مبل گذاشتند و پشت پسر 

سرش چند تا خانم که لباس فرم پوشیده بودن اجازه گرفتن 

ها یک باکس طالیی از خانم هر کدوم و وارد خونه شدن؛ 

ای ی بزرگ نقرهآینه یکی  بیضی شکلی دستشون بود، 

رنگ رو که داخل باکس بود به سمت گلدون برد و روی 
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 میز بزرگ پذیرایی گذاشت.

 

برون بود نه ها بودم؛ پس این مجلس بله محو تماشای اون

  خواستگاری.

 

آینه و چندتا باکس طالیی رنگ دیگه هم کنار همون باکس 

قند، نبات، جام عسل، لباس نباتی شمعدان چیدن که کله

سیندرالیی و خیلی چیزهای  فرم، کفشرنگ زیبا و خوش

  دیگه بود.

 

چیدن و بیرون ها رو روی میز میها، باکسی خانمهمه

مامان محو تماشای اون ها شده بود، البته من هم  رفتن؛ می

 مثل مامان خیره بهشون بودم.

 

ی بزرگ شیرینی بستهایت دوتا خانم آخری، سهدر نه

 ها چیدن و رفتن.آوردن و کنار باکس

 

ها خیره شده پدرام همراهشون نبود؛ با دهانی باز به باکس

به همراه مامان  بودم که بابا در رو بست و به خودم اومدم؛

  ی دانیال نشستیم.روی خانواده بهروی مبل رو

 

  هام سایه ایجاد کرده بود.پلک سرم پایین بود، کالهم روی

 

خدارو شکر مامان به سمیه خانم محله اطالع داده بود برای 
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پذیرایی بیاد وگرنه با این دک و پوزی که خانواده فرزان 

 شدم.داشتن؛ من واقعاً در برابرشون شرمنده می

 

سمیه خانم شربت آلبالویی رو که من تزیین کرده بودم با 

ه آشپزخونه رفت؛ نفس عمیقی شیرینی تعارف کرد و ب

  کشیدم که آقای فرزان شروع کرد به سخنرانی:

 

آقای بهادری! ما واقعاً خیلی خوشحال هستیم که قبول کردید  -

  این مجلس برگزار بشه.

 

  با احترام ادامه داد:

 

از خانم بهادری هم متشکرم که اجازه دادن ما خدمت  -

  برسیم.

 

های خیره به گلها گرم صحبت شدن و من تربزرگ

ها ی اینصورتی و سفید گلدون طالیی شدم؛ کاش همه

ش خنثی بودم اواقعیت داشت! کاش احساسی داشتم! اما همه

 و خیره به گلدون.

 

های خانم حکمت نرم شده بود؛ معلوم م با حرفک-مامان کم 

ها رو نداشت، بود انتظار همچین مجلس و این باکس

  ون بود.م مراسم بله برطور که حدس زده بودهمون
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  کردم که صدای بابا رو شنیدم:ی موهام بازی میبا ریشه

 

ی عهدههر چی رزا بگه همون می شه؛ ما انتخاب رو به -

  رزا گذاشتیم، رزا جان بابا؟ تو نظرت چیه؟

 

 هل شدم؛ وای! نظر من در مورد چی، چیه؟

 

و  با استرس به بابا نگاهی انداختم که بابا لبخندی زد 

  گفت:

 

  بله برون انجام بشه؟ تر آشنا بشی یاخوای بیشمی -

 

نگاهی به مامان گلی که حاال اخمش به لبخندی بزرگ 

  تغییر کرده بود کردم؛ آهسته گفتم:

 

  خوام با مامانم حرف بزنم.می -

 

بابا، حرف من رو به جمع اعالم کرد که با مامان به 

و مامان رو به آشپزخونه رفتیم؛ کنار در تراس ایستادم 

   روم ایستاد.

 

 آهسته پرسیدم:
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خواید مامان شما هر چی بگید همونه؛ اگه بگید باز هم نمی  -

 با این خانواده وصلت کنم من از حرف شما..

 

مامان دستم رو گرفت و حرفم رو ناتمام گذاشت؛ لبخندی 

  زد و آهسته گفت:

 

 خوشبخت بشی رزا.  -

 

رو قورت دادم و  بغضی به گلوم چنگ زد؛ آب دهنم

« نه» فرارم از این ازدواج،  نگاهش کردم، انگار تنها راه

  گفتن مامان بود که حاال کامالً امیدم رو از دست دادم.

 

  مامان پرسید:

 

  احتیاج داری با دانیال حرف بزنی؟ -

 

تکون دادم و مامان دستم رو گرفت « نه» سری به نشانه 

  به سمت پذیرایی کشید و بلند گفت:

 

 مبارکه! -

 

ای درآورد و خانم حکمت لبخندی زد و از توی کیفش جعبه

ی هام سرازیر شه نزدیک شد؛ جعبهبه من که کم بود اشک

  هام رو گرفت:حلقه رو باز کرد و دو طرف بازو
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  خوشبخت بشی دخترم. -

 

انگشتر برلیان تک تاش رو دستم کرد و من رو بوسید؛ بابا 

  سریع گفت:

 

  آقا دانیال تنها حرف بزنم؟شه من با می -

 

دانیال و بابا به اتاق من رفتن و من چشمم به در خیره 

ونه باز کرد و بهم د-ها رو خانم حکمت، دونهموند، باکس

نشون داد؛ اما تمام حواس من به در اتاقم بود، خانم حکمت 

  متوجه این موضوع شد و واکنشی نشون نداد.

 

حاال ساعت  بودن؛ مامانم و خانم حکمت گرم صحبت 

دوازده نصف شب بود که در اتاقم باز شد و بابا با لبی 

  خندان وارد هال شد و با صدای بلند گفت:

 

 انشاهللا خوشبخت بشین! -

 

تموم امیدم رو برای رد کردن دانیال از کف دادم؛ توی 

افکارم غرق شده بودم که با صدای خانم حکمت یک متر 

 باال پریدم:

 

 ی تو؟ از االن رفتی تو فکر؟رزا جون! کجای  -
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لبخندی زدم و گیج سری تکون دادم که پیرهن نباتی رنگی 

  رو دستش گرفته بود و گفت:

 

  ی خودِمه؛ دوستش داری؟سلیقه  -

 

یک پیراهن ساتن نباتی رنگ و پوشیده با 

های زیبا به طرح گل دستش بود؛ لبخندی دوزیمروارید

  زدم که خانم حکمت با شوخی گفت:

 

 عروسمون خجالتِیه. -

 

  همه با هم خندیدن؛ مامان پرسید:

 

  مراسم عقد رو کی میخواین برگزار کنید؟ -

 

 تازه متوجه دستبند طال و گردنبند خانم حکمت شدم.

 

  هر زمان که عروسمون بگه. -

 

  نگاهم به دانیال افتاد؛ مامان ادامه داد:

 

خب باالخره باید قبلش آزمایش بدن، گواهی سالمت   -
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 کشه.پزشکی رو بگیرن، طول می

 

با حرف مامان گر گرفتم؛ وای! آبروم رفت، خانم حکمت 

  گیج شد؛ با احترام پرسید:

 

  گواهی سالمت پزشکی؟ -

 

  ای زدم و گفتم:زود صدام در اومد؛ به مامان چشم غره

 

  های آموزشی قبل ازدواج هست.منظور مامان دوره -

 

 خانم حکمت لبخندی زد و گفت:

 

اشکال نداره؛ این چیزها که کاری ندارن و در عرض  آهان -

چه زودتر عقد بگیریم نظرم هردو روز انجام میشن، به

  ست.چیز هم که آمادهبهتره، همه

 

  نفس راحتی فوت کردم و گفتم:

 

  نظرم بهتره.هفت مهر؛ هفت مهر جشن عقد باشه به -

 

تمام مراسم به خوبی و خوشی تموم شد؛ اما من تا آخر 

حتی وقت عکاسی که  جلس به دانیال نگاه هم نکردم،م

  هاش نگاه نکردم.کنارش ایستاده بودم، اصالً به چشم
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دونست که تمامی این مراسمات و خوبه هیچ کس نمی 

تشریفات دروغه، جز من و خودش؛ پس حسی نداشتم، ذوق 

  دادم.میشدم و هیجانی بروز نزده نمی

 

، بابا و مامان با احترام بعد تموم شدن مراسم بله برون

های روی مبل نشسته بودم و به باکس شون کردن؛ بدرقه

ساب، چشم دوخته بودم؛ بابا فوری به مامان نبات و قند

  گفت:

 

گلی! اون چه حرفی بود زدی خانم؟ گواهی سالمت پزشکی  -

ها دیگه منسوخ شده؛ مگه ما به دخترمون چیه؟ این حرف

جوری گفتی؟ دارن که این ها به دخترمون شک یا اون

 ان!ها، دیگه نزن گلی جزشته از این حرف

 

ها اومد و های بابا به سمت باکساهمیت به حرفمامان بی

کرد و بعد داشت و نگاه میزده همه رو برمیهیجان

  گذاشت.جاش میسر

 

ام و کاله رو از سرم در آوردم و رو به بابا گفتم که خسته

 می رم استراحت کنم.

 

هام داشت منفجر نبض گیج گاهیم شروع شد؛ آخ شقیقه

شد، سریع لباس عوض کردم و آرایش صورتم رو پاک می
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  کردم.

 

  روی تخت پریدم.

 

 چرخید.های همتا توی سرم میحرف

 

دونستم برون بهم پیامی نداد؛ من می دانیال بعد روز بله

  اقعیه.چیز دروغه اما عقد که وهمه

 

ه اتاقم بیرون اومدم؛ به مامان اطالع دادم کآماده شدم و از 

 ای نپرسید.به آزمایشگاه می رم، مامان چیز اضافه

 

ترین آزمایشگاه رفتم؛ تاکسی دربست گرفتم و به نزدیک

واردش شدم که دختری پشت میز پذیرش ایستاده بود، با 

  نگرانی پرسیدم:

 

سالم خانم؛ برای آزمایش قبل ازدواج باید همسرم هم  -

  ور داشته باشن؟حض

 

  دختر لبخندی زد و جواب داد:

 

  بله برای همچین آزمایشی باید با نامزدتون تشریف بیارین. -

 

  با تعجب پرسید:
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  نامزدتون نیومدن؟  -

 

چیزی نگفتم و فوری از آزمایشگاه بیرون اومدم؛ دانیال 

ها رو قدر دکتر بیشعوری هست که این چیزگاو! چه

  دونه.نمی

 

خیابون، چرخی زدم که گوشیم زنگ خورد؛ خانم توی 

  حکمت بود.

 

 سالم رزا جان خوبی؟ -

 

 

  سالم ممنون؛ شما خوبید؟ صبا چه طوره؟ -

 

همه خوبن عزیزم؛ رزا جان! من برای هفت مهر از خانم  -

ادریسی برای آرایشگاه وقت گرفتم. لطفاً تا روز عقد، مدل 

نی بشه که مو و مدل آرایشت رو تعیین کن تا دقیقاً همو

  دوست داری عزیزم.

 

 

  وا رفتم، با کالفگی ادامه دادم:

 

  بله چشم خانم حکمت. -
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  ای زد و گفت:تک خنده

 

به من بگو مادرجان؛ راحت باش! تو دیگه عروس ما  -

راستی رزا! جواب آزمایشتون کی به دستتون می  هستی، 

  رسه؟

 

ده ت اصالً مگه اوماهل شدم؛ خواستم بگم پسر شازده

  آزمایش بده؟ گفتم:

 

 دونم؛ از دانیال بپرسید!نمی  -

 

جون خیلی سالم می رسونه رزا، چشم عزیز دلم! مامان  -

  راستی لباست چه طور بود؟! اندازه شد؟

 

 

  بله، عالی. -

 

تون نمیشم؛ خب خدارو شکر؛ دیگه مزاحم خلوت دونفره  -

 مراقب خودتون باشین! خداحافظ.

 

 

 

واقعا که، دانیال به مادرش دروغکی  و تلفن رو قطع کرد؛ 
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 گفته بود که با منه.

 

سری از تأسف تکون دادم؛ تا روز عقد فقط دو روز مونده 

 نه برگشتم.تاکسی گرفتم و به خو بود، 

 

روی آینه ایستاده بودم؛ پیراهنی که خانم حکمت برام به رو

خیلی زیبا بود!  خریده بود واقعاً توی تنم عالی شده بود، 

، ایهای حرفهدوزیش تا کمی زیر زانو بود و مرواریدقد

  ه.داد چه ارزش باالیی دارنشون می

 

منتظر زنگ دانیال بودم تا من رو به آرایشگاه ببره؛ البته 

اگر دست خودش بود دنبالم نمی اومد ولی حاال مادرجان 

  تونست، سرپیچی کنه.باهاش بود و نمی

 

داشتم؛ هیچ حس هیجانی نفس عمیقی کشیدم و کیفم رو بر

چیز تموم بشه، چون نداشتم، فقط دوست داشتم زودتر همه

کردن دانیال رو حوصله و اعصاب کافی برای تحمل 

  نداشتم.

 

آدرس لواسانات رو نوشتم و روی میز برای بابا گذاشتم؛ 

 مامان از خوشحالی دل تو دلش نبود.

 

. مادرجان کنمبرام غیر قابل باور بود که دارم عروسی می 

آورد؛ من، حاضر و آماده وارد آیفون رو به صدا در
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روح و موهای بلند آسانسور شدم؛ نگاهی به صورت بی

 دارم انداختم.حالت

 

های خودم شال سفیدم رو روی سرم مرتب کردم و به چشم

کردم، کاش این انتخاب خیره شدم؛ خودم رو سرزنش می

 کردم! اما...رو نمی

 

شد و مادرجان با لباس بلندی جلوی  در آسانسور باز

کرد، آسانسور ظاهر شد؛ لباس بلندش زمین رو جارو می

لباس بلند مدل  دستم رو گرفت و با هم بیرون اومدیم؛ 

هاش ماهی و یشمی رنگی پوشیده بود که از شونه تا پهلو

گردنبند طالیی به گردن داشت و  دوزی شده بود، پولک

  ش گذاشته بود.دار سریک کاله زرق و برق

 

توی ماشین نشستم و به آرایشگاهی که دوست مادرجان 

 شده بود.ماشین تزیین ن  بود، حرکت کردیم؛ 

 

کت و شلوار دامادی دانیال روی صندلی کنار من 

نگاهی بهش کردم، کت و شلوار کرمی رنگ با  بود؛

  ای سوخته، براق و نوک تیز.های قهوهکفش

 

دونم چند بیرون خیره شدم؛ نمی نگاهم رو ازش کشیدم و به

ساعت از نشستن من روی صندلِی راحت آرایشگاه 

 گذشت.می
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هام رو بسته بودم و ایرپاد رو به گوشم زده بودم؛ یهو چشم

اومد و صدای مادرجان توی  ها از گوشم دریکی از ایرپاد

  گوشم پیچید:

 

 ای شدی!های افسانهشبیه پری دریایی -

 

توی آینه دختری رو  هام رو باز کردم؛لبخندی زدم و چشم

  دیدم که شبیه من بود، اما من نبودم.

 

ام کشیدم که متوجه شدم، اونی که توی دستم رو به چهره

هام به قدری زیبا و مالیم آرایش بینم خودمم؛ چشمآینه می

ی گونهتونستم چشم از خودم بردارم؛ رژشده بود که نمی

هایی که حاال از ف، لبهلویی رنگ، پوست شفاف و صا

داد، روی رژ لب مات گلبهی داشت خودی نشون می

های بلندم؛ کاش خدا من ام و مژههای صاف و کشیدهابرو

هام افتاد که فرنچ آفرید! نگاهم به ناخنجوری میرو همین

 شده و بادامی شکل، کاشت شده بود.

 

از خانم ادریسی تشکر کردم و به کمک خانم حکمت که 

من خوشگل شده بود، به سمت سالن شینیون رفتیم؛ مثل 

های خانم ادریسی موهای بلندم رو با چهار نفر از دستیار

هزار جور اسپری و چسب زدن  هزار زحمت، جمع کردن،

 ودن بمونه.جور که حالت داده بتا همون 
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رفت که کاله کوچک سفیدم رو می ام سرم حوصلهک-کم

 .هام گذاشتنطرفه و کج، روی وسط مویک 

 

برانگیز، بهم نزدیک شد مادرجان با لبخند پررنگ و تحسین

و بغلم کرد، به دانیال زنگ زد تا به دنبالمون بیاد؛ لباس 

دانیال، کامالً توی تنش نشسته بود، موهاش به طرز خیلی 

هایی که به موهاش زیبایی آرایش شده بود و رد شونه

زیبایی که روی ریش کشیده بودن کامالً مشخص بود، ته

اش داده صورت استخوانی دانیال بود، جلوه زیبایی به چهره

 بود.

  

 

نگاهم رو از نگاهش که روم خیره شده بود گرفتم؛ دسته 

کرد، ای توی دستش بود، اگر مامانش اشاره نمیگل ارکیده

  داد.همون رو هم به دستم نمی

 

رفتم؛ خیال، دسته گل رو ازش گرفتم و به سمت ماشین بی

تا خواستم صندلی عقب بنشینم، مادرجان اجازه نداد و 

دانیال در صندلی جلو رو برام باز کرد؛ توی ماشین نشستم 

   و دانیال حرکت کرد.

 

کردم و توی های سفید ارکیده رو نوازش میبا دستم گل

جوری طی شد و به کاخ فکر بودم؛ نفهمیدم مسیر چه
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متوجه  و برام باز کرد؛ مخوف رسیدیم، دانیال در ماشین ر

شر آب از حوض و استخر وسط ویال شدم، -صدای شر

  بخشی داشت.حس آرام

 

هایی زیبا و پوشیده، ربابه خانم، طاهره و گیتی با لباس

جلوی در ویال با یک دسته گل رز قرمز به دست ایستاده 

و بابام هم از ویال  کم مامانم-کم بودن و منتظر ما بودن؛ 

زده به من نگاه کردن؛ هنوز برام دن و هیجانبیرون اوم

جای سؤال مونده بود که دانیال به بابام توی اتاق چی گفت 

 که راضی به این ازدواج شد؟!

 

دم به داخل ویال نزدیک شدم که صدای کل کشیدن، ق-قدم

جا رو برداشت؛ ربابه خانم سر از پا دست و آهنگ همه

  نش زدم.ی مهربولبخندی به چهره شناخت،نمی

 

مامان با لباس  ریختن؛ کردن و سرم میپر می-ها رو پرگل

ای ای ایستاده بود، لباس بلند کرم رنگ پوشیدهزیبای افسانه

درخشید؛ توی که طرح و نقش خاصش توی چشم بود و می

دستش اسپند بود و زیر لب دعایی می خوند، اسپند رو توی 

 ریخت.آتش می

 

راهش کنار در ایستاده -شلوار راهبابای خوشتیپم با کت و 

لبخند محوی بهشون زدم و وارد ویال   زد، بود و دست می

هایی منتظر به من و دانیال ها، با چشمی مهمونشدم؛ همه
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خیره شده بودن و با ورودمون همه کل کشیدن و دست 

شناختم، همه غریبه بودن اما ها رو نمیزدن؛ خیلی

  یده بودم.ها رو توی شب فاجعه دبعضی

 

هایی چپ-بعد نشستن توی جایگاه عروس و داماد، صدای پچ

های های جوون جمع با آرایشدختر گوشم رو پر کرد؛ 

گفتن که گاهاً به هایی میغلیظ و رنگارنگ، در گوشی چیز

 خورد:گوشم می

 

 «گفتن خوشگل نیست. طور که مرجان جون میاون »-

 

 « بود؟گفت، این عروسم می-عروسم» - 

 

 «ای. ود همچین خانوادهباز مرجان بعید »- 

 

 «ندیده؟طور این دختر رو پسدانیال چه » -

 

 «مونه؟روس رو هم مثل قبلی می کشن یا زنده میاین ع»-

 

هاشون گوشم رو پر کرده بود؛ حال بد خودم، تموم حرف

ام کرده بود، بغض ها واقعاً کالفهی این حرفعالوهبه

تونستم م بود و با یک تلنگر کوتاه میمحکمی توی گلو

 بشکنمش.

ها رو خواست، مدتی گذشت که عاقد اومد و شناسنامه
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ها رو به عاقد داد و کنارش ایستاد؛ اشک مامانم شناسنامه

هاش حلقه زده بود، نیال کنار مامان با حرص به توی چشم

آرایش مختصری کرده بود و لباس  من خیره شده بود؛ 

اسبی باالی زانو پوشیده بود و موهاش رو دمصورتی رنگ 

  بسته بود.

 

عاقد در مورد جواب برگه آزمایشگاه پرسید که من 

یهو دانیال از جیب کتش یک برگه  پوزخندی زدم، 

درآورد و به مادرش داد؛ خیره به دستش بودم که  آزمایش 

عاقد، دفتر بزرگی رو به دست مادرجان داد تا بیاره و ما 

  م.امضاء کنی

 

ی آزمایش بود؛ حتماً این مورد هم از تعجب نگاهم به برگه

نظرم هزار و صد و به بازی دانیال حل شده، با پارتی

دفعه امضاء زدم تا دست از سرم برداشتن، گاهی  بیست 

در نهایت سند  دادم؛ گرفت و استراحت میدستم درد می

  ازدواج رو آوردن و امضا کردم.

 

ه هم توی ه بابا و مامان در مورد مهریجا فهمیدم کهمون 

بابا  مجلس بله برون حرف زده بودن اما من حواسم نبود؛ 

از شروط ضمن عقد فقط حق خروج از کشور و حق 

 حضانت فرزند رو تونسته بود از دانیال بگیره.

 

سکه، آینه و شمعدان با صد شاخه  چهارصد  ام مهریه 
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  نبات بود؛ عندالمطالبه.

 

هر  ی عقد افتاد که با شکوه تزیین شده بود؛ فرهچشمم به س

برون برامون آورده بودن، حاال توی چیزی که روز بله 

  سفره عقد بود.

 

عاقد با صدایی بلند شروع کرد برای من و دانیال دعا 

هیچی از  گفتن به جز خودم، همه آمین می خوندن؛ 

دن دعاهاشون نفهمیدم که عاقد با صدایی رسا شروع به خون

  خطبه عقد کرد.

 

 هام رو بستم و با صدای:چشم

 

 «پرسم آیا بنده وکیلم؟عروس خانم برای بار سوم می»  -

 

های خیس مامان و نگاه نگران بابا کردم و نگاهی به چشم

  آروم گفتم:

 

 ، بله.ی پدر و مادر مهربونمبا اجازه -

 

م، ی چشمم به روی گونه ای اشک از گوشهاولین قطره

 این اشک رو نبینه. سعی کردم کسی شد؛ سرازیر 

 

دانیال انگشتری رو به انگشتم کرد و من هم متقابالً انگشتر 
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ست رو توی انگشتش جا دادم؛ جام عسل آوردن و با حالت 

   رو دهن دانیال گذاشتم و اون هم دهن من. چندشی قاشق

 

م سر رفت و بهونه آوردم کیک رو بریدیم که من حوصله

  دوست ندارم؛ آخیش، از مهلکه فرار کردم.که من کیک 

 

   ایش! ده؛گذاشتم دهن شازبار هم باید کیک میاین

 

ی خونه رو برداشته بود که ل و همهمه همهک-صدای کل

خوره؛ زود از جمع عذر احساس کردم گوشیم زنگ می

رقصیدن، به حیاط خواهی کردم و از بین جمعی که می

 ما جواب دادم:رسیدم، شماره ناشناس بود؛ ا

 

  بله؟ -

 

 خوشبخت بشی رزا! -

 

 

 صدای همتا توی گوشی پیچید؛ بغضم رو شکستم:

 

  همتا! تویی؟ کجایی؟ -

 

  صدای لرزون همتا من رو به گریه انداخت:
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کنه؛ رزا! من رو الهی فدات شم! عروس که گریه نمی -

اما قول می دم،  ببخش که باعث شدم زورکی ازدواج کنی،

وقت این لطفت رو فراموش نکنم! هیچ بهت قول می دم که

اش رو به همه رزا من به دبی رسیدم، سالم و سالمت؛ 

  ستم.ای که االن گفتی مدیون هبله

 

  دماغم رو کشیدم و گفتم:

 

  ها کی بود؟تونی بگی منظورت از رییس و اونباز نمی -

 

 صداش لرزید و گفت:

 

بگیرم رزا؛ از این به بعد، من دیگه نباید با تو ارتباط  -

ارم! اگر خیلی دوستت د-خیلی-مراقب خودت باش! خیلی

دانیال اجازه داد بعداً بهت زنگ می زنم؛ مراقب خودت 

 باش!

 

هام رو بستم و چشم خواستم چیزی بگم که تماس قطع شد؛ 

 آهی کشیدم.

 

اما همتا! من خودم دانیال رو انتخاب کردم، زور و » 

 «اجباری در کار نبود.

 

پاک کردم و از کیفم پنککی درآوردم و به  صورتم رو
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خواستم در برابر هام پاک بشه؛ نمیصورتم زدم تا رد اشک

  ها کم بیارم.و فامیل دانیال و اون دختر فک

 

هام رو پاک کردم و با لبخندی وارد مجلس شدم؛ زیر چشم

های ها رو نشنیده گرفتم، چون دیگه با شنیدن حرفچپ-پچ

  مده بودم.همتا به خودم او

 

های دسته جمعی و دونفری گرفتیم و در نهایت، این عکس

 شد؟ یا..پدرام بود که داشت بهمون نزدیک می

 

خودش بود؛ کت و شلوار زرشکی رنگی به تن داشت و 

  دست به جیب وارد مجلس شد.

 

ای روی مبل نشست چندتا عکس باهامون انداخت و گوشه

 و خیره به من سیگار کشید.

 

ای یکی رقصیدن و هر چند دقیقهوی پیست رقص میهمه ت

 گرفت.داد و باهام عکس مییک جعبه کادو به دستم می

 

 

 

  بعد گذشت چند ساعت، صدای مادرجان توی گوشم پیچید:

 

 رزا! ِد پاشین برقصین؛ پاشو! -
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توی دلم لعنت بلندی به دانیال فرستادم و دانیال خیلی 

شون من رو برد ک-کشون خونسرد، دستم رو گرفت؛ 

توجه به اخمم وسط؛ اخم بزرگی تو صورتم بود که بی

دستش رو روی کمرم گذاشت که مجبور شدم من هم دستم 

 اش بگذارم.رو روی شونه

 

 آهنگی شروع شد: 

 

What day is it? And in what month -    

 

This clock never seemed so alive  

 

I can’t keep up and I can’t back down  

 

I’ve been losing so much time  

 

‘Cause it’s you and me and all of the 

people with nothing to do, nothing to lose  

 

And it’s you and me and all of the people  

 

And I don’t know why I can’t keep my 

eyes off…   
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(Lifehouse _ you & me)   

 

نوشیدنی سر  بغل دانیال چشمم به نیال افتاد که  توی

سری با تأسف تکون دادم، تا آخر آهنگ همون  کشید؛ می

  مدل رقصیدیم.

 

بعد تموم شدن آهنگ و جدا شدن از دانیال، سنگینی 

های پدرام رو روی خودم حس کردم؛ اخمی کردم و چشم

  نگاهم رو دزدیدم.

 

از پشت جمعیت،  توی جایگاه عروس و داماد نشستیم که

مهابا از مادرجون با لبخند پررنگی بهمون نزدیک شد؛ بی

جام بلند شدم و به سمتش رفتم، بغلم کرد و پیشونیم رو 

  ض گفت:ای بهم داد و با بغبوسید؛ جعبه

 

قرار بود توی عروسی نبات این رو بهش بدم که قسمت  -

ت دم، انشاهللا به زندگیتون برکنشد؛ االن به تو هدیه می

  بباره.

 

دانیال دست مادرجون رو بوسید؛ من هم به تبع اون، دست 

  سیدم و بغلش کردم.ی مادر جون رو بودیگه

 

جعبه رو باز کردم؛ گردنبند زیبای طالیی که وسطش چشم 
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نظر داشت بهم چشمک زد، لبخندی زدم و گردنبند خودم 

  رو درآوردم تا این گردنبند رو جایگزینش کنم.

 

ها ازمون خداحافظی م مهمونک-بودم و کمخسته شده 

 رفتن.کردن و میمی

 

کردن؛ دختری رو دیدم از بین جمعیتی که خداحافظی می 

زد، دقت که کردم متوجه شدم که با مامانم حرف می

پریاست، با تعجب از جام بلند شدم و به سمتش رفتم. 

  صداش کردم:

 

 جا بودی اما..پریا! تو این  -

 

لبخندی بهم زد؛ بغلم کرد و آروم دم گوشم  پریا برگشت و

  گفت:

 

   لند شدی.های دیزنیشبیه پرنسس -

 

ازش جدا شدم و نگاهش کردم؛ صورتم رو نوازش کرد و 

 گفت:

  

 

برات دعا کردم تا آخر عمرت حالت عالی باشه   -

   عزیزم.
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  خندیدم و بغض کردم؛ با صدای لرزونم گفتم:

 

   وونه، اه!جمع دنبالت بود دیای! چشمم توی خیلی دیوونه -

 

بلند شد و شالش رو سرش کرد و با اخم ساختگی لبخندی 

 زد:

 

 زنه!عروس زار نمی -

 

ام رو بوسید؛ کیفش رو برداشت و ازم خداحافظی گونه

  کرد.

 

خوب با مادرجان بهم نزدیک شد؛ مامانم و مادرجان خیلی 

   بود.نفعم  کردن و این شاید بههم ارتباط برقرار می

 

  مامان و مادرجان رو به من گفتن:

 

   ی خودتون.برید خونهبعد شام تشریف می -

 

  حالت لبخند صورتم جدی شد و پرسیدم:

 

   من که هنوز عروسی نکردم. -
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  فت:ام قرار داد و گمامان، دستی روی شونه

 

داماد عجله داره دخترم رو ببره؛ شوهرته حق داره خب!  -

 گیرم.عروسی هم برات میاگر دوست داشتی یک 

 

  با خنده ادامه داد:

 

  البته اگه تا چند ماه دیگه، حامله نباشی. -

 

لبخند کجی به مامان زدم؛ بعد از شام، شینیون موهام رو 

جون رفتم تا آرایشم رو پاک کنم و باز کردم و به اتاق خانم

 چمدونم رو بردارم.

 

 

 

ی افتاد؛ یعنی بعد از پاک کردن آرایشم، چشمم به حیاط پشت

باید این انتخاب رو بپذیرم؟ یاد همتای دیوونه هر لحظه 

باهام بود، من انتخاب کردم دانیال ازم مراقبت کنه تا 

   سرنوشتم مثل همتا نشه.

 

 

 

کرد هام سنگینی میهای مصنوعی رو که روی چشمپلک

ای کنندهآوردم؛ بعد از پاک کردن کامل آرایشم، مرطوبدر
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  زدم و رژ لب مایع براقی به لبم زدم.به صورتم 

 

 

 

برای همیشه از کاخ مخوف و اتاق مادرجون خداحافظی 

 کردم.

 

 

به اتاق صبا اومدم. پرستارش کنارش نشسته بود، بغلش 

جا کردم و بوسیدمش؛ اگر صبا نبود، شاید من هم این 

   نبودم.

 

از سهیال و صبا خداحافظی کردم و بیرون رفتم؛ نگاهم به 

من قلب پدرام  پیانو و پدرام که کنار پیانو ایستاده بود افتاد؛

موضوع رو بعد  رو شکستم، اون خیلی دوستم داشت و این

  م.که ازش دوری کردم فهمیداز این 

 

 

 

از دور براش توی دلم آرزوی خوشبختی کردم و تا از 

سالن فرعی خارج شدم، یک صف از بزرگان رو دیدم که 

خانم جون، مادرجان،  منتظر من بودن؛ایستاده بودن و 

آقای فرزان بزرگ، بابام، مامان مهربونم و دانیال با 

   ها و قلب یخیش.چشم
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جون رفتم و نیال هم بعد از شام ناپدید شد. به سمت خانم

 ریزم.کردم اصالً اشک نبغلش کردم؛ سعی می

 

 

 

هام رو محکم بستم؛ بابا بهترین توی بغل بابا، چشم 

گر من بود، ازش سؤال داشتم، پس از بغلش زود یتحما

جدا شدم؛ به بغل مامان که داشت مثل ابر بهاری گریه 

صورتش رو بوسیدم و ازش عذرخواهی  کرد پریدم؛می

 کردم که تنهاش گذاشتم.

 

 

 

 

 

  به دانیال نگاهی کردم و رو به بابا گفتم:

 

 

 

   شه باهاتون حرف بزنم بابا؟می -
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تر  زد و دستم رو گرفت؛ با هم به طرف خلوتبابا لبخندی 

خونه رفتیم، کنار بابا روی مبل نشستم؛ دستش توی دستم 

  بود، لبخند کوتاهی زدم و پرسیدم:

 

 

 

خواین بدونید دانیال خوشبختم می کنه بابایی؟ شما گفتین می -

جوری این رو در عرض یه ساعت و توی روز یا نه؟ چه

   برون فهمیدید؟بله 

 

 

 

و آروم  ابا، موهام رو کنار زد؛ صورتم رو نوازش کرد ب

  گفت:

 

 

 

وقت بهت نگم، اما خدارو شکر که هنوز خواستم هیچ می -

   رزای کنجکاو بابایی.
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  لبخندی زدم که ادامه داد:

 

 

   دانیال بهم یک تضمین داد که خوشبختت می کنه. -

 

 

 

باز ی اولش رو از جیبش، قرآن کوچکی در آورد و صفحه

  کرد و به دستم داد:

 

 

 

 بخونش رزا!  -

 

 

 

ی اول قرآن کردم؛ دست خطی بود که نگاهی به صفحه

  نوشته بود:

 

 

 

خورم تا جان در بدن دارم از من دانیال فرزان، قسم می»-

ش ارزا بهادری همسرم، مراقبت کرده و هم چون خانواده

طی خط هرگز و در هیچ شرایبه او احترام گذارم! این دست
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 «نقض نخواهد شد؛ امضا دانیال فرزان 

 

 

 

این دست خط دانیال بود؟ دانیال قسم خورده؟  خشکم زد؛ 

جوری نشناخته بودم؛ باورم نمی شه، چون دانیال رو این 

   شد.دانیال، قرآن، پیغمبر و امام سرش نمی

 

 

 

آب دهنم رو قورت دادم و قرآن رو بستم و بوسیدم؛ به بابا 

چیزی جز این  برگردوندم، لبخندی زدم و ایستادم،قرآن رو 

  نه.کتونست بابای من رو قانع نمی

 

 

 

دانیال جلوتر رفت اما من ایستادم،  ای شنیدم؛صدای گریه 

برگشتم و نگاهی به جمعی که پشت سرم برای بدرقه بود 

  کردم.

 

 

 

   کنن اما این صدا، دور از این جمع بود.همه گریه می

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 266 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 

 

  یدم:آروم پرس

 

 

 

   کسی مونده که ازش خداحافظی نکردم؟ -

 

 

 

ناگهان از آشپزخونه ربابه خانم، گیتی و طاهره بلند شدن و 

  با صدای لرزون همه با هم گفتن:

 

 

 

  چه زود ما رو فراموش کردی؟ -

 

 

 

قدر ام با هم قاطی شد، چه نفس عمیقی کشیدم؛ اشک و خنده

ی بغل دویدم و توشه، به سمتشون دلم براشون تنگ می

تر از این اشکم در ربابه خانم گریه کردم؛ اجازه ندادم بیش 

بیاد و فوری از بغلش جدا شدم؛ سریع از گیتی و طاهره 

  خداحافظی کردم که گیتی توی گوشم گفت:
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کردم تو قراره با من رو ببخش رزا! اون روز فکر می -

 پدرام ازدواج کنی.

 

  م:م؛ آروم زمزمه کردش رو بوسیدلبخندی زدم و گونه

 

 

 

  تونی.اگر عاشقشی براش بجنگ و به دستش بیار! تو می  -

 

 

 

دستی براشون تکون دادم و به سمت چمدونم رفتم؛ مامانم 

کرد، سرسری اسپند دود کرده بود و به سمتم فوت می

  نگاهی به دانیال کردم و از ویال بیرون رفتیم.

 

 

 

  برگشتم و رو بهشون گفتم:

 

 

 

ن، بابا ممنونم که حمایتم کردین، مادرجان شما بهترین ماما -

کنم براتون که حالتون از جون دعا میمادر دنیایی، خانم 
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این به بعد عالی باشه، آقای فرزان شما مثل پدر من هستید 

 برای شما و پدرم آرزوی سالمتی دارم!

 

 

 

کردم بهش نگاه هر کسی رو توی جمالتم خطاب می

شت پتکون دادم. چمدون رو حاج یونس، کردم؛ دستی می

ماشین دانیال گذاشت و توی ماشین با آرامش نشستم؛ یاد 

  جا افتادم.های اولی که اومده بودم اینهای پریا، روزحرف

 

 

 

 !«رزا توی اتاق دانیال یک در مخفی هست، پیداش کن »  -

 

 

 

های جور واجور برام توی این خونه رخ داد آن قدر اتفاق

جا هستم؛ یادم رفت تا بعد  یادم رفت برای چی این که کالً 

ها توی این کاخ نمونم، اما ای بیارم و شبچند روز بهونه

  ام به صبا اجازه نداد این کار رو بکنم.دلبستگی

 

 

 

دانیال ماشین رو روشن کرد و برای آخرین بار به 
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  های نگران بابا و مامان خیره شدم و لبخند زدم.چشم

 

 

 

هام بسته بود؛ باد سیر، فقط توی فکر بودم و چشمتوی م

  داد.خورد و حال قلبم رو تغییر میسردی به صورتم می

 

 

 

سه ساعت توی مسیر بودیم؛ مطمئنم اگر روز بله برون 

 فهمیدم محل زندگیم کجاست.حواسم بود، حتماً می

 

 

 

هام رو باز کردم؛ ساعت یک نصف شب بود، نگاهی چشم

خیالم رو « چالوس پنج کیلومتر» ، تابلوی به اطراف کردم

 راحت کرد و فهمیدم کجا هستم.

 

 

 

هام رو بستم، پس محل ماشین وارد چالوس شد؛ چشم

زندگی من چالوس بود. مدتی گذشت که حس کردم سرعت 

ماشین کم شد؛ فهمیدم رسیدیم، نگاهی به اطرافم کردم؛ 

  مخوف.تر از کاخ کوهروم بود، خیلی باشبهویالیی رو
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با ماشین از راه سنگی کوتاه و پیچ دار حیاط ویال عبور 

ی بلندی که طبقه حوض بزرگ سه  روی کردیم و روبه

ای وسطش قرار داشت و از دست مجسمه ی فرشتهمجسمه

  شد ایستادیم.اومد و توی حوض ریخته میآب بیرون می

 

 

 

های سرسبزی دور تا دور ویال حیاط بود که با درخت

پوشیده شده بود؛ دو تا آالچیق سفید رنگ، سمت راست 

ویال کنار هم قرار داشت، ساختمون وسط حیاط از سفیدی 

ها تابیده بود، درخشان شده بود؛ و نوری که از زیر پنجره

ی منظمی، چراغ ی ویال با فاصلهروکل مسیر ماشین

 ی باغی قرار داشت و حیاط رو منور کرده بود.ایستاده

 

 

 

ا سقف شیروانی سرخ مر دو طبقه ب-مون سفید مرساخت

ی بلندی حیاط رو به ایوان پلهرنگی مقابلم قرار داشت؛ راه

کرد و در سفید و طالیی رنگ ساختمون خونه وصل می

  داد.توی ایوان خودی نشون می
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داشت و کنارم قرار دانیال چمدون رو از پشت ماشین بر

قدر بی شعوری تو شد، چهها وارد خونه داد؛ خودش از پله

 واقعاً!

 

 

 

رسید؛ چمدون رو های بلند ساختمون به ایوان میستون

ها باال رفتم، سنگین بود و توی هر داشتم و از پلهناچاراً بر

 فرستادم.ایستادم و یک لعنت به دانیال میچهار پله می

 

 

 

باالخره به ایوان رسیدم و نفسی از خستگی فوت کردم؛ 

ی تونم چمدون رو روی زمین بکشم، دستهمیحاال دیگه 

بلند چرخ چمدون رو باز کردم و وارد ویال شدم؛ تنها 

  اومد، صدای کفش پاشنه بلند خودم بود.صدایی که می

 

ای دو طرفه که روم بود با راه پلهبهسالن خیلی بزرگی رو

ی فرشته داشت و به طبقه باال هاش دو تا مجسمهکناره

ی باال از جایی که من ایستاده بودم دیده طبقهرفت؛ می

طرفه، دری وجود داشت که باز های دوپلهشد. پایین راهنمی

های فسفری رنگ و کاراملی نو اون ها و کاناپهبود و مبل

  زد.جا، برق می
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های وارد اون سالن که شدم متوجه بلندی سقف و پنجره

 م.ها شدرنگ کاناپههای همقدی و پرده

 

 

 

سمت چپ پذیرایی، یک دست مبل راحتی فسفری رنگ 

های طالیی رنگ چیده شده بود، دوازده نفره با میز

خاصی کنار  هایبافت و مجسمههای ایرانی دستفرش

  زد.ها برق میمیز

 

 

 

روم، میز غذاخوری چهارده نفره چوب راش فانتزی بهرو

کاراملی های قرار داشت و سمت راست پذیرایی، کاناپه

و هشت اینچی  روش تلوزیون بزرگ چهلبهرنگ که رو

  وجود داشت، وا! آشپزخونه کجاست پس؟

 

 

 

  صدای دانیال رو از باالی سرم شنیدم که گفت:
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تونی ها طبقه باالست؛ هر کدوم دوست داشتی میتاقا- 

  انتخاب کنی، شب بخیر.

 

 

 

کوتاهی ازش  یوقتی برگشتم و به باال نگاه کردم فقط سایه

  دیدم و بعد صدای دری که بسته شد.

 

 

 

های دو پلهخسته بودم؛ پس از پذیرایی دل کندم و به راه

طرفه نزدیک شدم، با دو دستم چمدون سنگین رو برداشتم 

های سنگی سفید رنگ رو طی کردم؛ به روم پلهآ -و آروم

طبقه باال که رسیدم چمدون رو زمین گذاشتم، عرق صورتم 

روم بود، بهپاک کردم و به دور تا دور سالنی که رورو 

ی گرد سمت راست بود، یکی سمت خیره شدم؛ یک راهرو

  چپ.

 

 

 

هام رو بستم و به سمت راهروی سمت چپ رفتم؛ چشم

خواستم شانسی انتخاب کنم که اتاقم کجا باشه، بعد می
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هام رو که باز چشم مسافتی به دیواری برخورد کردم؛ 

روم، بهیدم ته راهرو هست و کنار دیوار روکردم فهم

های این قسمت چوبی پله ای به سمت پایین بود،پلهراه

ها دیدم، توی دلم گفتم پلهبودن؛ برگشتم و اتاقی رو کنار راه

 ی پایین برجا به طبقهتونم از این همین خوبه، راحت می

 

 

و دو به جز اتاق من، سه تا اتاق دیگه توی این راهرو بود 

  تا توی راهروی سمت دیگه.

 

 

 

ها روشن در سفید اتاق رو باز کردم که با ورودم، چراغ

شد؛ اتاق خیلی بزرگی بود با تراس بزرگی که جلوم 

ی لوازم اتاق یا اتاق به رنگ آبی آسمانی بود و همه بود،

 سفید بودن و یا تناژ آبی داشتن. لبخندی زدم، اتاق تقریباً 

ختی کنار پنجره قرار داشت و کمد دیواری پنجاه متر بود؛ ت

  بزرگ سفید رنگی کنار تخت بود که دو تا آینه داشت.

 

 

 

دار جلوی تخت، میز کار بزرگ و صندلی چرخ

ی راحت که رنگ، کنارش یک دست مبل چهار نفرهخوش

روی تخت بزرگ  شد روش دراز کشید و به فکر رفت؛می
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گذاشتم، کمد رو  آبی رنگ نشستم و چمدونم رو کنار تخت

های خوشگلی توش بودن، یکیش رو لباس خواب باز کردم؛

انتخاب کردم و پوشیدم؛ روی تخت دراز کشیدم و به چند 

  دقیقه نکشیده خوابم برد.

 

  *** 

 

 

 

هام ها من رو از خواب عمیقم بیدار کرد؛ چشمصدای پرنده

ای کشیدم و به پهلو برگشتم، اشکی شده بود که خمیازه

های آبی خورد؛ کش و قوسی ی سفید با واالنم به پردهچشم

  خیز شدم.به بدنم دادم و نیم

 

 

 

ساعت دیواری بزرگی به دیوار چسبیده بود که ساعت 

داد؛ نفسی کشیدم و از روی تخت هشت صبح رو نشون می

  بلند شدم.

 

آرایش، چشمم به خودم افتاد؛ وای! چرا ی میز توی آینه

جا رو بهتر  تونستم اینشدم؟ حاال می هاشبیه جن درزده

 رو جلب کرد. ی اتاق، نظرمای گوشهببینم، حموم شیشه
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ای مات حموم رو باز کردم و واردش شدم؛ شیر در شیشه

هام رو آب رو باز کردم و وان پر شد، توش نشستم و چشم

       بستم.

 

 

 

دانیال کردم که صدای پای جلوی آینه، موهام رو خشک می

رو شنیدم؛ حوله رو دورم محکم کردم که در رو باز کرد و 

داخل شد، کت و شلوار پوشیده بود . شق و رق جلوم 

  کردم، آروم گفت:ایستاد؛ پشتم بهش بود و نگاهش نمی

 

 

 

  همتا دیروز بهت زنگ زد؟ -

 

 

 

  دست از خشک کردن موهام کشیدم، گفتم:
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  بعد از عقد. -

 

 

 

و از اتاقم بیرون رفت؛ صدای پاش زیر لب چیزی گفت 

پیچید، چمدونم رو روی تخت گذاشتم و هر توی راهرو می

  جاش گذاشتم.چی که با خودم از خونه آورده بودم رو سر

 

 

 

ی اتاق گذاشتم؛ به موندنم موقتی بود، پس چمدون رو گوشه

 امید روزی که چمدونم، پر بشه و باهاش به خونه برگردم.

 

 

 

 

 

کننده صورتم رو زدم و رژ اناریم رو روی لبم مرطوب

مالیدم؛ تونیک باالی زانوم رو پوشیدم و پا برهنه 

بافتم از اتاق بیرون که داشتم موهام رو میدرحالی

های کم کابینت-ی کنار اتاقم پایین رفتم، کمپلهاز راه اومدم؛ 

پله به پس این راه شد؛ طرح رومی آشپزخونه نمایان می

 آشپزخونه، راه داره.

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 278 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 

 

ی بزرگی رسیدم که دانیال پشت صندلی به آشپزخونه

با دیدنم  نوشید؛ی آشپزخونه نشسته بود و چیزی میجزیره ا

های سفید و بلند شد و از آشپزخونه فاصله گرفت، کابینت

لوستر مدرن وسط آشپزخونه، زیبایی منحصر به فردی به 

  جا داده بود.این 

 

هام با ل رفتم، در یخچال رو باز کردم؛ چشمبه سمت یخچا

دیدن این همه مواد غذایی سیاهه رفت، وای این یخچال 

چرا انقدر شلوغه؟ مربای آلبالو رو که جلوی چشمم بود 

برداشتم و روی صندلی پیشخوان آشپزخونه شروع به 

  خوردنش کردم.

 

 

 

ریختم که دانیال جلوی جزیره داشتم قهوه می

  تم سمتش که گفت:برگش  ایستاد؛

 

کردم؛ االن پروازش جا با دوست دخترم زندگی میمن این -

شه، قراره بشینه و اگر تو رو توی خونه ببینه ناراحت می

ای تا سر فرصت این من بهش میگم تو خدمتکار خونه

 موضوع رو بهش توضیح بدم.
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های گرد گستاخیش رو تماشا کردم؛ محکم و بلند با چشم

  گفتم:

 

 

 

بهش نگی که  حال تو اگر هر درک که ناراحت میشه؛ بهبه -

 من کی هستم خودم میگم، نگران نباش! هه..

 

 

 

روحش روم خیره موند؛ ازش کمی نگاه سرد و بی

  ترسیدم، ادامه دادم:می

 

 

 

جا نیاد! چون طبق رسم، امروز بهتره دوست دخترت این  -

  هامون میان.خانواده

 

 

 

چیزی نگفت، فقط صدای پاش رو سرم رو برگردوندم؛ 

  شنیدم که از خونه بیرون زد.

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 280 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 

خودم رو به کابینت تکیه دادم و نفسی فوت کردم؛ حس 

فهمم ازش نفرت و خشم توی دلم زبونه کشید، حاال می

 متنفرم، متنفر!

 

  های آخرش توی گوشم بود.حرف

 

 آوردم:اداش رو در

 

 .«کردم ی میبا دوست دخترم زندگ»  -

 

 شن.ها بعد از ازدواج هم عاقل نمیه! واقعاً بعضی پسره 

 

خوندم که گوشیم توی اتاقم نشسته بودم و داشتم کتاب می

   ام اومد.زنگ خورد؛ مامانم بود، لبخندی به چهره

 

 

 

   سالم مام گلی! خوبی؟ خسته نباشی. -

 

 

 

سالم پرنسس مامان، فدات شم حالت خوبه؟ حالت تهوعی  -

  چیزی نداری؟
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ام گرفت؛ حالت تهوع؟ منظورش رو سریع متوجه شدم خنده

  و جواب دادم:

 

 

 

   مون میاین؟نه قربونت، امشب خونه -

 

 

 

  با صدای مهربونی گفت:

 

 

 

کنیم، ما به چرا که نه؟ مرجان جون گفته عصر حرکت می -

 لواسان می ریم تا با مرجان و آقا داریوش به چالوس بیایم.

 

 

 

  مامان پرسید:لبخندی زدم که 
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   رزا حالت چه طوره؟ -

 

 

 

 تو دلم گفتم:

 

 «پرسی مامان. یفتاده که هی حالم رو میناتفاقی »- 

 

 

 

  زود جواب دادم:

 

 

 

   به خدا خوبم! مامان برای شام چی درست کنم؟ بلد نیستم. -

 

 

 

  مامان خندید و گفت:

 

 

 

   کنیم.هیچی درست نکن! خودمون میایم درست می  -
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  نگرانی گفتم:با 

 

 

 

کشم، مامان سبزی وای! نه مامان، از مادرجان خجالت می -

   قورمه چی بود؟

 

 

 

هاش که فرستم، فقط اون نکتهاش رو میبرات طرز تهیه  -

  بینمت، فعالً.پایینش نوشته رو حتماً رعایت کن! می

 

 

 

 

لبخندی زدم و تماس رو قطع کردم؛ اگر برای شام قورمه 

االن چی درست کنم؟ کمی فکر کردم؛ سبزی درست کنم 

   خواستم حرصش بدم.چون دانیال حرصم داده بود، می
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گرده، فوری مواد الزانیا رو آماده دونستم کی برمینمی

ها خواستم سیصد بار کابینتکردم؛ برای هر موادی که می

   گشتم تا پیدا بشه.رو می

 

 

 

گذاشتم و اومدم ساعت یک ظهر بود که الزانیا رو توی فر 

تا خونه رو بررسی کنم؛ از آشپزخونه به محیط بزرگی 

رسیدم که چند تا فرش دستبافت و چند تا کاناپه داخلش قرار 

ی همون داشت، از اون محیط که گذشتم به راهرویی گوشه

چند تا در بود که همه قفل بودن جز  تاالر بزرگ رسیدم؛

نهایت به یکی، اون یک در دستشویی بود؛ راهرو در 

   رسید، یعنی ورودی ویال.های دوطرفه میپلهمحیط راه

 

 

 

ونه د-جا رو بررسی کردم؛ دونهبه طبقه باال رفتم و اون 

ها رو باز کردم، هر کدوم رنگ خاصی داشتن؛ یکی اتاق

خاکستری بود، این یکی زرد، این یکی نارنجی و این یکی 

 قفل، حتماً اتاق دانیاله.

 

 

 

اتاق خودم رفتم، در اتاق اول رو باز کردم؛ به راهروی 
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ی این اتاق سفید بود، بعدی بنفش و بعدی اتاق من بود؛ همه

ها حموم و دسشویی داشتن و نیازی به دستشویی و اتاق

   حموم خارج از اتاق نبود.

 

 

 

ی به ها به پذیرایی لوکس خیره شدم؛ خونهاز باالی نرده

   ساس خوب و شادی.ذره احاین بزرگی، دریغ از یک 

 

 

 

ها پایین اومدم و به آشپزخونه رفتم؛ الزانیا رو از از پله

  مایکروویو درش آوردم و گذاشتم سرد بشه.

 

ای از الزانیا رو آسمون ابری بود و قرار بود بباره؛ تکه

خوردم که چه داشتم می-ه و چهب-توی بشقابم گذاشتم و با به

ند شدم و به طرف پنجره صدایی از حیاط خونه شنیدم؛ بل

  دویدم، نکنه دختره رو با خودش آورده؟

 

 

 

یهو دو تا ماشین هیوندا جنسیس و هیوندا آزرا دیدم که 

شدن؛ نکنه های شاد و خندانی پیاده میازش دختر و پسر

 جا؟ وای!دانیال پارتی داره این 
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ها با سر و صدای بلندی وارد خونه شدن. ها و دخترپسر

جا جلوی پنجره، خشکم زده بود که دو تا دختر همون من 

   به آشپزخونه که رسیدن با دیدن من هل شدن و جیغ زدن.

 

 

 

های موبلوند و قد بلند خوشگل. یکیش آدامس توی دختر

  دهنش بود و بعد جیغ زدنش پرسید:

 

   تو دیگه کی هستی؟ -

 

  د.زدم. هل شده بودم و قلبم به تپش افتاده بوفقط پلک می

 

ها به سمتشون اومدن و من رو ها با سر و صدای دخترپسر

   دیدن.

 

  ها پرسید:یکی از پسر

 

- 
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   کنی؟ دزدی؟کار میجا چیتو این 

 

 

 

 ند، به نشونه منفی تکون دادم.ت-سرم رو تند

 

 

 

  ها با خوشحالی گفت:یکی از پسر 

 

 خواستم. داف امروزم جورکاش از خدا یک چیز دیگه می -

   شد.

 

جور خشکم زده همه با هم خندیدن. اما من هنوز همون 

  به اون یکی گفت : بود. همون پسر

 

 

 

قدر هم این نازه. انگار دست هم بهش نخورده. بیا جلو چه  -

  و. بیا عمو ببینتت. چه راپونزلی تو!ج-جو
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پسره بهم نزدیک شد. ترسیدم و ازش دور شدم. هر قدم 

شدم. که در نهایت من به رتر میشد، من دونزدیک می

تر شد. دستش به سمتم دراز دیوار خوردم و اون نزدیک 

   شد که جیغ محکمی کشیدم.

 

های بلندی داشت. موهاش رو های مشکی و ابروچشم

عجیب و غریب آرایش کرده بود و یک بلوزی پوشیده بود 

که کل بدنش مشخص بود. هیکلی بود و قد بلند، رنگ 

  داشت. پوست روشنی

 

  هاش از پشت سرش گفت:یکی از دوست

 

 

 

  احسان فکر کنم این کوچولو الله. -

 

 

 

  پسری که بهم نزدیک شده بود جواب داد:

 

 

 

   نه بابا ندیدی جیغ زد؟ -
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لرزید. ی تنم از ترس میدستش به صورتم خورد. همه

   محکم هلش دادم و به سمت میز غذاخوری دویدم.

 

 

 

  داد و گفت: ای سری شیطانیخندهاحسان ناگهان، 

 

 

 

  خوای باهام بازی کنی؟ بیا بازی، جون!جون! می -

 

 

 

شد، بیاد. هر قدم بهم نزدیک میکم مونده بود که اشکم در

  رفتم.من چهار قدم دورتر ازش می

 

 

 

ترسیدم. آب دهنم رو قورت هیکلش درشت بود و ازش می

 دادم و نگاهی به اطراف کردم.
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روی میز گلدون رو برداشتم، باهاش دیوار دفاعی از  

  برابر خودم ساختم.کوچکی در

 

 

 

  با صدای لرزونم رو بهش گفتم:

 

 

 

 زنم.بهم نزدیک نشو وگرنه می -

 

  داری گفت:احسان، دوباره خندید و با صدای کش

 

 

قدر نازی تو! جون! تو بیا من رو بزن. قربونت برم. چه  -

   نگاهش کن.انگار عروسکه میثم، 

 

 

 

  جیغ زدم:
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 شو آشغال!خفه -

 

 

 

هاش که پشت سرش صدای ماشینی رو شنیدم. دوست

  خندیدن.گفتن و میها یک چیزی میایستاده بودن به دختر

 

 

 

ام رسید و دستی به موهام کشید. احسان، به یک قدمی

  ترسم.بود می فهمیده

 

 

 

  نگاهش روم خیره بود و آروم دم گوشم گفت:

 

 

 

   ای نه؟دست نخورده -

 

 

 

ام حبس شده بود. گلدون توی دستم مونده نفسم توی سینه

هاش به صورتم بود و جرأت باال بردنش رو نداشتم. نفس
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  کرد.خورد و حالم رو بد میمی

 

 

 

  آروم گفت:

   بخشمت خوشگله.وقتی التماس کردی، می -

 

 

 

پام رو  عصبی شدم. خشمی که داشتم، به بدنم جرأت داد تا

   باال ببرم و با زانو ضربه محکمی به وسط پاش بزنم.

 

 

 

از درد زمین افتاد و داد و هوار کرد به راهرویی که  وقتی 

   رسید، دویدم.به در ورودی خونه می

 

 

 

های احسان، دنبالم دویدن و من با تمام توانم به در دوست

بغل شدم که با باز کردن در توی ورودی ویال نزدیک می

 کسی افتادم.

  
نیال کنار تخت روی زمین افتاده بود. دانیال کنارش نشست و 
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نبضش رو چک کرد. روی زمین چند تا تکه کاغذ و لوازم 

های خون دیده بودم هایی که تو آزمایشگاهعجیب، شبیه لوله

 افتاده بود.  

 

ی برافروخته، روش رو برگردوند و گفت: دانیال با چهره  

 

بزنید. نبض داره هنوز.   اورژانس زنگ -  

 

با دهانی باز به نیال خیره شده بودم که صدای جیغ مامان من رو 

خود آورد. به طرف مامان دویدم و توی بغل گرفتمش. بابا به

 رو به دانیال، با صدایی لرزون گفت: 

 

بریم. پا شو.  پا شو دانیال. خودمون می -  

 

 رو بلند کرد و کردم که دانیال نیالداشتم مامان رو صدا می

 همراه با بابا از اتاق بیرون رفتن. بابا رو به من گفت: 

 

گردیم.  مامانت رو آروم کن؛ برمی -  

 

 زبونم به لکنت افتاده بود: 

 

 ما... ما... نی.. نیایم؟   -

 

 بابا سری تکون داد : 
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دم.  نه! بهت خبر می -  

 

صداش به رعشه افتاده بود و معلوم بود انتظار این کار رو از 

نیال نداشت. مامان رو کمی آروم کردم و مامرجان بهش کمی 

 آب خوروند.  

 

به کمک آقای فرزان و مامرجان، مامان رو به اتاق خواب 

رو بردیم. مامان روی تخت دراز کشید و کنارش نشستم.  بهرو  

 

فتاد؟های وحشتناک افاقوای! امروز چرا انقدر ات  

 

چند ساعتی از بردن نیال به بیمارستان گذشت اما خبری از بابا 

 نشد. 

 

چی بود حتماً دارویی چیزی نمیارم اما هراز اون وسایل سر در

 بود که نیال رو بیهوش کرده بود.  

 

مامان آروم شده بود و مامرجان کنارش نشسته بود. ازش اجازه 

ودم و زنگی به بابا بزنم.گرفتم تا برم اتاق خ  

وارد اتاقم شدم و چراغ روشن شد. گوشیم رو برداشتم. تماسی 

 نبود. 

 

دونم چرا زنگ نزدن. پوف نمی  
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ی بابا رو گرفتم اما جوابی ساعت دو نصف شب شده، شماره

 نگرفتم.  

 

رفتم که صدای گوشی بابا رو توی پذیرایی ها پایین میاز پله

ونه مونده. تماس رو قطع کردم و توی شنیدم. وای! گوشیش خ

 آشپزخانه ایستادم. 

 

 ناچار بودم به دانیال زنگ بزنم.  

 

ی دانیال رو گرفتم. بعد چند تا بوق صدای آروم و بمش شماره

 توی گوشی پیچید: 

 

 بله رز؟   -

 

 چی شد؟ چی کار کردین؟ نیال خوبه؟   -

 

 

بعد کمی مکث گفت:  دار نفسی فوت کرد وصدا  

 

ده؟  دونستی که نیال معتاتو می -  

 

ام گذاشتم و به کابینت تکیه دادم به سینه یدستم رو روی قفسه

 سختی صدام در اومد: 
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 معتاد به چی؟   -

 

 دانیال خیلی جدی و خونسرد جواب داد: 

 

 حشیش و شیشه.   -

 

های دانیال، قلبم تیر کشید. خودم رو گم کردم با شنیدن حرف

اید این حقیقت رو به مامان بگم. اصالً بگم دونستم چجوری بنمی

 یا نه؟  

 

 ناگهان صدای دانیال حواسم رو پرت کرد: 

 

 کاری نداری؟   -

 

شه؟ حالش چطوره؟ خوب می -  

 

 

جوری سوالم رو پرسیدم انگار پرستار نیال اون بود؛ حق به 

خواستم همه چی رو گردن دانیال بندازم.  جانب شدم و می  

 

دونم. کاری نداری؟  نمی -  

 

ی گوشی چپ چپ نگاهی زود تماس رو قطع کردم. به صفحه
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کم عقب رفتم.  کردم که مامرجان رو کنارم دیدم. هل شدم و یه  

 

مامرجان حیرت زده به گوشیم چشم دوخته بود. یه لبخند خیلی 

 تلخ به لبم اومد و تظاهر کردم که چیزی نشده: 

 

گه مسمومیت غذاییه.... چیزی نیست... دانیال می -

 انگار....  

 

مامرجان نگاهش از گوشی به من افتاد. لبی بر هم زد، سفیدی 

ش به سرخی دراومده بود. صداش به سختی های کهرباییچشم

 به گوشم رسید: 

 

ات دروغ وقت به خانوادهطور که هیچهمون -

گی؛ به من هم نگو.  نمی  

 

ار کمی که ازش حساب بردم. حاال اون مقدکمی ازش حساب می

بردم، اضافه شد. مامرجان با قدم های تندی از آشپزخونه می

 دور شد. 

 

ص عذاب وجدان دادن بودن. ی فرزان، متخصخانواده  

 

                       ** 

هم میافتاد سرم هم پایین میومد و  هام وقتی رواز خستگی، چشم

پریدم. از چرت می  
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؛ اما از خستگی دهانم باز مونده بود تا روی کاناپه نشسته بودم

 اکسیژن بیشتری رو از دهانم جذب کنم.  

 

پلکی زدم. ساعت نه صبح بود اما خبری از بابا و دانیال نشد. 

تونستم صبر کنم. دیگه نمی  

 

های گوشی رو برداشتم و توی اینترنت به دنبال بیمارستان

ای که توش بودم، گشتم.  نزدیک به محله  

 

چالوس فقط سه تا بیمارستان داره که یکیش کلینیکه؛ پس ممکن 

 نیست توی کلینیک باشه.

 

 احتماالً بیمارستان رازی و طالقانی هست. از جا بلند شدم.  

 

اسنپی گرفتم و لوکیشن بیمارستان طالقانی رو چک کردم. کمی 

 به محل زندگی ما نزدیک بود.

 

رم. میآخ! یادم رفت به مامرجان بگم که کجا    

 

شالم رو روی سرم مرتب کردم و از ماشین پیاده شدم. به داخل 

جاست یا نه؟  بیمارستان رفتم تا از پذیرش بپرسم که آیا نیال این  

 

ای مشغول بود. دخترکی که توی پذیرش نشسته بود با پرونده



 

 

 WWW.98IA3.IR 299 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 بهش نزدیک شدم اما سرش رو باال نیاورد. 

 

 آب دهنم روقورت دادم: 

 

. ببخشید...  سالم. ام.. -  

 

هی به من نکرد. ادامه دادم: ، باز هم نگا ِدختر  

 

 اتاق نیال بهادری کجاست؟   -

 

شنید. دوباره سوالم رو تکرار کردم اما باز دختر انگار نمی

 جواب نگرفتم. 

 

پزشک مردی، تخته شاسی رو روی میز پذیرش گذاشت و با 

 غرور به دختری که تو پذیرش نشسته بود گفت: 

 

تخت سه رو عوض کن. پاراستامول تخت دو  ِسرم -

 یادت نره. این رو هم پهلوی لیست قبلی بزار.  

 

نگاهم بهش افتاد، مرد جوونی بود با روپوش سفید و خیلی 

استایل.  خوش  

 

های پزشک رو اطاعت دخترکی که توی پذیرش بود، حرف

 کرد ولی اصالً به من نگاه هم نکرد. 
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جا ایستادم. خیلی بهم برخورد. اخم کردم و اون  

 

 ناگهان صدای پزشک مرد رو شنیدم : 

 

 خانم؟ مشکلی پیش اومده؟   -

 

مژه زدم و بهش نگاهی کردم. وای! تو چقدر خوشگلی پدر 

های کشیده و سگ! مردی بود با پوست صورتی گندمی و چشم

براق مشکی، حالت صورتش خیلی خاص بود و موهای 

ش روی پیشونیش افتاده بود.  امشکی  

 

 لبخندی به صورتش اومد. سرش رو کج کرد. با عجز گفتم: 

 

شنوه.این خانوم، اصالً صدای من رو نمی -  

 

زد نگاهی پزشک مرد به پرستار که حاال با گوشی حرف می

 کرد و دوباره به سمتم برگشت. لبی تر کرد و گفت: 

 

گردین؟  دنبال کسی می -  

 

هایی!  لبخندی زدم: چشموای! لعنتی چه   

 

خواستم بدونم توی همین نیال بهادری. می -
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 بیمارستانه؟  

 

اخم ریزی کرد و تخته شاسی رو از روی میز برداشت. سری 

 تکون داد و با حیرت پرسید: 

 

دوز کرده؟ از نیال بهادری؟! همون دختر که اوور -

 آشناهاش هستین؟  

 

 فوری جواب دادم: 

 

شه بگید کجاست؟  من خواهرشم. می -  

 

 پزشک مرد خیلی تعجب کرده بود کمی سکوت کرد و گفت: 

 

 از آشناهای دکتر فرزان هستید؟!  -

 

 خواستم جواب بدم که یهو صدای دانیال از پشت سرم بلند شد: 

 

 بله! همسرم هستش.  -

 

برگشتم و با دهانی باز به دانیال خیره شدم. پزشک مرد لبخندی 

 زد: 

 

دونستم همسرت هست وگر بخشید دانیال جان. نمیب -
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کردم.  تر راهنمایی مینه سریع  

 

هام بین دانیال و پزشک رد رسید. چشمدانیال به نظر عصبی می

شد که دانیال سری تکون داد و زیر لب گفت: و بدل می  

 

 ممنون حسام جان.   -

 

پزشک راهش رو گرفت و به راهروی انتهایی بیمارستان رفت 

دانیال رو به من فوری گفت: و   

 

کنی؟  جا چی کار میتو این -  

 

یدم: طور که ماتم برده بود پرسهمون  

 

جا انگار کسی به فارسی اتاق نیال کجاست؟ این -

 مسلط نیست نه؟  

 

کردم و ادامه دادم:  ای به دختر پذیرشاشاره  

 

پرسه، تو یکی کر شده، اون یکی بیست سوالی می -

کنی!  هم که ایستادی و سین جیمم می  

 

های سرخش گرفتم و به سمت راهروی پشت نگاهم رو از چشم

 سرش رفتم. صدای بلند دانیال به گوشم رسید: 
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صاحب شده رو زمین بزاری اگه اون بی -

ها از دست تو و ی مراجعه کنندهمیری. همهنمی

ت، شاکی هستن سلیمی...  رفتار  

 

زنه.متوجه شدم که سر دختری که توی پذیرش بود، داد می  

 

«حقت بود دختِری کر ! »پوزخندی زدم و تو دلم گفتم:    

 

کدوم نیال نبود. به اتاق ها نگاهی انداختم اما توی هیچبه اتاق

آخر، نزدیک شدم که بابا رو دیدم که جلوی در ایستاده و سرش 

 پایینه.  

 

به سمت بابا دوییدم. جلوش ایستادم که سرش رو باال گرفت. با 

های گرد پرسید: چشم  

 

کنی رزا؟ جا چی کار میاین -  

 

 بابا! الهی فدات شم غصه نخوری ها. من هستم.   -

 

 

 بغضم شکست و بغلش کردم.

 

هام رو بستم و این بغِض دو روزه، امانم رو بریده بود. چشم 
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های هام رو با دستبعد آروم شدن ازش جدا شدم. اشک

ش پاک کرد و گفت: مردونه  

 

شه.  ختر خوشگلم. چیزی نشده، خوب میدقربونت برم -  

 

صدای پای دانیال رو نزدیک به خودم شنیدم. دست بابا رو 

 فشردم و دانیال به ما که رسید گفت: 

 

مونم. آقا حمید؟! شما دو تا به خونه برگردید من می -

  

 

کشیدم م رو میکه داشتم بینیمحکم سری تکون دادم و در حالی

 گفتم: 

 

   خیر شما برید، من هستم.نه -

 

« زم نکرده.ال»دانیال با اخم گفت :   

 

                                   ***  

 

تونستم به احساس سسی و کرختی توی دست و پاهام رو می

 راحتی بفهمم. 

 

چند ساعت بود که پشت اتاق نیال نشستیم و حالش تغییری 
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 نکرده. 

 

تونیم به تهران منتقلش کنیم. گه که میپزشکش می  

 

یک ساعت پیش به خونه برگشت.  دانیال کنارم نشسته بود و بابا

  

 

حالی رو به دانیال گفتم: با بی  

 

کارهاش رو بکنیم و به تهران منتقل کنیم. ماماِن  -

تونه زیاد کنه، نمیجا احساس غریبی میمن این

 بمونه.  

 

تک اعضای بدنم رو داشت از دانیال چیزی نگفت. ضعف، تک

 پا در میاورد. 

 

هم گرسنه بودم و هم خسته. بعد چند دقیقه دانیال بلند شد و به 

 داخل اتاق پزشک رفت.  

 

هام رو بسته بودم تا انرژی بدنم تموم نشه. بعد چهل دقیقه چشم

 صدای دانیال توی گوشم پیچید: 

 

 بیا بریم. منتقل میشه به بیمارستان تریتا.   -
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م رو جمع وم انرژیچشم باز کردم. دانیال جلوم ایستاده بود. تم

افتادم.  کردم و بلند شدم. از خستگی داشتم پس می  

 

که زودتر برسیم و برم توی اتاقم بخوابم توی ماشین فقط به این

خواستم چون؛ فقط کردم. حتی چیزی برای خوردن نمیفکر می

 خواب، نیاز من بود.  

 

به اتاق  ها رو باال رفتم و بابا با دیدنم کمکم کرد تابه سختی پله

هام بسته شد.برم. تا پام به تخت رسید چشم  

 

با سردرد شدیدی از تخت بلند شدم، این  سردرِد همیشگی، ولم  

کنه. نمی  

 

 از روز بله برون تا حاال این سردرد گیجگاهی باهام هست.  

 

های ی تراس افتاد. هوا تاریک شده بود و چراغچشمم به پنجره

بودن، با بلند شدن من از تخت،  ی حیاط پشتی روشنایستاده

های اتاق روشن شد.  چراغ  

 

ده. چشمم توی آینه به خودم افتاد. وای! انگار مرده از قبر بلند ش  

 

وارد حموم شدم و شیر آب رو باز کردم. به صورتم آب پاشیدم. 
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موهام رو شونه کردم و جلوی آینه کمی به صورتم رسیدم. 

ای فری سایز که به رنگ سبز پستهلباسم رو با یه تونیک بلند 

هام رو پام کردم و از اتاق بود عوض کردم. دمپایی خرگوشی

بیرون اومدم تا به پایین برم و چیزی بخورم چون خیلی 

ام بود.  گرسنه  

 

 انگاری کسی خونه نبود.  

 

حوصله یخچال رو باز کردم و چند تا مواد غذایی برداشتم تا بی

 بخورم. 

 

شد.  راغش روشن میذاشتم، خود به خود چجا پا میبه هر  

 

هام توی فضای خونه پیچیده بود. یه لقمه برای صدای دمپایی

خودم درست کردم و مشغول خوردنش بودم و از آشپزخونه 

 بیرون اومدم.  

 

ای روی مبل کنار خواستم برم که یه سایهبه طرف نشیمن می

تاد و جیغ زدم.  پنجره دیدم. لیوان از دستم اف  

 

جام خشکم زده بود که سایه از تاریکی بیرون اومد. دانیاِل  سر

 احمق، پوزخند به لب و سیگار به دست جلوم ایستاد.

 

توی دلم، هزار جور لعنت بهش فرستادم.     
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 شلوار راحتی اسپرتی پوشیده بود بدون پیرهن یا تی شرتی. 

 

  ش افتاد، عقرب.نگاهم به خالکوبی سینه

 

های لیوان که جلوی پام نگاهم رو از عضالتش کشیدم. به تکه

 افتاده بود چشم دوختم. پلکی زدم. 

 

های به آشپزخونه برگشتم و فرچه و سطل رو برداشتم تا خورده

  شکسته رو جمع کنم.   ِلیوان

 

های بزرگ رو توی سطل ریختم و با فرچه، خورده تکه

هو با صدای شکستن های کوچیک رو جمع کردم که یکشیشه

اراده به زمین افتادم و به طرز خیلی چیزی روی زمین بی

 عجیبی، دستم رو روی سرم گذاشتم.  

 

 صدای شکستن انقدر وحشتناک بود که از ترس، پس افتادم. 

 

هام رو که باز کردم اولین چیزی که دیدم پاهای دانیال چشم

یوان ایستاده های کوچیک لمقابل خودم بود که با کفش روی تکه

 بود.  

 

کردم رنگ رخسارش، خیلی فرق نگاهی بهش کردم. حس می

کردم.کرده. اخم بزرگی به چهره داشتم و نگاهش می  
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به صورتم خم شد و فقط یه بند انگشت باهام فاصله داشت. با 

 لحن دستوری زمزمه کرد: 

 

 اون رو هم شکستم، جمعش کن.   -

 

خواد االن روی صورتش تف کنم.توی عصبی شدم، دلم می

ها بود که از کنارم گذشت و رفت.  همین فکر  

 

های بزرگ بطری شیشه که روی زمین بود نگاهم به تکه

های کوتاهی چرخید. دستم رو مشت کرده بودم و از نفرت، نفس

کشیدم. ناگهان داد زدم: می  

 

ای عقدههمال خودتی و هفت جد و آبادت، پسِر  -

 پاپتی.  

 

صدای کفشش که توی خونه پیچیده بود با فریادم متوقف شد، 

هاش تند شد و تا به خودم بجنبم، بعد از مدتی سکوت صدای قدم

 موهام توی چنگش بود.  

 

با تمام قدرت، موهام رو عقب کشید؛ اما سعی کردم صدام 

نیاد که غرورم نشکنه. موهام رو به عقب کشید و خودش در

ش گفت: هم فشردههای بهارم نشست، از زیر دندونکن  

 

لی به الالت هستم که لی هم مامانتفکر نکن من -
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ی من، خبری از بزارم و لوست کنم. توی خونه

این کارها نیست. یک بار دیگه سر من داد بزنی، 

دم؛ چون این جواب ای جوابت رو میجور دیگه

ی هات رو هم توام هست. این گیسمحترمانه

ی من ببند؛ چون من به یال اسب عادت خونه

دار؟  ندارم. شیر فهم شدی اسب یال  

 

شد که صدام رو تحت تاثیر موهام به قدری دردناک کشیده می

 قرار داد : 

 

 باشه. ولم کن.   -

 

توی اون لحظه، صدام مثل موشی شده بود که توی چنگ گربه 

کرد. گیر افتاده و التماس می  

 

ن بهم موهام رو ول کرد و رفت.  بعد مدتی زل زد  

 

م در اومد. یاد دستم روی پیشونیم و باالی سرم موند و گریه

 حرف مامان افتادم: 

 

« تو زیباترین موهای دنیا رو داری.»    

 

 صدای بابا توی گوشم پیچید: 
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« کنه.ت کمک میموهات به معصومیت چهره»   

 

هایی که ی موهام، هم از حرفاومد. هم از درِد ریشهاشکم در

صدا روی زمین، چمباتمه زدم خورد. آروم و بیتو سرم تاب می

 و گریه کردم.  

 

*** 

توی  شد.خواستم بکنم میهام مانع از کاری که میلرزش دست

چرخید که چرا باید با حرف دانیال این کار ذهنم این سؤال می

  دانیال ارزش این کار رو نداره. بکنم؟رو 

تونم موهام توی دستم موند و قیچی رو کنار گذاشتم. نمی

خاطر حرف یک االغ وحشی موهام رو نابود کنم. روی تختم به

   دراز کشیدم.

گذشت. یک هفته از هر روِز من، همیشه توی این اتاق می

  روزی که موهام رو کشید گذشته بود.

و هر وقت خونه بود اتاق بودم و هر وقت اتاق  باهاش قهر بودم

خوردم یا با خودم به اتاقم رفتم و چیزی میبود به آشپزخونه می

  آوردم.می

ام سر رفته بود. باید قدر کارم ساعت چهار ظهر بود و حوصله

تونست من دونستم؛ چون فقط کار میرو توی کاخ مخوف می

   رو از تنهایی بیرون بیاره.

خبری نداشتم؛ فقط دو روز پیش مامان خبر داد که  از نیال

  کشیدم و گوشی رو برداشتم.  هوش اومده. نفس عمیقیبه

ی مامان توی گوشی، حالم رو بعد از بوق سوم صدای آهسته
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  سر جا آورد:

ها. نیال زنمسالم عزیز دلم خوبی؟ ببخشید آروم حرف می -

ترسم بیدار شه.خوابه می  

  کمی مکث بغضم رو قورت دادم: لبخندی زدم و بعد

   ی؟ دلم برات تنگ شده بود. نیال چطوره؟مامان خوب -

الهی قربونت برم دخترم. خوبیم. نیال هم چند روزیه که خونه  -

کار دونم چیکنه، نمیآوردیم؛ فقط به تخت چسبیده و کاری نمی

.کنم آخه رزا  

نکن.  نگران نباش خودش خوب میشه. به خودت استرس وارد -

   بابا خوبه؟

  خوِب خوبیم قربونت. -

سکوتی کردم و احساسی شدم، نتونستم لرزش صدام رو کنترل 

  کنم:

   مامان دوستت دارم. -

  ای سکوت کرد و زود گفت:مامان لحظه

   چیزی شده رزا؟ -

   ان نیال هستم.نه هیچی. نه، فقط نگر -

به هم فشردم. هام رو صدام از دروغی که گفته بودم لرزید. لب

های معمول رو زد و تماس رو قطع مامان چیزی نگفت و حرف

  کرد.

نازی بودم؛ ولی دانیال حق نداشت اون کار رو  -شاید زیادی ناز

ی تراس ایستادم.بکنه. صدای ماشینش اومد . پشت پنجره  

   با یک دختر از ماشین پیاده شد و وارد ویال شد.

باال پایین شد. از اتاقم بیرون یهو هزار جور سؤال توی مغزم 
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 اومدم و توی راهرو ایستادم.

به تابلوی نقاشی شام آخر چشم دوخته بودم که دانیال رو دیدم که 

هم کوبید. در رو محکم به  با دختری مو بلوند وارد اتاقی شد و  

هام رو باز و بسته کردم تا هضم کنم. دهانم باز مونده بود. چشم

ها داخل اتاق رفتن؟ توی همین فکر بودم نشد اآلن؟ اآلن اوچی

   پیچید.  که صدای دختره  توی راهرو

 استغفرهللا. لعنت به شیطون.

زود وارد اتاقم شدم و در رو بستم. در بسته بود اما صداشون 

  رسید. توی قلبم از خودم پرسیدم:هنوز به اتاقم می

   یک اتاق باشی؟ حاضری با دانیال توی - 

م رو تکون دادم و حالت تهوع بهم دست داد. آهی با چندشی سر

های خودم رو به خودم کشیدم و روی تختم نشستم. حرف

گردوندم:برمی  

. «انتخاب خودمه، خودم خواستم»-     

تونم امروزشون رو زهرمار کنم؟ کمی فکر کردم. چطور می

   رسید.داری به ذهنم میهای عجیب و خندهفکر

  دونم.ال چی بود؟ هوم، نمیترین نگرانی دانیبزرگ

تونم نگرانش من که از عالیق دانیال خبر ندارم. چه طور می

  کنم؟

آل به ذهنم رسید؛ اما اول باید عواقبش رو که کتک یک فکر ایده

   خوردن بود بپذیرم.

اشکال نداره کتک بخورم. عوضش دلم خنک میشه. لبخندی 

شیطنت لبخندی  زدم و آماده شدم. صداشون تموم شده بود. با

 زدم.
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   زندگی، هیجان نیاز داره خوب.

کردم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اول خودم رو آماده می

گرفت.ام میهام خندهکمی گریه کنم. وسط گریه  

قلبم به تپش افتاده بود اما یک قلوپ آب خوردم و کیفم رو 

  برداشتم.

   اسنپ گرفتم و بهش زنگ زدم تا کمی منتظرم بمونه.

ی خیلی زیادی یواشکی از اتاق بیرون اومدم. در رو با فاصله

هم کوبیدم و شروع کردم به بازی نگه داشتم، بعد فوری به

  ام.کردن نقشه

گذشتم و گوشی به های تند از راهرو میبا صدای بلند و قدم

  زدم:دست داد می

اآلن میام. -  

 به خدا اآلن راه میوفتم بیام. -

  یه کردم و هق زدم.خیلی بلند گر-و با صدای خیلی

با عجله از در ویال خارج شدم. صدای دانیال رو از پشت 

  شنیدم.

آن قدر با عجله و سراسیمه توی اسنپ نشستم که مرد راننده 

   هنگ کرد.

هام رو پاک کردم و گفتم:فوری اشک  

ن اآلن!آقا لطفاً حرکت کنید، همی -  

  صدای آهنگ ماشین توی گوشم پیچید:

کاش راه دوری بین ما بود / کاش سرنوشت ما جدا بود / از  -

تو چشم من رها بود گر ندیده بودمت ای یار / عشق، دیدی 

ای سرآب است/ این چه چه گفتهات خراب است /عشق، هرخانه
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دار..حق انتخاب است که ندارم خبر از دل  

  دو تا بشکن زدم که راننده پرسید:

  برید؟ده کجا تشریف میشون نمیببخشید لوکیشن جایی رو ن -

  برم واال. فوری گفتم:دونم کجا تشریف میخودم هم نمی

  رن کجاست؟ها میالوس که گردشگربهترین جای چ -

  ی زیبای مازنی گفت:با لهجه

وهللا چالوس جاهای دیدنی زیاد داره مثالً دریاچه ولشت، توی  -

ل هست، پل داب هسکابین هست، بعد مرشهرک نمک آبرود تله

 زغال..

  حرفش رو قطع کردم:

 

  جایی که داخل شهر باشه. -

 

  راننده کمی سکوت کرد:

 

ها هم نزدیک خوران خوبه خانم. به مرکز خریدکاخ چای -

تونید سری به مراکز خرید بزنید.هست، راحت می  

  لبخندی زدم:

  جا.برو همون -

  با خوشحالی آهنگ رو زمزمه کردم:

دانی / تو همانی که به درد رگ خواب مرا میتو همانی که  -

مانی..دل من درمانی/ باورت کردم و گفتی تا ابد می  

 

رضا بهرام(-)کاش   
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جا دانیال بهم  کرایه رو حساب کردم. از خود ویال تا همین

ام سر رفت و دادم؛ در نهایت حوصلهزد که جواب نمیزنگ می

  حالت پرواز گوشی رو روشن کردم.

  خوران بود قدمی برداشتم.تمونی که اسمش چایبه ساخ

ام و به مردم نگاه چند ساعتی بود که کنار حوض کاخ نشسته

شد؛ اما اآلن کنم. ساعت هشت بود و هوا داشت تاریک میمی

 وقت برگشت نیست.

 صدای آشنایی از پشت شنیدم.

برگشتم و با دیدن دکتر نیال که اون روز توی بیمارستان دیده 

  زده نگاهش کردم.حیرتبودم، 

  دار جذابش کرده بود.شلوار جین آبی با پیرهن سفید خز

  آسمون غرید و دکتر بهم نزدیک شد. لبخندی زدم که پرسید:

  تنهایید؟ -

  سری تکون دادم.

  رسونمتون.بیاین می  -

  خونه نمیرم آقای دکتر.  -

ود. اش خیلی جذاب بمتعجب بهم نگاه کرد، لبخندی زدم. چهره

های موهاش مثل اون روز روی پیشونیش ریخته بود، چشم

  مشکی خمارش رو باز و بسته کرد و نفسی کشید و گفت:

  کنید خانم دکتر؟کار میجا تنهایی چیاین - 

 لبخندی زدم:

  من دکتر نیستم. - 

  همسر دکتر که هستید.  -

  ام  گرفت و پرسیدم:از حرفش خنده



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

  خب که چی؟  -

خواید برید؟ کمکی الزمه براتون انجام بدم؟می جایی  -  

  ای به ذهنم زد:جرقه

تونین هوم. من اومدم کمی هوا بخورم اگر دوست داشتین، می - 

  همراهیم کنید.

از خدا خواسته قبول کرد و همراه من قدم به قدم اومد و باهام 

دانشگاهی در مورد زندگیش و بیشتر در مورد هم  حرف زد؛

  دانیال بلغور کرد. فوری پرسیدم:بودن با 

  موضوع بحث رو عوض کنی آقای.. ببخشید، میشه  -

  سریع با لبخندی جواب داد:

  چی هستم.دم رو معرفی نکردم، حسام چای ببخشید خو -

  ام گرفت. خودش هم خندید و ادامه داد:با شنیدن اسمش خنده

  دونم چه فامیلی ضایعی دارم.می - 

خندیدم گفتم:طور که میشدنی نبود که همون ام تموم خنده  

  چی" میشه؟ دکتر مگه فامیلیش "چای - 

  ت و با شوخی جواب داد:ای باال انداخحسام شونه

من رو آگاه کردی که برم فامیلیم رو عوض کنم. تشکرمندم   -

 واال.

  کمی دور باغ کاخ قدم زدیم که حسام گفت:

جا پادگانه یک کم، بریم؟ اینجا بیرون خواین از اینمی  -

 محیطش..

  حرفش رو ناتموم گذاشت. سریع جواب دادم:

  پادگانه؟  -

  سری تکون داد، گفتم:
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  دن.جا رو پادگان کرآخه راننده اسنپ نگفت بهم که این  - 

  شونه باال انداخت و گفت:

آبرود یا حتی خود قائم حتماً اهل چالوس نبوده، از اهالی نمک - 

  وده.شهر ب

  آهانی گفتم و موافقت کردم باهاش برم.

  بارون آروم شروع به باریدن کرد.

ماشینش رو نشون داد و گفت بایستم تا بره و ماشینش رو 

  بیاره.

اومد خیلی بیشتر از یک ماشین سفید کیا اسپورتیج بود. بهش می

ها پولدار باشه.این حرف  

  توی ماشین نشستم که گفت:

ی آخرش رستورانه، شناسم که طبقهرید میمن یک مرکز خ  -

جا هم غذا بخوریم و هم کمی خرید کنیم؟بریم اون خوایمی  

قبول کردم و توی راه فقط از اتفاقات جالب محل کارش گفت و 

 خندیدیم.

آباد رسیدیم.ی ساحلی بودیم که به کالرتوی جاده   

ه خیلی بزرگ نگه داشت. با خند-حسام جلوی یک مجتمع خیلی 

  گفت:

جا نیم ساعت راهه. اصالً کل شهرهای از چالوس تا این - 

بپر پایین. هم چسبیده و نزدیک.جوری هستن؛ بهمازندران این  

از ماشین پیاده شدم و وارد مجتمع "پانورما" شدیم؛ مرکز خرید 

بود و همچنین توی بام این ساختمون یک رستوران شیک وجود 

  داشت.

ی آخر که رستوران بود برقی به طبقهبا حسام از طریق پله 
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  رسیدیم.

  داد نفس بکشم.خندوند و اجازه نمیحسام فقط من رو می

رفت که ناگهان متوجه شدم نصف شب رو زمان از دستم در

  گذشت.

کمی ترس به وجودم اومد؛ اما حسام رو مطلع کردم که باید به 

  خونه برگردم.

ی رفتیم که خندهی پایین میزنان به طبقهبا هم توی پاساژ، قدم

  رو لبم خشک شد.

های راحتی خونه، با دانیال با سر و وضع به هم ریخته و لباس

 خشم بهم زل زده بود.

تپید گفتم:به قلبم که داشت می  

آروم باش چیزی نیست، حقش بود که این صحنه رو ببینه »-  

.» 

 

فظی حسام با دیدن دانیال توی اون وضعیت، ازم آروم خداحا

  کرد و رفت.

  خواستم.خودم هم همین رو می

دانیال با خشم بهم نزدیک شد، رگ گردن و پیشونیش باد کرده 

 بود و سرخ شده بود.

  های گرمش به صورتم خورد.نفس 

  حاال ازم فقط نیم سانت فاصله داشت. خواستم چیزی بگم:

گشتم، زحمت...داشتم برمی -   

خون رو توی دهنم مزه با ضربه سنگین دستش، حس گرمی 

 کردم.
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یعنی اآلن دانیال تو دهنم زد؟ اوکی جالب بود، پسندیدیم.   

  صورتم به پشت برگشت و دستم رو روی دهنم گذاشتم.

کردم. دانیال، دستم نگاه سنگین مردم رو روی خودم حس می

 رو محکم کشید و از مجتمع بیرون برد.

پشت رول خیلی وحشتناک من رو به ماشینش هل داد و 

  نشست.

  ناچار سوار شدم و در رو نبسته بودم که گاز داد.به

خون دهنم بند نیومده بود. یواشکی از کیفم، دستمال کاغذی 

ام لق برداشتم و دهنم رو پاک کردم. حس کردم دندون پشتی

   شده، زبونم رو روش کشیدم که توی دهنم افتاد.

  ره.نم و بگم نگه داکتونستم دهنم رو باز نمی

قرارم رو که دید، ای به داشبورد زدم و نگاه بیمحکم ضربه

  ماشین رو سریع نگه داشت.

هایی که توی ی لخته خوناز ماشین به سرعت پیاده شدم. همه

همراه دندونم رو تف کردم و به سرفه افتادم.دهنم بود، به  

از عصبانیت فریادی نامفهوم سر دانیال که حاال از ماشین پیاده  

  ده بود، کشیدم و با صدای بلندم به سمتش هجوم بردم:ش

یه شوهری که فقط اسمت شوهره.  اصالً تو کی هستی هان؟  -

خوای بشینم خوای؟ میخیانت کردی خیانت دیدی. دیگه چی می

تونی هر غلطی می تو و تماشات کنم تا هر غلطی انجام بدی؟

ه این قانون، ن تونم؟بکنی؛ چون مرد هستی اما من چون زنم نمی

زنی دهن من می تو خیلی وقته توسط من منسوخ شده، خر نفهم.

توی  تو که چی؟ اونی که باید تو دهن کسی بزنه من هستم.

کنم دختر آوردی و داری باهاش ای که من توش زندگی میخونه
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نی اما من حق آزادانه گشتن رو ندارم چون تو زالس می

خوام بدونم تو کی من میخوای؟ اصالً تو کی هستی مگه؟ می

 هستی؟

صدام گرفت که با حرص هلش دادم و توی صندلی عقب ماشین 

  نشستم.

ی ماشین رو باز گذاشته خورد، پنجرهبارون به صورتم می

  بودم.

زدم، چیزی نگفت و فقط دانیال، در تمام مدتی که سرش داد می

های سردی نگاهم کرد.با چشم  

پس بهتر نبود هر کدوم راه  من و اون حسی به هم نداریم،

  خودمون رو بریم؟

ماشین  بعد از مدتی که بیرون و جلوی بارون ایستاده بود، توی

نشست و با یک حرکت گاز داد و صدای وحشتناک ترمز ماشین 

 توی جاده پیچید.

***  

  انگیز گذشت.دو هفته از زندگی نکبتم توی این کاخ نفرت

رو ندیدم؛ ولی مطمئن  هست وقت دختری رو که با دانیالهیچ

 هستم همونی هست که توی ماشین، عکسش رو دیدم.

   ها برای دانیال کشیدم.امروز، پایان این روز خوش بود. نقشه

ساعت دوازده و نیم ظهر بود که از اتاقم بیرون اومدم. پیرهن 

کوتاه آبی رنگ پوشیده بودم و پاهام لخت بود. پا برهنه، به 

  .طبقه پایین اومدم

خاطر دانیال، چند روزی هست که سر کار نمیره، انگار به

  دختِره نمیره.
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وارد نشیمن که شدم، دیدم دانیال روی کاناپه نشسته و یک دختر 

مو بلوند بغلش دراز کشیده و دارن یک سلایر آمریکایی نگاه 

  کنن.می

زدم؛ البته قبلش هم حرف از اون شب با دانیال حرف نمی

   کنم.اآلن حتی نگاهش هم نمیزدم و نمی

با صدای در کابینت، صدای دختر رو شنیدم که برگشتم و دست 

  گفت:به کمر ایستادم می

  تقال برامون بیار.عزیزم، دو تا آب پر - 

  حاال وقت چزوندن دانیال بود. با صدای قاطع و محکم گفتم:

  بله؟  -

  با صدای من، صورت دانیال به سمتم برگشت.

  مو بلوند نگاهی به دانیال کرد که دانیال ادامه داد:دختر 

  شایلی میگه آب پرتقال بیار. بازم نشنیدی؟ کر شدی؟ - 

  بلند گفتم: م عوض شد. عصبانی با صدایارنگ چهره

ی بابات نیستم که خدمتکار خونه شایلی شکر خورد با تو.  -

اما حوصله داره؛   عشق و حالت  طور وقتیدستور میدی. چه 

  اآلن حال نداره بلند شه برای عشقش، آب پرتقال ببره؟

  تر کردم.ی آخر مسخرهلحن صدام رو توی جمله

های گرد و عصبی نگاهم کرد. شایلی رو به دانیال دانیال با چشم

  گفت:

تر چی میگه؟ مگه نگفتی خدمتکار..دانی؟ این دخ -   

و قطع کرد. با بلند شدن دانیال از روی کاناپه، شایلی حرفش ر

کردم، فقط عرق کرده بودم و هیچ ترسی رو احساس نمی

نصف کنم.  خواستم دختره رومی  
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که دانیال به نزدیکم بیاد، با لحن صدای مضحکی پیش از این 

  ادامه دادم:

 من خدمتکار این خونه نیستم؛ من زن قانونی و رسمیش هستم - 

گر من رو زن چند ادونستی بدون. هردختر کوچولو، اگه نمی

 خودش به حساب نیاره.

های وسط آشپزخونه به باال رسید که از پلهدانیال داشت بهم می

  فرار کردم.

ها پام رو با فرار کردنم، دانیال سرعتش رو تند کرد و توی پله

  گرفت، با صدای عصبی و بلند داد زد:

نت بدم خدمتکار کیه!ترسی بیا پایین تا نشویاگر نم  -  

بودم تا پام رو از چنگش بیرون بکشم که موفق شدم و  در تقال

  لگدی به کتفش زدم. توی اتاقم پریدم و در رو قفل کردم.

رو توی دستم فشار دادم. بریده نفس کشیدم و قفل-بریده  

ای بسته بودم رو باز کردم موهام رو که از دست دانیال، گوجه 

  و دور و ورم ریختم.

بود، با این تفاوت که  که توی عکسی شایلی همونی بود چهره

موهاش کوتاه و رنگ شده بود؛ البته حس کردم پروتزش هم 

  زیاد شده.

دانیال به پشت در اتاقم رسید و محکم در رو به هم کوبید، داد 

 زد و فحش داد.

چی روی میز بود به زمین ها عصبی شدم و هربا شنیدن فحش 

  تکه شدن.-ههای سفید اتاق، تکریختم و روی سرامیک

  زدم:خودم رو گم کرده بودم و داد می

گم شو برو اتاقت هر  خفه شو، خفه شو، آویزون، حمال.  -
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  خواد بکن، لعنت بهت، لعنت به توی کثافت.غلطی دلت می

واقعاً این همه  روی زمین نشستم و با صدای بلند گریه سر دادم.

  کشیدم.توهین و تحقیر رو نمی

عوض صدای شایلی خیلی خوب نیومد؛ در صدای دانیال دیگه

  رسید:به گوشم می

فهمم؟ خیلی گم شو دانیال، تو خیلی پستی. فکر کردی من نمی - 

 پستی، خیلی.

شون رو خراب کردم حالم خوب شد و از از این که رابطه

شدم. توی فکرم این بود که اگه شایلی بره، کی طرفی نگران می

کنه؟ این اسب سرکش رو رام  قراره  

هایی که وسط اتاق شکسته بودمش ها و مجسمهنگاهم به گلدون

هام رو مالیدم و روی تخت تو افکارم غرق شدم.افتاد. چشم  

*** 

جا که این جا هستم اما حسی به اینشد که این داشت یک ماه می

  ی شوهرمه نداشتم.خونه

  کردم برام زندانه و باید خیلی فوری ازش فرار کنم.حس می

ی اتاقم، شدت بارون به حدی بود که با هر ضربه به پنجره

ها بودم. امروز دوشنبه بود و اوایل آبان منتظر شکستن شیشه

   ماه و این شدت بارون، توی همچین جایی خیلی طبیعی بود.

کار کنم؟ من که کتاب رو بستم؛ این رو هم تموم کردم. حاال چی

کتاب خوندن کار  توی این کاخ، جز حرف زدن با مامان و

خاطر بارندگی، هوا تاریک  عصر بود و به  ای نداشتم.دیگه

بار بهم گفته کردم؛ آخرینهر روز با مامان صحبت می شده بود.

نفسی فوت کردم.   بود نیال حالش بهتر شده و بیرون میره.
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ای توی غروب غم انگیزی بود، همراه با باد و بارون و... سایه

که دانیال اومده اذیتم کنه، لرزه به جونم کر ایناز ف  تراس دیدم.

افتاد. کلید اتاق رو توی دراور گذاشته بودم. نگاهی به اطرافم 

برابر خودم داشته باشم. چشمم به بشقاب و کردم تا دفاعی، در

کاردی افتاد که ظهر، توی اتاقم آورده بودم تا میوه پوست بکنم. 

مردی بود که به اتاق  یسایه  زود برش داشتم و عقب رفتم.

شد و با هر قدمش، فشار محکمی به دسته چاقو وارد نزدیک می

آروم در تراس رو زد، اخمی کردم. تراس که باز   کردم.می

کنه داخل بیاد؟ با صدایی که بشنوه بود چرا در رو باز نمی

  گفتم:

   خوای؟کی هستی؟ چی می -

  صورتش رو به الی در نزدیک کرد و گفت:

   ر رو باز کن منم.د -

  صداش آشنا بود اما دانیال نبود. جرأت کردم و جواب دادم:

  در بازه. -

دستگیره در رو چرخوند و وارد شد. اتاق تاریک بود و چیزی 

ها روشن شدن. توش مشخص نبود. با ورودش ناگهان چراغ

هام رو بستم و با باز کردنش چاقو از دستم محکم چشم

کنه؟ چرا یواشکی اومده؟ از کار میجا چی پدرام! این  افتاد.

کار داره؟ پدرام داشت موهای خیسش رو کجا اومده؟ با من چی

  تکوند که با نگاه متعجب من رو به رو شد پرسید:می

   نمت رز.تعجب کردی؟ واجب بود ببی -

  پلکی زدم و چیزی نگفتم ادامه داد:

کردی، تو اصالً اون دونم تو ناخواسته با دانیال ازدواج من می -
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   شناختی.رو نمی

ندیده بودم؛ پس یخم باز شد  دوباره پلکی زدم. من از پدرام بدی

  و پرسیدم:

   جا اومدی؟چرا این -

دونی که اومدم در مورد قتل همتا بپرسم. تو چیزی از همتا می -

   بهم نگفتی؟

توی دلم گفتم چرا باید بهت اعتماد کنم؟ تو هم برادر همون 

 مردی دیگه.

  سرم رو پایین انداختم و گفتم:

   ده یواشکی بیای اتاقم؟پدرام چی باعث ش  -

مون شکرآبه. لبخندی زد. انگاری فهمیده بود من و دانیال رابطه

  ادامه داد:

خوام کمکت کنم رزا من عاشقتم. خیلی دوستت دارم. من می -

   از این مخمصه رها شی رز.

  دم و گفتم:سرم رو با نفرت برگردون

ازت   من ولی عاشقت نیستم؛ حتی ازت خوشم هم نمیاد. -

 متنفرم، عین برادرتی!

  پدرام خشکش زد و پرسید:

  کنه؟ شایلی رو آورده بود خونه نه؟اذیتت می -

   طی نداره. تو زندگی من دخالت نکن پدرام.به تو رب -

خوام کمکت کنم.من می -  

  من بزن به چاک. قبه کمکت نیازی ندارم، از اتا -

  بهم نزدیک شد و کالفه پرسید:

   یعنی حس من برات مهم نیست؟ -
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نه اصالً، زنگ بزنید.  -  

 

 

   داره هنوز. 

با دهانی باز به نیال خیره شده بودم که صدای جیغ مامان من رو 

خودم آورد. به طرف مامان دویدم و توی بغل گرفتمش. بابا به

  لرزون گفت:رو به دانیال، با صدایی 

   بریم. پا شو.ودمون میپا شو دانیال. خ  -

کردم که دانیال نیال رو بلند کرد و داشتم مامان رو صدا می

  همراه با بابا از اتاق بیرون رفتن. بابا رو به من گفت:

   گردیم.یمامانت رو آروم کن؛ برم - 

  زبونم به لکنت افتاده بود:

   ما... ما... نی.. نیایم؟  -

  بابا سری تکون داد:

   نه! بهت خبر میدم. - 

صداش به رعشه افتاده بود و معلوم بود انتظار این کار رو از 

نیال نداشت. مامان رو کمی آروم کردم و مادرجان بهش کمی 

   آب خوروند.

به کمک آقای فرزان و مادرجان، مامان رو به اتاق خواب 

   و کنارش نشستم. رو بردیم. مامان روی تخت دراز کشیدبهرو

های وحشتناک افتاد؟قدر اتفاقوای! امروز چرا ان  

چند ساعتی از بردن نیال به بیمارستان گذشت اما خبری از بابا 

  نشد.

چی بود حتماً دارویی نمی یارم اما هراز اون وسایل سر در
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   هوش کرده بود.چیزی بود که نیال رو بی

ش نشسته بود. ازش اجازه مامان آروم شده بود و مادرجان کنار

 گرفتم تا برم اتاق خودم و زنگی به بابا بزنم.

وارد اتاقم شدم و چراغ روشن شد. گوشیم رو برداشتم. تماسی 

  نبود.

  دونم چرا زنگ نزدن.پوف، نمی

ی بابا رو گرفتم اما جوابی ساعت دو نصف شب شده، شماره

   نگرفتم.

بابا رو توی پذیرایی  رفتم که صدای گوشیها پایین میاز پله

شنیدم. وای! گوشیش خونه مونده. تماس رو قطع کردم و توی 

  آشپزخانه ایستادم.

   ناچار بودم به دانیال زنگ بزنم.

ی دانیال رو گرفتم. بعد چند تا بوق صدای آروم و بمش شماره

  توی گوشی پیچید:

   بله رز؟  -

   کار کردین؟ نیال خوبه؟شد؟ چیچی  -

  نفسی فوت کرد و بعد کمی مکث گفت: صدابی

   دونستی که نیال معتاده؟تو می - 

ام گذاشتم و به کابینت تکیه دادم به سینه یدستم رو روی قفسه

  سختی صدام در اومد:

  معتاد به چی؟  -

  دانیال خیلی جدی و خونسرد جواب داد:

   حشیش و شیشه.  -

د. خودم رو گم کردم، های دانیال، قلبم تیر کشیبا شنیدن حرف
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دونستم چجوری باید این حقیقت رو به مامان بگم. اصالً بگم نمی

   یا نه؟

  ناگهان صدای دانیال حواسم رو پرت کرد:

  کاری نداری؟ - 

  حالش چطوره؟ خوب میشه؟  -

جوری سوالم رو پرسیدم انگار پرستار نیال اون بود؛ حق به 

ن دانیال بندازم.چی رو گردخواستم همهجانب شدم و می  

   دونم. کاری نداری؟نمی - 

چپ نگاهی -ی گوشی چپزود تماس رو قطع کردم. به صفحه

کم عقب کردم که مادرجان رو کنارم دیدم. هل شدم و یک 

   رفتم.

مادرجان حیرت زده به گوشیم چشم دوخته بود. یک لبخند خیلی 

  تلخ به لبم اومد و تظاهر کردم که چیزی نشده:

زی نیست، دانیال میگه مسمومیت غذاییه انگار..چی -   

مادرجان نگاهش از گوشی به من افتاد. لبی بر هم زد، سفیدی 

های کهرباییش به سرخی دراومده بود. صداش به سختی به چشم

  گوشم رسید:

ات دروغ نمیگی؛ به من وقت به خانوادهطور که هیچ همون   -

   هم نگو.

ال اون مقدار کمی که ازش حساب بردم. حاکمی ازش حساب می

های تندی از آشپزخونه دور بردم، اضافه شد. مادرجان با قدممی

  شد.

  ص عذاب وجدان دادن بودن.ی فرزان، متخصخانواده

                                      *** 
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افتاد، سرم هم پایین هم می هام وقتی رواز خستگی، چشم

  یدم.پراومد و از چرت میمی

روی کاناپه نشسته بودم؛ اما از خستگی دهانم باز مونده بود تا 

   اکسیژن بیشتری رو از دهانم جذب کنم.

پلکی زدم. ساعت نه صبح بود اما خبری از بابا و دانیال نشد. 

  تونستم صبر کنم.دیگه نمی

های گوشی رو برداشتم و توی اینترنت به دنبال بیمارستان

   که توش بودم، گشتم.ای نزدیک به محله

چالوس فقط سه تا بیمارستان داره که یکیش کلینیکه؛ پس ممکن 

 نیست توی کلینیک باشه.

   احتماالً بیمارستان رازی و طالقانی هست. از جا بلند شدم.

اسنپی گرفتم و لوکیشن بیمارستان طالقانی رو چک کردم. کمی 

 به محل زندگی ما نزدیک بود.

  ادرجان بگم که کجا میرم.آخ! یادم رفت به م 

شالم رو روی سرم مرتب کردم و از ماشین پیاده شدم. به داخل 

جا هست یا بیمارستان رفتم تا از پذیرش بپرسم که آیا نیال این 

   نه؟

ای مشغول بود. دخترکی که توی پذیرش نشسته بود با پرونده

  بهش نزدیک شدم اما سرش رو باال نیاورد.

  ادم:آب دهنم روقورت د

سالم. آم، ببخشید.. -   

  دختره  باز هم نگاهی به من نکرد. ادامه دادم:

   اتاق نیال بهادری کجاست؟  -

شنید. دوباره سوالم رو تکرار کردم اما باز دختر انگار نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 331 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

  جواب نگرفتم.

پزشک مردی، تخته شاسی رو روی میز پذیرش گذاشت و با 

  گفت: غرور به دختری که تو پذیرش نشسته بود

ِسرم تخت سه رو عوض کن. پاراستامول تخت دو یادت نره.  - 

   این رو هم پهلوی لیست قبلی بگذار.

نگاهم بهش افتاد، مرد جوونی بود با روپوش سفید و خیلی 

   استایل.خوش

های پزشک رو اطاعت کرد دختری که توی پذیرش بود، حرف

  ولی اصالً به من نگاه هم نکرد.

  جا ایستادم.رد. اخم کردم و اون خیلی بهم برخو

 ناگهان صدای پزشک مرد رو شنیدم:

   خانم؟ مشکلی پیش اومده؟ - 

مژه زدم و بهش نگاهی کردم. وای! تو چقدر خوشگلی پدر 

های کشیده و سگ! مردی بود با پوست صورتی گندمی و چشم

براق مشکی، حالت صورتش خیلی خاص بود و موهای 

   افتاده بود.اش روی پیشونیش مشکی

  لبخندی به صورتش اومد. سرش رو کج کرد. با عجز گفتم:

شنوه.دای من رو نمیاین خانم، اصالً ص  -  

زد نگاهی پزشک مرد به پرستار که حاال با گوشی حرف می

  کرد و دوباره به سمتم برگشت. لبی تر کرد و گفت:

   گردین؟دنبال کسی می - 

  ندی زدم:لبخ  هایی!وای! لعنتی چه چشم

   همین بیمارستانه؟ خواستم بدونم توینیال بهادری. می  -

اخم ریزی کرد و تخته شاسی رو از روی میز برداشت. سری 
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  تکون داد و با حیرت پرسید:

دوز کرده؟ از آشناهاش نیال بهادری؟! همون دختری که اوور - 

   هستین؟

  فوری جواب دادم:

  است؟کجمن خواهرش هستم. میشه بگید   -

  پزشک مرد خیلی تعجب کرده بود. کمی سکوت کرد و گفت:

د؟از آشناهای دکتر فرزان هستی -   

  خواستم جواب بدم که یهو صدای دانیال از پشت سرم بلند شد:

  بله! همسرم هستش.  -

برگشتم و با دهانی باز به دانیال خیره شدم. پزشک مرد لبخندی 

  زد:

تر دونستم همسرت هست وگرنه سریعببخشید دانیال جان. نمی - 

   کردم.راهنمایی می

هام بین دانیال و پزشک رد رسید. چشمدانیال به نظر عصبی می

  شد که دانیال سری تکون داد و زیر لب گفت:و بدل می

   ممنون حسام جان.  -

پزشک راهش رو گرفت و به راهروی انتهایی بیمارستان رفت 

  ت:و دانیال رو به من فوری گف

   کنی؟جا چی کار میتو این - 

  سیدم:طور که ماتم برده بود پرهمون 

جا انگار کسی به فارسی مسلط نیست اتاق نیال کجاست؟ این  -

   نه؟

  کردم و ادامه دادم: ای به دختر پذیرشاشاره

پرسه، تو هم که یکی کر شده، اون یکی بیست سوالی می - 
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کنی.ایستادی و سین جیمم می  

های سرخش گرفتم و به سمت راهروی پشت نگاهم رو از چشم

  سرش رفتم. صدای بلند دانیال به گوشم رسید:

ی میری. همهصاحب شده رو زمین بذاری نمیاگه اون بی  -

ها از دست تو و رفتارت، شاکی هستن سلیمی..مراجعه کننده  

زنه.متوجه شدم که سر دختری که توی پذیرش بود، داد می  

خندی زدم و تو دلم گفتم:پوز   

 حقت بود دختره ِی کر. -

کدوم نیال نبود. به اتاق ها نگاهی انداختم اما توی هیچ به اتاق

آخر، نزدیک شدم که بابا رو دیدم که جلوی در ایستاده و سرش 

   پایینه.

به سمت بابا دویدم. جلوش ایستادم که سرش رو باال گرفت. با 

  های گرد پرسید:چشم

کنی رزا؟جا چی کار میاین -   

   ها. من هستم.دات شم غصه نخوریبابا! الهی ف - 

 بغضم شکست و بغلش کردم.

هام رو بستم و این بغِض دو روزه، امانم رو بریده بود. چشم 

های هام رو با دستبعد آروم شدن ازش جدا شدم. اشک

  ش پاک کرد و گفت:مردونه

   خوب میشه. قربونت برم دختر خوشگلم. چیزی نشده، -

صدای پای دانیال رو نزدیک به خودم شنیدم. دست بابا رو 

  فشردم . دانیال به ما که رسید گفت:

   مونم.آقا حمید! شما دو تا به خونه برگردید من می  -

کشیدم که داشتم بینیم رو میمحکم سری تکون دادم و در حالی
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  گفتم:

   خیر شما برید، من هستم.نه - 

اخم گفت: دانیال با  

 الزم نکرده. -

                                   *** 

تونستم به احساس سستی و کرختی توی دست و پاهام رو می

  راحتی بفهمم.

چند ساعت بود که پشت اتاق نیال نشستیم و حالش تغییری 

  نکرده.

  ن منتقلش کنیم.تونیم به تهراپزشکش میگه که می

 

بابا یک ساعت پیش به خونه  دانیال کنارم نشسته بود و

   برگشت.

  حالی رو به دانیال گفتم:با بی

جا کارهاش رو بکنیم و به تهران منتقل کنیم. ماماِن من این  -

   تونه زیاد بمونه.کنه، نمیاحساس غریبی می

تک اعضای بدنم رو داشت از -دانیال چیزی نگفت. ضعف، تک

  آورد.پا در می

سته. بعد چند دقیقه دانیال بلند شد و به هم گرسنه بودم و هم خ

   داخل اتاق پزشک رفت.

هام رو بسته بودم تا انرژی بدنم تموم نشه. بعد چهل دقیقه چشم

  صدای دانیال توی گوشم پیچید:

   تقل میشه به بیمارستان تریتا.بیا بریم. من - 

چشم باز کردم. دانیال جلوم ایستاده بود. تموم انرژیم رو جمع 
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   افتادم.م و بلند شدم. از خستگی داشتم پس میکرد

که زودتر برسیم و برم توی اتاقم بخوابم توی ماشین فقط به این

خواستم چون؛ فقط کردم. حتی چیزی برای خوردن نمیفکر می

   خواب، نیاز من بود.

ها رو باال رفتم . بابا با دیدنم کمکم کرد تا به اتاق به سختی پله

هام بسته شد.تخت رسید چشم برم. تا پام به  

سردرد همیشگی، ولم   با سردرد شدیدی از تخت بلند شدم، این

  کنه.نمی

   از روز بله برون تا حاال این سردرد گیج گاهی باهام هست.

های ی تراس افتاد. هوا تاریک شده بود و چراغچشمم به پنجره

ت، ی حیاط پشتی روشن بودن، با بلند شدن من از تخایستاده

   های اتاق روشن شد.چراغ

چشمم توی آینه به خودم افتاد. وای! انگار مرده از قبر بلند 

  شده.

وارد حموم شدم و شیر آب رو باز کردم. به صورتم آب 

   پاشیدم.

موهام رو شونه کردم و جلوی آینه کمی به صورتم رسیدم. 

 ایلباسم رو با یک تونیک بلند فری سایز که به رنگ سبز پسته

هام رو پام کردم و از اتاق بود عوض کردم. دمپایی خرگوشی

بیرون اومدم تا به پایین برم و چیزی بخورم چون خیلی 

   ام بود.گرسنه

   انگاری کسی خونه نبود.

حوصله یخچال رو باز کردم و چند تا مواد غذایی برداشتم تا بی

  بخورم.
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   شد.می گذاشتم، خود به خود چراغش روشن جا پا میبه هر

هام توی فضای خونه پیچیده بود. یک لقمه برای صدای دمپایی

خودم درست کردم و مشغول خوردنش بودم و از آشپزخونه 

   بیرون اومدم.

ای روی مبل کنار خواستم برم که یک سایهبه طرف نشیمن می

   پنجره دیدم. لیوان از دستم افتاد و جیغ زدم.

از تاریکی بیرون اومد. دانیاِل  جام خشکم زده بود که سایه سر

 احمق، پوزخند به لب و سیگار به دست جلوم ایستاد.

   توی دلم، هزار جور لعنت بهش فرستادم. 

  شلوار راحتی اسپرتی پوشیده بود بدون پیرهن یا تی شرتی.

  ش افتاد، عقرب.انگاهم به خالکوبی سینه

جلوی پام  های لیوان کهنگاهم رو از عضالتش کشیدم. به تکه

  افتاده بود، چشم دوختم. پلکی زدم.

های به آشپزخونه برگشتم و فرچه و سطل رو برداشتم تا خورده

    شکسته رو جمع کنم. ِلیوان

های بزرگ رو توی سطل ریختم و با فرچه، خورده تکه

های کوچک رو جمع کردم که یهو با صدای شکستن شیشه

ادم و به طرز خیلی اراده به زمین افتچیزی روی زمین بی

   عجیبی، دستم رو روی سرم گذاشتم.

  قدر وحشتناک بود که از ترس، پس افتادم.صدای شکستن ان

*** 

هام رو که باز کردم، اولین چیزی که دیدم پاهای دانیال چشم

های کوچک لیوان ایستاده مقابل خودم بود که با کفش روی تکه

   بود.
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گ رخسارش، خیلی فرق کرده. کردم رننگاهی بهش کردم. حس می
کردم.اخم بزرگی به چهره داشتم و نگاهش می  

لحن حرف زدنم، آب پاکی رو دستش ریخت. کامالً سرد بودم و 
ای به من نزدیک شد و گفت: حسی به پدرام نداشتم. قدم دیگه  

طوری قلبم رو بشکنی کردم اینازت انتظار نداشتم رزا. فکر نمی -
   و...

سوخت؛ ولی اتموم گذاشت. دلم براش خیلی میاش رو نجمله
که ردش کنم نداشتم. درسته دانیال بهم خیانت ای جز اینچاره

کنه؛ اما من که دانیال نیستم بهش خیانت کنم و... ادامه دادم: می  

دونی رو برای خودت نگه دار پدرام، من... لطف کن هر چی می -
م دیدی یه بازی احمقانه هچیمن و دانیال با هم مشکلی نداریم. هر
   بود که من راه انداختم، همین و بس.

چکید؛ اما تونستم از بین صورت هنوز از موهاش بارون می
های عذاب وجدان خیسش اشک رو تشخیص بدم. وای متخصص

ی فرزان بود پدرام نزدیکم شد برای آخرین بار به دادن خانواده
هاش نگاه کردم و ادامه دادم: چشم  

ت رو قاطی مسائل من و دانیال نکن.خود -  

ام اومد ناگهان حرفم رو قطع کرد و بغلم کرد. اخم بزرگی به چهره
پدرام چنگی به موهاش   و فوری ازش جدا شدم و فاصله گرفتم.

 زد و زمزمه کرد: 

ببخشید. -  

ی کنار اتاقم رو بهش پلهدر اتاق رو باز کردم تا بیرون بره. راه
 نشون دادم و گفتم: 

تونی پیدا کنی رسی و بعد راهت رو میجا به آشپزخانه میاز این -
 و... 
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 خندید و آروم گفت: 

   کن.ی پدر بزرگمه، راهنماییم نجا خونهاین -

ازم فاصله گرفت و توی هشتی در نگاهی بهم انداخت. سرم رو 
ها پایین گرفته بودم و راحت بودم که اآلن پدرام میره. پدرام از پله

پایین رفت که صدای ماشینی از حیاط شنیدم. یا خود خدا! دانیال 
ها با صدای زود از باالی پله  برگشت. وای، چه زود برگشت آخه!

دا کردم. پدرام نگاهی از پایین بهم انداخت که کمی بلند پدرام رو ص
 با نگرانی گفتم: 

   یال اومده. بیا برو توی تراس قایم شو، زود باش.دان -

پدرام سر برگردوند و با صدای ورود دانیال به خونه، فوری 
هاش رو درآورد تا صدای پاش توی خونه نپیچه. پدرام وارد کفش

تراس ایستاد و گفت: اتاقم شد و در رو قفل کردم. توی   

جا نیاد من رو ببینه. این -  

هام به شماره افتاده بود: نفس  

   دونم.ن... نمی... نمی -

یکهو صدای در اتاقم اومد. بدنم لرزید سعی کردم خودم رو کنترل 
م گذاشتم و پرسیدم: های گرمم رو روی صورت یخ زدهکنم. دست  

   بله؟ -

   در رو باز کن کارت دارم. -

آمیزی داشت، انگاری باید در رو باز کنم. فوری گفتم: صدای تحکم  

حرفت رو بگو. چی کارم داری؟ -  

سکوت کرد. نگاهم به پدرام بود که به دیوار تراس چسبیده بود 
 دانیال از پشت در گفت: 

   باز کن. در مورد همتاست. در رو -

ار کنم؟! دونم چی کهام بین در اتاقم و در تراس چرخید. نمیچشم
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   نکنه دانیال بیاد و...

 پدرام صدام کرد و آروم گفت: 

ره یا هم کنه. باز کن حرفش رو بزنه میدر رو باز نکنی شک می -
   از اتاق بیرون ببرش.

هام رو باز و بسته کردم تا هیچ حسی لباسم رو مرتب کردم. چشم
و از استرس توی صورتم معلوم نباشه. آروم قفل در رو پیچوندم 

دانیال وارد اتاق شد. به سمت تختم رفتم و جلوش ایستادم. 
لرزید اما خودم رو کنترل کردم. عرق سردی هام از ترس میدست

لحظه، چشمم به تراس بود که پدرام روی بدنم نشسته بود و هر
روم ایستاد و پرسید: دانیال با نگاه سردی روبه  دیده نشه.  

   ؟ها با همتا حرف زدیتو تازگی -

ترسیدم اگه چیزی بگم، از صدای لرزونم سری تکون دادم. می
 نگرانی رو متوجه بشه. پلکی زدم. نگاهی به دستم کرد و پرسید: 

طوره؟ بهتر شده؟دستت چه -  

قدمی بهم نزدیک شد و من قدمی دورتر. آب دهنم رو به سختی 
قورت دادم. سکوت کرد و توی اتاقم کمی چرخید. چشمش به آب 

ای کرد و پرسید: نی که روی فرش ریخته بود افتاد اشارهبارو  

   زیر بارون ایستاده بودی؟ -

 لبم رو گزیدم و آروم جواب دادم: 

   آره، کمی خیس شدم. -

دوباره نگاهی بهم کرد و سرش رو باال گرفت. آهانی زیر زبونش 
قابل کنترل تر شد. لرزش بدنم غیرگفت و به تراس نزدیک و نزدیک

روی تخت نشستم؛ چون پاهام سست شد. دانیال پشت سرم  بود.
 بود که آروم پرسید: 

   جوری به لرزش افتادی؟ترسی؟ چرا ایناز من می-
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ی موهای بلندم بازی کردم و آروم جواب با دستم سریع با ریشه
 دادم: 

   نه، فقط سردمه. -

   بندم.آهان، پس در تراس رو می -

 با گفتن این جمله، صدام بلند شد: 

   خوام صدای بارون رو بشنوم.نه! می -

هاش رو ریز کرد و گفت: دانیال چشم  

خواد... ا همتا حرف زدم. توی امارات کار پیدا کرده و میب -  

ناگهان در تراس رو باز کرد و دست پدرام رو کشید و داخل اتاق 
ایستادم: آورد. یخ زدم، از روی تخت بلند شدم و   

   .. پد... پدرا...من... ن.. من.. نمی-

 دانیال با پوزخندی گفت: 

اولش با حسام مچت رو گرفتم، حاال با داداشم. واقعاً هدفت چیه  -
 تو رزا؟

اومده بود. ام درگریه  

خورد و روی صورتم ام سر میجور که از گونههام هموناشک
افتاد، گفتم: می  

. اون... پدرام؟! یه چیزی بگو... من... من خبری نداشتم که.. -
کرد پدرام، دزدکی اومده بود اتاقم تا باهام حرف بزنه فکر می

   تو...

کردم. انگیز دانیال خفه شدم و فقط گریه میبا صدای بلند و رعب
 پدرام رو به دانیال گفت: 

من به اتاقش اومدم، اون روحش هم خبر نداشت. من رو از  -
شم که  ده بود که تو اومدی، مجبور شدم قایماتاقش بیرون کر

   بری.
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 دانیال با نگاه سردی دست به جیب شد و گفت: 

ای ای رو توی خونهبه من میگی بهت خیانت کردم و خوبه دیگه -
   گذاری؟که تو توش هستی راه دادم. اسم این کارت رو چی می

 ناراحتی و خشم، اجازه نداد از خودم دفاع بکنم. 

  ت پدرام هجوم آوردم و با گریه و صدای بریده داد زدم:به سم

کنی؟ اصالً... چرا اومدی؟ چی جا چه غلطی... میتو این -
آب خواستی بین ما شکرخواستی؟ میخوای؟ همین رو... میمی

   بندازی؟ گم شو از اتاق من بیرون... بیرون... همین اآلن...

اش کوبیدم و داد پدرام خشکش زده بود که با مشت روی سینه
 زدم: 

گم شو بیرون. -  

 پدرام آروم گفت: 

   کنی.ین من و دانیال، اون رو انتخاب میپس از ب -

 با خشم ادامه دادم: 

کنم؛ چون عاشقشم، دوستش دارم، آره اون رو انتخاب... می -
شوهرمه. من به اون بله گفتم نه تو. بمیر از حسودی، بسوز! گم 

 شو!

کشیدم که صدام شبیه صدای جیغ شده بود. با عصبانیت نفس می
   های تندش توی ذهنم پیچید.پدرام از اتاقم خارج شد و صدای قدم

 نگاهم به در اتاق خیره موند. دانیال آروم در گوشم گفت: 

   ز این پس حق نداری به رابطه من و شایلی گیر بدی. فهمیدی؟ا -

   از اتاقم بیرون رفت و در رو محکم کوبید.

*** 

ها رو کنار بزنم روزمرگیم این بود که از تخت خواب بلند شم، پرده
ی وسط حیاط ویال زل بزنم. و به باغچه  
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جا بود گذشت. شایلی به خونه یک هفته از روزی که پدرام این
   برگشت و دوباره همون آش و همون کاسه.

و حسابی داد، درست ازه نمیهر شب هم صداشون اج
امروز هم طبق معمول، توی تراس نشسته بودم که در   بخوابم.

ویال باز شد و ماشین سفید اپتیما وارد خونه شد. پشت سر ماشین 
ها اپتیما، بنز و پشت سر اون فراری مشکی. از هر کدوم از ماشین

ر دختر و پسرهای قد بلند و خوشگل با یه پسر یا حتی دو تا پس
برک زده بودم و شدن. توی تراس غمشدن و وارد ویال میپیاده می
نوشیدم که صدای یکی از اون جمع، توجه من رو جلب قهوه می

کرد. صورتم رو که برگردوندم یه مرد که رو پوشونده بود با لهجه 
 خاصی، جلوی اتاقم ایستاد و رو بهم گفت: 

   تو عروسکی یا آدم؟ -

ای با دانیال نداشتم، بلند شدم و به اتاقم ی دعوای دیگهحوصله
رفتم. صدای آهنگ، سه ساعت بود روی مخم بود. تمرکزی برای 

ی دانیال خونهها رو از کتابی رمان نداشتم. این کتابخوندن ادامه
که ازش اجازه بگیرم یا بهش بگم. شب شده بود؛ برداشتم بدون این

ی کشیدم و تصمیم گرفتم شد. نفس عمیقای آهنگ قطع نمیاما لحظه
ها خم به طبقه پایین و مهمونی دانیال، نگاهی بندازم. از باالی نرده

ها کنار هم نشسته بودن و غرق در عالم شدم. دختر و پسر
دانیال و   خوردن.خیال نوشیدنی میخودشون بودن و خیلی خوش

   شایلی روی کاناپه، کنار هم با وضعیت اسفناکی نشسته بودن.

مردی که توی حیاط من رو دید بهم افتاد. رو برگردوندم و به  نگاه
اتاقم رفتم. در رو که بستم، سرم تیر کشید. به دیوار تکیه دادم و 

   هام رو بستم.چشم

 همون لحظه در اتاق زده شد. فوری گفتم: 

   چته دانیال؟ چی کارم داری؟ -
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ها رو اغی قد بلندی توی هشتی در ایستاد. چردر باز شد و سایه
 غیرفعال کرده بودم؛ تا با نور آباژور کتاب بخونم. 

 گفتم: 

   چیه دانیال؟ چی میگی؟ -

 صدای غریبی توی اتاقم پیچید: 

ای اما انگار تو شبیه عروسکی، اولش فکر کردم فرشته -
   نیستی.

خوب فارسی حرف ی عربی خاصی داشت؛ اما خیلیصداش لهجه
زد. می  

م:ترسیدم و فوری گفت  

   تباه اومدی.جا چی کار داری؟ اشی هستی؟ اینشما ک -

   ای یا انسان؟ا تو کار دارم. واقعاً تو فرشتهمن ب -

هایی اومد که نظرم عجیب اومد. توی ذهنم سناریوصداش به
وحشت کردم، زبونم به لکنت افتاد و از تخت بلند شدم. توی این 

بود که برای همه چی آماده  ها افتادهجور اتفاققدر از اینمدت، این
ها رو ی فعال شدن چراغبودم. آروم کارد میوه رو برداشتم و دکمه

ای هام، جیغ خفههام تار شد و با باز بسته کردن چشمزدم. چشم
کشیدم. این مرد همون مردی بود که توی حیاط من رو دید. باز هم 

مه دادم: رو پوشونده بود، کارد رو به سمتش گرفتم و با لکنت ادا  

زنم.رنه... داد... میبیرون... وگ ... اتاقم...برو. -  

های پر پشت. های مشکی با ابروشد. چشمهاش دیده میفقط چشم
 نفس عمیقی کشیدم و داد زدم: 

   انیال...دانیال... دانیال... د -

   سته نکن بچه جون. دانیال سرش گرمه.خودت رو خ -

جا، آخر خطه این»لم گفتم: صداش پر از حس منفی بود. تو د
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ضعیف نباش خنگ. اگه » به خودم تلنگری زدم و گفتم: «. رزا
کنه؛ اآلن وقت سیاست زنانه ضعیف نشون بدی، سوءاستفاده می

خواستم انجام بدم ای که میسریع لبخندی زدم. از نقشه« است.
ترسیدم باز دانیال بیاد و این بار، من رو با این وحشت داشتم. می

د ببینه. لحن آرومی گرفتم و زمزمه کردم: مر  

   شناسی؟و از کجا میتو کی هستی؟ من ر -

شناسم. اون کارد رو بذار زمین تا بهت من تو رو خیلی وقته می -
   بگم کی هستم.

نگاهی به کارد دستم کرد و با استرس پایین آوردمش. لبخندی زدم 
 و گفتم: 

   دیوونه! ترسوندیم. -

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: 

جا، بیا.بیا این -  

   و بیام؟ت رو ببینم، بعد جلمیشه چهره

 آروم گفت: 

تو بیا. -  

لبخند شیطانی زدم و دستش رو آروم لمس کردم و بهش نزدیک 
کردم. کنارش ایستادم و زد و داشتم سکته میشدم. قلبم نامنظم می

 با شیطنت گفتم: 

ببند و بیا پیدام کن.هات رو چشم -  

 با صدایی که حالت بدی داشت گفت:

   خواد عروسک؟!پس دلت بازی می -

شد فهمید که فریب خورده. دستم رو از دستش هاش میاز چشم
هاش رو نبسته بود که با بیرون کشیدم و دورش چرخیدم. چشم

 دستم، روی پلکش کشیدم و گفتم: 
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   هات رو دیوونه.ببند چشم -

ش رو بست و آروم به سمت در رفتم و همچنان باهاش هاچشم
 حرف زدم: 

نه! این طرفم، بیا جلوتر! بایست.  -حاال پیدام کن. راست، نه -
جا نیستم.اون  

فوری از اتاق بیرون رفتم و در رو بستم و با دستم نگه داشتم. 
 وای کلید داخل موند! 

اشته بود و زد و دستگیره در رو نگه داز پشت در اتاق فریاد می
شد که داد زدم: کشید. توانم داشت تموم میمی  

کمک، کمک. -  

فکری به ذهنم زد. با شمارش سه، دو، یک در رو رها کردم و به 
سرم  اومدم پشتها که پایین میی پایین دوییدم. از پلهطرف طبقه

ها، ها گم شدم. پسربود. وارد جمعیت مهمونی شدم. بین دختر
گرفتن و فوری ازشون جدا باهام اشتباه میهاشون رو دوست

گشتم که چشمم به اون مرد شدم. از بین جمع، دنبال دانیال میمی
افتاد که پیدام کرده بود. فوری راهم رو کج کردم و دانیال رو دیدم 

که نوشیدنی به دست، کنار شایلی نشسته بود و تو حال خودش 
کجا قایم شم؟! به سمت کار کنم؟ زدم. حاال چینفس می -نبود. نفس

سر دستی روی دهنم قرار گرفت و رفتم که از پشتآشپزخونه می
فایده بود که من رو وارد اتاقی کرد من رو برداشت. تقال کردنم، بی

ها فعال نبودن، با و در رو بست. دستش رو از دهانم کشید. چراغ
 لکنت داد زدم: 

   کمک... ک.. مک... -

سریع گفت:  ها رو فعال کرد وچراغ  

   ؟خوای بیاد پیدات کنهاد نزن من هستم. اه! میِا د -
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به دیوار تکیه   نگاهی بهش کردم، حسام بود. نفس راحتی کشیدم.
دادم و نشستم. به سختی آب دهنم رو قورت دادم که لیوان آبی بهم 

از دستش قاپیدم و تا ته لیوان رو نوشیدم. تازه نفسم   تعارف کرد.
روم نشست و و از حسام تشکر کردم. حسام روبهسر جاش اومد 

 پرسید: 

یگه است؟ دتو، شوهرت چرا با یکی  -  

نگاه معناداری بهش کردم. پلکی زدم که حدسیاتش رو به زبون 
 آورد: 

نکنه... نکنه ازدواجتون صوری بوده؟ آره؟ پس با این حساب،  -
ای نداره؟ نه؟ اصالً باهات میونه  

سرم رو پایین آوردم. آروم گفت: با شرم نگاهش کردم و   

دونه. سفم؛ برای دانیال متأسفم که قدر تو رو نمیمتأ -  

 نگاهش کردم که ادامه داد: 

سی نداری که؟ حرزا؟! تو به دانیال  -  

دونستم به دانیال چه حسی هم نمیسکوت کرده بودم. من خودم
هاش متنفرم. لبخندی زد و بلند شد. با دونستم از کاردارم. فقط می

 ترس نگاهی بهش انداختم که گفت: 

من میرم؛ اما حواسم به این اتاق هست. نگران نباش اون مرد  -
فعال رو غیرها ها کشیده است و چراغجایی. پردهفهمه تو ایننمی

ام. مراقب خودت کن. کاری داشتی بهم زنگ بزن این هم شماره
 باش رز. 

آورد و روی میز گذاشت. سری تکون ای از جیب کتش درشماره
 دادم و ازش تشکر کردم. فوری گفت: 

حاال ها مشغوله.  -وهرت، حاالشاستراحت کن. -  

د. نفس از اتاق، آروم خارج شد و با آرامش دستی بهم تکون دا
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های حیاط به ها رو خاموش کردم. نور چراغعمیقی کشیدم و چراغ
تابید و همین کافی بود. با ترس و لرز به سمت داخل اتاق، می

اومد. با حالت عجیب و رفتم و مرد عرب، پشت سرم میتراس می
کرد: زد و زمزمه میترسناکی قهقهه می  

امشب، مال منی. -  

های تراس خوردم. مرد عرب دهبا وحشت عقب رفتم و به نر
تر شد. کمرم رو خم کردم و از باالی تراس به نزدیک و نزدیک

هام رو باز کردم. عرق از سر و زمین افتادم. با جیغ محکمی، چشم
بینم. با ریخت. هر شب، کابوس ده شب پیش رو میصورتم می

ترس به اتاق زل زدم. در تراس باز بود و هوا گرگ و میش بود. 
تق در، یک متر به هوا پریدم.  -عمیقی کشیدم و با صدای تق نفس

 داد زدم:

کیه؟  -  

 دانیال از پشت در گفت: 

   قفل در رو باز کن. -

فوری از تخت بیرون اومدم، قفل اتاقم رو چرخوندم و به سمت 
تختم برگشتم. به زانو خم شدم و دستم رو روی سرم قرار دادم. 

د: دانیال وارد اتاق شد و پرسی  

سی اتاقته؟! چیزی شده؟ فکر کردم ک -  

 روم رو ازش برگردوندنم و با لحن تمسخرآمیزی گفتم: 

   خیر، فقط خواب بود. -

 زمزمه کردم: 

قم بود، نگرانم نبودی. وقتی کسی تو اتا -  

کرد، باز دانیال به سمت تراس رفت و واردش شد احتماالً فکر می
به لباس و شلوارک سفیدش که  کردم. نگاهم  جا قایمپدرام رو اون
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کرد و باهاش نصف پاهاش مشخص بود افتاد. سیگاری دود می
های گوشش ریخته شده بود. بعد سیگار موهای لختش کناره

 کشیدنش به اتاقم برگشت و گفت: 

شینم، تو بخواب. جا میهمین -  

 با لحن بدی گفتم: 

کنه ها. هر میقمونه، برو پیشش. لی جونت تنها میشای -  

های سرخ سبز رنگش بهم خیره شد. ادامه دادم: با چشم  

جایی آرامش ندارم. قم برو بیرون، وقتی ایناز اتا -  

 سرش رو کج کرد و گفت:

بیا یه معامله کنیم.  -  

بار معامله کردم، واسه هفت پشتم بسته. یه -  

 حرفم رو قطع کرد و گفت: 

برم، عوضش تو یه کاری باید بکنی. ن شایلی رو از خونه میم -  

 خیلی جدی بهش نگاه کردم که ادامه داد: 

هم نریزی هات و رفتارت، بهباهام جنگ نکنی. اعصابم رو با کار -
 و همچنین کاری به کار من نداشته باشی. 

یلی از خونه آرزوی من تونستم بهش اعتماد کنم ولی رفتن شانمی
کرد و جنگ زنان رخ دید تحقیر میبود؛ چون هر لحظه من رو می

داد. گفتم: می  

کنم. قبوله با یه شرط.ب! تو اعصابم رو خورد نکنی من نمیخ -  

 اخمی کرد که سریع گفتم: 

جا مهمونی نگیر. تو این -  

 سری تکون داد و گفت:

برم.دا شایلی رو میمنطقیه، اوکی؛ از فر -  

هام بسته بود که تختم توجه بهش روی تخت دراز کشیدم. چشمبی
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هام رو باز کردم و دانیال رو دیدم که کنارم کمی تکون خورد. چشم
ی بحث نداشتم پس به خوابم نشسته و به سقف زل زده. حوصله

 ادامه دادم.

*** 

تاپ دانیال رو قرض گرفتم تا بتونم چند تا کتاب از اینترنت لپ
کردم بانوی عمارت شدم. چند رش بدم، شایلی رفت و حس میسفا

ی شهر سفارش دادم و بعد چند ساعت به خونهتا کتاب رو از کتاب
دستم رسید. شام رو ردیف کردم و روی کاناپه نشستم تا کمی از 

کتاب جدیدم رو بخونم. اواسط کتاب بودم که زنگ آیفون زده شد. 
خودش بود کلید داشت دیگه! » گفتم: ای باال انداختم و تو دلم شونه

حس کنجکاوی قلقلکم داد. به سمت «. اومدکرد و میدر رو باز می
آیفون رفتم؛ این پسر رو من جایی دیدم. آیفون رو برداشتم و 

 جواب دادم:

بله؟  -  

کنید؟! اومدم لوازم آقا ببخشید خانم فرزان یه لحظه در رو باز می -
 رو حیاط بزارم. 

و جواب دادم:  مکثی کردم  

وقت بیا. وقت آقات تشریف آورد، اونخیر. هر -  

 گوشی آیفون رو سر جاش گذاشتم. 

به غذاها سرک کشیدم و زیر شعله رو خاموش کردم، صدای تلفن 
 خونه اومد. انگار امروز من کالً فضول شده بودم: 

بله؟  -  

 صدای دانیال توی گوشم پیچید: 

از کن بیاد داخل، مطمئن هست. بو فرزام رو من فرستادم. در ر -  

کنم. هر وقت اومدی... من باز نمی -  
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 حرفم رو قطع کرد و با صدای خشنی گفت: 

رزا!  -  

کنم. ها رو قفل میآد ها، من دراشه حاال. فقط داخل نمیب -  

 صدام کالفه و خسته بود. ادامه داد: 

  ی رو بهت میده، از دم در هال ازش بگیر خداحافظ.کلید -

 -تماس رو قطع کرد. حرص خوردم و رو به گوشی تلفن که بوق
زد گفتم: بوق می  

خیلی چهارپایی!  -  

ی آیفون رو زدم و فرزام با یه وانت داخل شد. فرزام همون دکمه
ی دانیال نبود؟ راننده  

همونی که جلوی برسام، من توی ماشینش نشستم؟! آهان همونه، 
 آره. 

ی حیاط گذاشتن و به ی بزرگ تر رو گوشهچند تا جعبه و یه جعبه
 سمت ساختمون اومد. 

 فوری در رو باز کردم. با دیدن من سالمی کرد و گفت: 

کلید رو به آقا بدین.  -  

هاش سری تکون دادم که کلید رو به دستم داد. با دیدن انگشت
خشکم زد. تاتوی فحش انگلیسی، آرش گفته بود شاهد عقد نیال، 

هاش هک شده؛ این فحش هم، نکنه یه فحش انگلیسی روی انگشت
ده؟ پس مرد هاش رو انجام میفرزام، قلدر دانیاله و گند کاری

ت به فرزام نگاهی کردم. انگشت تاتویی رو پیدا کردم. با دق
هاش ته رنگ سبزی داشت، قد بلند و هیکلش مثل دانیال بود چشم

تر هاش کمی از موهاش پررنگاما بور بود؛ موهاش طالیی و ابرو
خواستم توی اتاق دانیال بود. از در حیاط بیرون رفت. خیلی می

ی دعوا با دانیال رو سرک بکشم و بفهمم چه خبره؛ اما حوصله
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روی صندلی   تم. شب شده بود که دانیال داخل خونه شد.نداش
ای پشت جزیره نشست و گفت: شیشه  

   فرزام اومد؟ -

   ادم.کشیدم که سر تکون دداشتم غذا می

 بعد خوردن غذا دانیال خواست بره که پرسیدم: 

   دانیال؟ -

 برگشت.

   ، توی مهمونی اون شب؛ کی بود؟اون مرد عرب -

د: اخمی کرد و پرسی  

   طور؟چه -

   خوام بدونم.می -

ای به لبش اومد و گفت: ی مسخرهخنده  

همونی که بهت گفت عروسک؟ چیه ازش خوشت اومده؟  -
   خوای بدمت ببره دوبی؟می

ای زدم و گفتم: چشم غره  

غیرت.بی -  

 مشتش رو محکم روی میز کوبید و با لحن اعتراض گفت: 

   هوی! حرف دهنت رو بفهم. -

   غیرت نیستی؟چیه؟! بی -

 با نگاهم سعی کردم تحقیرش کنم که ادامه داد:

   خوای بگی؟چی می -

یعنی باور کنم تو شب مهمونی اون مرد عرب رو، تو سراغم  -
   نفرستادی؟

   چی؟ -
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داری دوباره پرسید: خیلی شوکه شد و با صدای کش  

   تاقت شد؟چی گفتی رز؟ اون وارد ا-

 پوزخندی زدم و جواب دادم: 

های خاص خودم از دستش فرار کردم. واقعاً بله اومد. با سیاست -
 تو بعد اون شب، نفهمیدی من توی اتاق طبقه پایینم؟

 سکوت کرد و سر جاش نشست و با اخم پرسید: 

   است؟بهت چی گفت؟ چیزی ازت خو -

و خواد؟ زن. تو خجالت نکشیدی، همه چی ریه عرب چی می -
 بهش گفتی؟!

 حرفم رو قطع کرد. با لکنت پرسید: 

   ای نگفت؟مین؟ چی... چیز دیگههامم... فقط  -

کردم نزدیک شرمی. اگه فرار نمیفقط همین؟ دانیال تو خیلی بی -
سرد میگی فقط فهمی؟ بعد، تو خوندرازی کنه؛ میبود، بهم دست

   همین؟

 صدام مثل ناله شده بود.

 آروم زمزمه کرد: 

در نهایت که مال اون هستی. -  

ام؟ هام اعتماد نداشتم. دانیال چی گفت؟ در نهایت مال اونبه گوش
 خواستم چیزی بگم که گوشیش زنگ خورد.

روم بهدهنم از تعجب باز مونده بود که دانیال گوشی به دست، رو
ریخت. بعد قطع کردن هم میشنید، بهای که میایستاد و با هر جمله

ای نگران بهم نگاه کرد و گفت:چهره تلفن با  

... صبا... حا... حال... ش خوب... نیست. باید بریم لواسان.ص -  

شوک دوم بهم وارد شد. صبا؟ صبا چی شده؟ قلبم تپید و زود 
 پرسیدم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 353 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

شده؟ صبا... صبا؟ چی -  

 دانیال فوری گفت:

زود باش آماده شو! من توی ماشین منتظرم. بدو، باید زود  -
یم. برس  

از آشپزخونه به اتاقم دویدم و هر چی دستم بود پوشیدم. گوشی رو 
کنم. فوری نستم چی کار دارم میدودستم گرفتم. شوکه بودم و نمی

به حیاط دویدم، داخل ماشین نشستم و دانیال گاز داد. توی راه 
پرسیدم:های تکراری میقدر نگران بودم که سوالاین  

   نیست؟ کی گفت؟ کی گفت صبا خوب -

 جویدم؛ دانیال هرهام رو با استرس میداد. ناخوندانیال جواب نمی
   داد.تر گاز میکرد و محکماز گاهی بهم نگاه می

   جوری شده؟ نگفتن؟شده؟ چرا اونتن چیچرا؟ نگف -

آروم گفت:  قدر پرسیدم که دانیالاین  

هم مثل تو هستم، بسه  پرسی؟! منمیقدر سوال عه رزا؟ چرا این -
 دیگه.

شد. هام یخ زده بود و مسیر لعنتی چالوس_تهران طی نمیدست  

هام رو بستم و فقط به رسیم؟ توی مسیر راه، چشمچرا زودتر نمی
صبا و سالمت بودنش فکر کردم. این مسیر چهار ساعته رو فقط 

ی رسیدیم. دعا کردم و اشک ریختم. باالخره به کاخ مخوف لعنت
ها، با ورود ماشین دانیال به صف شدن و دست به ی خدمتکارهمه

روی ماشین ایستادن. دانیال از ماشین پیاده شد و من به سینه روبه
ی خانم جون و مامجرجان داخل ویال دویدم. صدای گریه و ناله

خونه رو برداشته بود. وسط هال ایستادم و چشمم به سالن فرعی 
چرخه. کردم کل محیط، داره دور سرم میتاد. حس میو اتاق صبا اف

هاش به گوشم رسید، انگار صدای آه کشیدن ربابه خانم و حرف
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 -هام توانایی شنیدنش رو نداشت. آرومگفت؛ اما گوشچیزی می
تر شد. با آروم به سالن فرعی نزدیک شدم. صدای گریه واضح

، صبا چیزیش نشده، دوننها نمیناباوری به اتاق، قدم برداشتم اون
فقط بلد نیستن اما من بلدم. وارد اتاق صبا شدم و خانم جون با 

 دیدن من با صدای بلندی گریه کرد و گفت: 

رزا، صبا... -  

با دست به تخت صبا اشاره کرد. روم رو برگردوندم و دیدم روی 
جا ماتم برد، دو تا مرد، همون  صبا رو با لحاف سفید کشیدن.

دست داخل شدن. صبا رو روی برانکارد گذاشتن و برانکار به 
هام بردنش. خشکم زده بود و به تخت خالی صبا چشم جلوی چشم

دوخته بودم. هر کاری کردم جیغ بزنم، داد بزنم، گریه کنم، 
نتونستم. به دنبال صبا رفتم ولی نگاهم به تخت برانکارد بود. 

اجازه نداد یکهو دانیال حائل بین من و برانکارد شد و دیگه 
کنه، من رو دنبالش برم. نگاهی بهش کردم که دیدم داره گریه می

 توی بغلش گرفت و توی بغلم لرزید.

 *** 

من رو به اصرار، توی ماشین نگه داشتن و نذاشتن نزدیک قبر 
هاشون و هاشون، نه گریهکردم؛ نه اشکصبا بشم اما من باور نمی

کردم. خشکم زده بود مثل یه یکدوم رو باور نمهاشون، هیچنه ناله
ی ماشین دانیال زل زده بودم که صدای مامانم رو یخ. به آینه

 شنیدم: 

کنی؟ حالت خوبه؟ ببرمت رزا مادر؟ عزیزم؟ خوبی؟ چرا گریه نمی -
 سر خاک بشینی؟ 

قدم با مامان، به قبر سکوت کرده بودم. از ماشین پیاده شدم و هم
های مامرجان و خانم جون قلبم نزدیک شدم. صدای گریه و حرف

آورد. رو به درد می  
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باالی سر قبر نشستم و جمعیتی که دور تا دور قبر بود، ایستاده 
کردن. مامرجان روی قبر دراز کشیده بود که پدرام بودن و گریه می

هوش شده. متوجه شد مادرش بی  

  از روی قبر بلندش کردن و هر چقدر صداش کردن به هوش نیومد.

91/11/21م به تابلوی قبر افتاد. صبا فرزان متولد چشم  

 نام پدر: داریوش

  1398/8/22وفات: 

دونم چند ساعت بود که نشسته بودم سر قبر اما صدای غرش نمی
آسمون رو شنیدم. نگاهی به باالی سرم کردم که از آسمون، 

ام افتاد. ی بارونی روی گونهقطره  

وی پاییز، مرگ همه چی رو رحمه؟ چرا تچرا پاییز این همه بی
افته؟ چرا؟ تونیم ببینیم؟ اصالً چرا توی پاییز همه اتفاقات بد میمی  

زیر بارون نشسته بودم و به خاک قبری که حاال خیس شده بود، 
 زل زده بودم. دستم فشرده شد، نگاهی کردم. دانیال آروم گفت: 

هم  جا نشستی و منبیا بریم رزا. االن پنج ساعته تو این -
 منتظرتم، بیا برگردیم. 

قدر پستی که خواهرت رو سکوت کردم و توی قلبم گفتم: "چه
گردی" گذاری و برمیجا تنها میاین  

به زور، من رو از زمین بلندم کرد که وقتی ایستادم، پاهام سست 
شد و افتادم، من رو گرفت، بلندم کرد و کمک کرد توی ماشین 

خواست تنها گفتم. دلم میه چیزی میریختم و نبشینم. نه اشک می
باشم و به عکس صبا زل بزنم. وارد کاخ مخوف که شدیم، ربابه 

 خانم و طاهره به کمکم اومدن. صدای ربابه خانم اومد: 

شی، چی شده رزا؟  کنی؟ گریه کن خالیدختر! چرا گریه نمی -
؟حالت خوبه  
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ه اتاق نگاهی بهش کردم و دستم رو از دستش بیرون کشیدم، ب
صبا رفتم. وارد اتاق که شدم بوی خوش صبا به مشامم رسید. 

جا همه چی بود، ویلچر صبا بود، لوازم نگاهی به اتاق کردم. این
ای که وقتی صبا گرمش فیزیوتراپی، دستگاه اکسیژن، کولر گازی

جا بود؛ هاش توی کمد، همه و همه اینکردم، لباسبود روشن می
را صبا روی تختش نیست؟ نکنه بره اما پس خودش کجاست؟ چ

حیاط و توی استخر بیافته؟ نکنه زیر بارون خیس شده؟ نگران 
شدم و به حیاط دویدم. در ایوان رو باز کردم و زیر بارون دنبال 

صبا گشتم. وای! اگه االن سرما بخوره تب کنه و بدنش نتونه تب 
 کشه! این بار دیگهرو تحمل کنه چی؟ خانم حکمت من رو می

اخراجم. توی باغ دویدم و دنبال صبا گشتم که توی بغل دانیال 
 افتادم. دانیال با صدایی گرفته و کمی بلند گفت:

کنی رزا؟ صبا مرده، صبا واقعاً مرده. نکنه ها رو میچرا این کار -
گردی؟ هان؟ توی حیاط، دنبالش می  

 نگاهش کردم.

دروغ گفتن.  ه. تو دروغ میگی، اون نمرده. بهتنه صبا نمرد -  

از بغلش با نفرت بیرون اومدم و با عصبانیت وارد ویال شدم. االن 
چه جوابی به خانم حکمت بدم؟ اگه بیاد و بگه صبا کجاست چی 

 بگم؟ 

توی اتاق صبا نشستم و به عکسش که روی میز بود چشم دوختم. 
 روی تختش دراز کشیدم و خوابم برد. 

*** 

که مامان و بابا یک هفته از جوری سکوتم همه رو کالفه کرده بود؛
خونه دور موندن تا کنار من باشن؛ اما من به این سکوت، پایان 

تونه بفهمه. دو هفته از خوبه این رو نمیدم. من دلم تنگه؛ هیچنمی
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گن صبا مرده؛ اما دروغه. گذره، همه میاون روز مرگ صبا می
گن صبا یل میخوان سراغی ازش نگیرم به همین دلدونم میمن می

خواستم پرسید ولی من نمیمرده. مامان، هر لحظه ازم سوال می
خواستم تنهام بزارن تا بتونم به دیوار خیره جواب بدم، من فقط می

   بشم.

امروز، توی اتاق نشسته بودن که در اتاقم باز شد و خانومی وارد 
و کیف اتاقم شد. یه خانم تقریباً سی و پنج ساله با موهای دارچینی 

   دستی سفید.

آور گفت: رو بهم با لبخندی چندش  

   ؟اجازه هست -

روم، خیره شدم. در نگاهم رو ازش برگردوندم و به دیوار روبه
بخشی م نشست. صدای خیلی آراماتاق رو بست و کنار صندلی

 داشت: 

خوای بدونی من کی هستم؟ رزا؟ نمی -  

نزن.شه خانوم، زور هه! سکوتم شکسته نمی  

رزا من اسمم تینا سمندری هست. من پرستار تو هستم. هر وقت  -
کنم. من رو دوست بخوای هستم هر چی بخوای رو برات فراهم می

 خودت بدون.

هام رو بستم و توی دلم خوندم: دیگه بهش گوش ندادم. چشم  

باید نفس بکشم توی هوای خودم/ باید که سر بزارم رو  -
گریه کنم واسه عزای خودم/ شبونه گل  های خودم/ باید کهشونه

ببرم خودم برای خودم/ یه شب نشد که بیام بازم به دیدن تو/ نشد 
های روشن تو/ نفس بکشم، نفس کشیدن تو/ روزهای تار منه شب

 چقدر غریبه شدی، منم منم مِن تو!

 )امین بانی_نشد( 
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چند ساعتی از رفتن تینا گذشت و من هنوز تو فکرم. نفهمیدم 
نیال کی داخل اتاقم شد و جلوم نشست. دا  

زنه. روم نشسته و داره حرف مییک آن، حس کردم صبا روبه
دیدم. ی صبا رو توی دانیال میشنیدم فقط چهرههاش رو نمیحرف

 حاال که موهاش رو به پشت شونه کرده شبیه صبا شده.

بی اراده بلند شدم و دانیال، حرفش رو قطع کرد و بهم خیره شد. 
روم بود. ستم رو نزدیک صورتش نگه داشتم. حاال صبا روبهد

داد. خندید. آروم بغلش کردم اما بوی صبا رو نمیداشت بهم می
سریع از بغلش بیرون اومدم. اینی که من بغلش کردم، دانیال بود. 

اخمی کردم و هولش دادم. به سمت تختم برگشتم. یادم افتاد که 
و دوست نداره موهام باز باشه.به « ردااسب یال»دانیال بهم میگه: 

پشت سرم برگشتم و بهش نگاه کردم سریع موهام رو دستم گرفتم 
ای بستم. روی صندلی نشستم و از آینه و محکم باالی سرم گوجه

شد. ترسیدم و با ترس به دانیال خیره شدم. دانیال بهم نزدیک می
الت هام رو روی سرم به حهام رو روی هم فشردم و دستچشم

 تدافعی قرار دادم. 

: هام بعد صداش باز شدچشم  

س.نترس رز! کاریت ندارم، نتر -  

کش موهام رو باز کرد و موهام پراکنده دورم ریخته شد. حاال 
تر از دفعه قبل بود. آروم زمزمه کرد:موهام خیلی بلند  

موهات خیلی خوشگلن، خیلی.  -  

مشغول شونه  م رو برداشت وموهام رو نوازشی کرد و شونه
 کشیدن به موهام شد و با لبخند گفت: 

ریزه ها. ویتامین موهات می - B ؛ یادم بنداز قرصش بدنت، کم شده 
 رو برات بخرم تا دیگه موهات نریزه.
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 به ادکلن روی میز زل زده بودم. یهو دانیال پرسید:

چرا بهم دروغکی گفتی گواهینامه رانندگی داری؟ هوم؟ تو که  -
 نداری. 

بافت.یموهام رو م  ز آینه نگاهش کردم که داشتا  

 گرمی انگشتاش حس پرواز داشت.

 موهام رو بافت و پرسید:

   ؟خوشگل شد -

 لبخندی زد و گفت:

   همین حده. بلدم. استعدادم در فقط همین رو -

کرد و در بافت و شونه مییاد مامانم افتادم که همیشه موهام رو می
«شگل شد؟خو»پرسید: نهایت می  

هام آروم بلند شدم. مامان پشت سرم ایستاده بود بغلش کردم و چشم
خواست برای رو بستم. حس آرامشی به قلبم نفوذ کرد. دلم می

 همیشه توی این بغل بمونم و از جا جم نخورم.

*** 

رفت، خیلی زد و میاومد و کلی باهام حرف میهر روز تینا می
خوام خوام بره و کی میفهمید کی میباور نکردنی بود و همیشه می
کردم قلبم پر شده، های تینا، حس میبمونه؟! این روزها بعد حرف

ذاشت نفس بکشم. دلم یه غباری دور قلبم رو گرفته بود و نمی
های آذر ماه بود و هوا تونستم. وسطنمیخواست گریه کنم اما می

به شدت سرد شده بود. یه مدت اینترنت بسته شد و من نتونستم 
تر شده بودم. امروز بعد رفتن تینا، حس کتابی سفارش بدم، تنها

خواست های گذشته به قلبم اومده بود. دلم میخفگی بیشتر از روز
بگم من دلم تنگ  کسی رو بغل کنم و بعد جیغ بزنم. فریاد بزنم و

دیدم که چتر به دست از بارید. تینا رو شده. عصر بود و بارون می
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در حیاط بیرون رفت. خونه گرم بود و کامالً معلوم بود هوای 
بیرون حسابی سرده. در ایوان رو باز کردم و زیر بارون شدید 

ایستادم. بدنم شوک شد و مثل حالت ترس توی خودم فرو رفتم. 
هق زدم و حس کردم حاال  -اومد. هقای از دلم درکم ناله -کم
تونم خالی شم. با صدای دانیال برگشتم؛ با دیدنش بغضم شکست می

 و جیغ زدم:

خوام. دلم تنگ شده. ده، من صبا رو میشدلم تنگ  -  

لرزشی به جونم افتاد که دانیال به سمتم دوید. پاهام رمق نداشتن. 
های ردم و با گریه و جیغ حرفبلندم کرد داخل ببره که تقال ک
کوبیدم و های دانیال میهام روی شونهنامفهومی سر دادم. با مشت

زدم. جیغ می  

وارد خونه شد و در رو بست. موجی از گرما به صورتم خورد و 
سوزشی توی گلوم حس کردم. دانیال ازم جدا نشد و من کنارش 

نه نشسته بودم همچنان گریه کردم و لرزیدم. روی فرش ِکنار شومی
گز پاهام  -هام انداخته بود و گزو دانیال پتوی ضخیمی روی شونه
کرد. فنجانی رو در مقابلم قرار داد که هنوز گرم نشده بود، اذیتم می

 و کنارم روی زمین نشست: 

خوبی؟ -  

برگشتم و   اومد.اش گرفته بود و صداش از ته چاه درمیبینی
به بدنش  وز خیس بود و لباسشموهاش هن  نگاهی بهش انداختم.

 چسبیده بود. آروم گفتم: 

خوری. می لباست رو عوض کن، سرما -  

تر از دانیال گرفته بود. صدای دورگه و خشنی پیدا صدای من بیش
دانیال آروم جواب داد:  کرده بودم.  

ی شده.، صدات شبیه خروس جنگبه فکر خودت باش فعالً  -  
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دانیال بلند شد و گفت:  و خندیدیم.با شیطنت نگاهی بهم انداخت   

لباس خودم هم عوض کنم. برات چایی   میرم برات لباس بیارم، -
 آوردم بخور. 

ی باال رفت. بعد چند دقیقه با یه پیرهن لبخند کوچیکی زد و به طبقه
 که مال خودش بود برگشت.

سرم رو باال گرفتم و دیدم فقط شلوارکش رو پوشیده. با تعجب 
 گفت:

که پیرهن تو هستش؟!نای -  

آره، پیرهن من رو بپوش. -  

م:ام کنار زدم و پرسیدپتو رو از شونه  

نتونستی لباسم رو پیدا کنی؟! توی کمد وسطی پر از تونیک و  -
 بلوزه که.

پوشی ها که تو میخوام پیرهن من رو بپوشی، اون لباسنه! می -
 راحت نیستن.

پس به پیرهن دانیال اکتفا حال نداشتم خودم دنبال لباسم بگردم؛ 
ی پایین بشم که های طبقهکردم. بلند شدم تا داخل یکی از اتاق

 دانیال نزدیک شد:

ها موند، بیا.این -  

هام رو از دستش کشیدم و به اتاق از خجالت سرخ شدم. لباس
ای کرد که با لحن مسخرهرفتم. دست به چونه داشت نگاهم می

 پرسید:

   کجا؟! -

ق دیگه.میرم اتا-  

ای به سر تا پام کرد و گفت:نگاه عاقل اندر سفیحه  

قدرها هم خنگ نیستم که نگاهت کنم.کشی؟ من اونجالت میخ -  
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های خیسم رو به راهم به داخل اتاق ادامه دادم و جلوی آینه لباس
با پیرهن سفید دانیال که تا باالی زانوم اومد عوض کردم. توی آینه 

تصور کردم؛ وای! یه کمربند طوسی رنگ، به خودم نگاه کردم و 
ها و کیف صورتی رو باال بدم، خیلی مدرن میشه با کفش آرنجم

رنگ. لبخندی زدم و از اتاق بیرون اومدم. هنوز نگاهم به پر
پیرهنی که تنم کرده بودم بود که با ورودم به هال، صدای بلند 

سفیدش خیره های مرتب ی دانیال بلند شد. با حیرت به دندونخنده
شده بودم که یکهو یادم افتاد دندونم رو دانیال شکسته. اخمی کردم 

هاش رو بهم گفت:و روی کاناپه نشستم. بعد تموم شدن خنده  

ر اومد.تری، این لباس به تو بهتکوتاه از شایلی -  

ام معلوم ای که از چهرهای بهش رفتم. با اخم و ناراحتیچشم غره
 بود گفتم:

دندون من رو شکوندی، باید هم خوشحال شی.زدی  -  

 دانیال جدی شد و گفت:

   من؟! -

ز که زدی تو دهنم، دندونم افتاد.بله. اون رو -  

 دست به کمر ایستاد و بعد کمی سکوت گفت:

کدوم دندونته؟ -  

دونم. کمی پشته، نمی -  

 نزدیک اومد. صورتم رو باال آورد و گفت:

باز کن دهنت رو ببینم.  -  

اراده دهنم رو باز کردم. دستش زیر چونم بود که اخم کرد و بی
 گفت:

ِا بیشتر باز کن.  -  

 کمی بیشتر باز کردم که با حرص زیر چونم رو کشید و گفت: 
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آهان دیدم. دندون "سکند پرموالر" هست. فقط کراونش آسیب  -
 دیده، روتش سالمه.

رد و گفت: وچ نوچی کگفت هیچی نفهمیدم که نهایی که میاز چیز  

زنی؟ مسواک نمی -  

دم که ادامه داد:های گرد نگاهش کربا چشم  

هات رو بگیرم، من به دندون پاشو! پاشو بریم جرم دندون -
ها! پاشو زود باش. حساسیت دارم  

 دهانم رو بستم و با لجاجت گفتم:

خیر، من نمیام. نه -  

 دانیال جدی نگاهم کرد و گفت:

حاال که دندونت زو دیدم توی مخم است  برمت.نیای به زور می -
گیری کنم، پاشو! عه! نشستی که.که جرم  

حسی به شدت ترسیدم، من از آمپول بیبلند نشدم. راستش می
ترسیدم فوری گفتم: می  

بیرون نمیرم.  من گشنمه، -  

 دانیال خیلی جدی گفت:

ریم؛ چون هات تمیزن دیگه. در ضمن بیرون نمیچه بهتر! دندون -
ی لوازمم رو دارم. پاشو!تاقم همها  

کنه. خواستم باز بهونه بیارم که یکهو به سمتم هجوم وای! ول نمی
بود و بهش آورد و از روی کاناپه برم داشت. دهانم باز مونده 

خیره شده بودم، خون به صورتم هجوم آورد و از خجالت سرخ 
 شدم، دانیال مثل یه دوست بود برام. گفت:

دندون حساسم. من در مورد  -  

رو نشم. بعد بههاش روهام رو دور گردنش گذاشتم تا با چشمدست
ها به اتاق دوم حرکت کرد و در رو باز کرد. هنوز باال رفتن از پله
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دیدم که من رو روی صندلی گذاشت و خودش یاز اتاقش نم چیزی
بلند شد. نگاهی به اتاق کردم. یه اتاق صد متری که هر چیزی 

تک ببینم توی این اتاق چی هست؛ اما  -بود. نتونستم تکتوش 
جا بود و همه بوی نو بودن پزشکی دانیال اینتمام لوازم دندون

دادن. به لوازم دندون پزشکی، چشم دوخته بودم که دانیال مثل می
معلق، باالی سرم با یه آمپول ظاهر شد و سریع گفت:اجل  

دهانت رو باز کن.  -  

گرد به دستش نگاه کردم و از ترس، جیغ محکمی های با چشم
کشیدم. پا شدم تا فرار کنم، دستم رو گرفت و روی صندلی افتادم. 

هام زل زده بود. پرسید:شنیدم و به چشمهاش رو مینفس  

؟ ترسیاز آمپول می -  

آب دهنم رو قورت دادم و خیلی مالیم سری تکون دادم. دوباره 
 پرسید:

، دهنت رو باز کن. راه فراری نداری -  

قلبم از شدت تپشی «. سیاست زنانه رزا»یاد حرف خودم افتادم: 
کرد. دانیال روی صورتم م آورده بود درد میی سینهکه به قفسه

هام رو بستم که یهو دانیال کرد. چشمخیره شده بود و نگاهم می
 گفت:

کنی؟ کار داری میچی -  

هام رو باز کردم و هول قدر محکم بود که فوری چشمصداش این
 شدم. زود صدام رو نازک کردم و گفتم:

  گرممه. -

 نگاهی به پیرهن خودش که توی تنم بود کرد و گفت:

   هاش رو باز کن خب.کمی دکمه -

تونم. دستم رو گرفتی، نمی -  
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هام رو محکم بستم و تو دلم به خودم لعنت فرستادم. وای! چشم
 دانیال دوباره گفت:

   و باز کن.دهنت ر -

هام رو باز کردم و آهسته صداش کردم:کم نیاوردم، چشم  

ترسم. دانیال؟! من می -  

 کمی سکوت کرد و گفت:

کنم دردت نگیره. د کن. کاری میبه من اعتما -  

گه درد کرد بهت... آخه چیزیم نیست؛ ا -  

تر فشار داد و خیلی جدی اخم کرد. با همون لحن دستم رو محکم
:ادامه دادم  

   شه.ده و داره کشیده میموهام زیرم مون -

موهام رو از زیر   فوری نگاهی به پیشونیم کرد و توی یه حرکت،
کمرم بیرون کشید و دوباره من رو روی صندلی دراز کرد و ازم 

 جدا شد.

زد. انگار داد که هر روز به خودش میتنش، بوی ادکلن تندی می
تونم مسخش کنم تا ولم کنه برم.نمی  

هام زل زد: دوباره به چشم  

نم. قول مردونه میدم، آروم بز -  

لکی زدم. آروم گفتم: پشدم. لبی تر کردم و شتم تسلیم میکم دا -کم  

قول دادی.  -  

قول میدم.  -  

سکوتی بینمون حاکم شد. باید تسلیم شم با تردید، دهانم رو باز 
 کردم که دانیال ازم فاصله گرفت و گفت:

باز کن. تریکم بیش -  

فرستادم که با حس هام رو بستم و تو دلم داشتم صلوات میچشم
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هام رو باز کردم و بی اراده م با وحشت، چشمآمپول روی لثه
 دستش رو گرفتم. فوری نگاهم کرد و داد زد:

رزا! دستت رو   تمرکزم رو به هم نزن،  رزا دستت رو بکش، -
 بکش.

داری غ وحشتناک و خندهآورد و جییکهو آمپول رو از دهنم در
شد که کشیدم. دانیال با حرص بهم زل زده بود. بزاق دهانم مانع می

حسی داخلش بود فحشش بدم. بلند شدم و بزاق دهانم که کمی از بی
 رو تف کردم و داد زدم:

روانی.  واقعاً که، تو قول دادی -  

زم ام گرفته بود، دانیال لبخندی زد و اهام خودم هم خندهبا حرف
سردی پرسید:فاصله گرفت با خون  

قدر درد داشت؟!واقعاً این -  

جوری کردم؟ حس پس چرا من این  کمی فکر کردم دردی نداشت؛
کنم. کردم یه طرف صورتم کامالً بی حس شده و هیچی حس نمی

 جواب دادم: 

حسی بخوابه دردش شروع میشه. بذار بی  حسه،بی اآلن -  

گفتم و اون هم فقط کار راه میش بد و بیتمام یک ربع رو داشتم به
آورد. داشت و یه چیز دیگه میکرد؛ یه چیزی برمیخودش رو می

کرد و هر از گاهی، سری از تأسف به لوازمش رو ضد عفونی می
داد. چند بار خواستم از دستش فرار کنم؛ اما مانعم من تکون می

داد وش میهام گکه به حرفشد. خیلی زرنگ بود و در عین این
خندید. بعد یه ربع، صندلی گفت و میزیر زبون یه چیزهایی می

 بلندش رو آورد و کنارم نشست با لبخندی پرسید:

یه آمپول زدم، یه ربعه داری فحش میدی حداقل اجازه بده کارم  -
غر کن.  -رو شروع کنم، بعد غر  
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هام رو بستم.اخمی کردم و چشم  

شد و از اومد حالم بد میمی صدای لوازم دندون پزشکی وقتی
شدم. برام هدفونی آورد تا صدای چیزی رو نشنوم. صندلی بلند می

شد، گوش هام رو بستم و به آهنگ فرانسوی که پخش میچشم
 دادم.

چپ  -قدر گذشت که یهو هدفون رو از گوشم کشید. چپدونم چهنمی
 نگاهی بهم کرد و گفت:

پاشو برو لوس! -  

؟!تموم شد -  

بله، پاشو دیوونم کردی. -  

ای به درآر. بلند شدم که آینهدار بود و هم حرص صداش هم خنده
 طرفم گرفت و گفت:

طور شد؟!ببین چه -  

 آینه رو ازش گرفتم و با ناامیدی گفتم:

جوری دهنمون رو آسفالت کردی! هچبزار ببینم  -  

ام خیره ههای سفید مرتبم، دهنم باز موند. به دندونبا دیدن دندون
ام هم اضافه که چقدر زیبا شدن و به زیبایی چهرهشده بودم، به این

ام کردم که با زیبایی روکش کشیده کردن. نگاهی به دندون شکسته
نگاهی   بود و اصالً معلوم نبود که دندون خودم نیست. با عجز،

 بهش کردم و سعی کردم تظاهر کنم خوب نشده:

بد نیست، مرسی به هر حال. -  

ندید و با اعتماد به نفس جواب داد:خ  

نیست. هوم، از قیافت معلومه بد -  

لبخند محوی زدم و از روی صندلی بلند شدم. تازه نگاهم به اتاق 
ای از اتاق لوازم دندون پزشکی دانیال بود و این افتاد. گوشه
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های نازک سفید بود گوشه، تنها چیزی که نظرم رو جلب کرد پرده
ی اتاق، ور بیشتری به اتاق بتابه. سمت دیگهشد نکه باعث می

ی زیبا با ست دراور و میز آرایش و کمد. تخت خواب سفید دونفره
ای گفت:دانیال، روی میز کارش نشسته بود که با حالت مسخره  

زار تومن.هچهار میلیون و چهارصد  -  

 گیج، بهش نگاه کردم که گفت: 

ی آسفالت کردن دهنت.هزینه -  

باال انداختم و پررو گفتم:ابرو   

ات بود، این همه حرصم دادی.وظیفه -  

 بلند شد و نزدیک اومد. ایستادم و پریدم:

تو کی دکتر شدی؟  -  

 لبخند کجی به لب زد:

نداق بودی.وقتی که تو هنوز توی ق -  

آهان پس پیرمردی بیش نیستی. -  

شکنن.و دست می که همه برای این پیر خفته، سر فعالً -  

دی سراسری درس خوندی؟ ج -آره، همه جز من؛ جدی -  

رگشتم.من توی فرانسه خوندم و ب -  

آها. -  

اش داد: توی فکر بودم که نزدیک شد و چینی به بینی  

ی رانندگیت رو بگیری.گیرم تا گواهینامهرات معلم خصوصی میب -  

خوام.نمی -  

وقت؟ چرا اون -  

حوصله ندارم.  -  

میگم کی حوصله داشته باشه و کی نداشته ی من، من توی خونه -
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فهم شدی؟ باشه. شیر  

 خیلی آروم زمزمه کردم:

زورگویی توی خونتونه. -  

مردیم از گشنگی پاشو یه چیزی درست کن بخوریم، فقط بلده نق  -
 بزنه.

کنی تا برم غذا درست کنم؟ واقعاً که. خب ِا وا! تو مگه ولم می -
ه! زینت جون کجاست؟ بگو بیاد دیگ  

خوایم چی کار؟!ینت رو میوقتی تو هستی ز -  

با حرص از اتاق خارج شدم و متوجه شدم پشت سرم داره میاد. 
 پرسیدم:

هات رو بخونم؟ ند تا از کتاباجازه میدی چ -  

سطح تو نیستن دختر جون.  -  

ای زدم. با خنده روی پاگرد بودم که به سمتش برگشتم و چشم غره
 ادامه داد:

اجازه، چند تا کتاب برداشتی خب برو بردار دیگه. این تو که بی -
 همه کتاب سفارش میدی که چی بشه؟ 

 با حالتی مسخره ادامه داد:

من پیش از تو، دختری که رهایش کردی، سووشون، هزار و  -
من پس از تو.  یک شب، قرار نبود، شوهر آهو خانم، زن زیادی،  

 با صدای بلندی گفتم:

هام رو هم که داری.دیگه. آمار کتاب ِا بسه -  

   بله، پس چی؟! -

، کنت مونت.ی خودکشیهای خودت یادت رفت بگی. مغازهتابک -  

ها رو خوندم و کنی من فقط به زبون خودشون اون کتابباور می -
ای از قصه هایی که تو برداشتی کامالً سانسور شده و خالصهاون
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 است؟ 

  ؟هوم! حتی زنان کوچک -

بله حتی همون. -  

گفتم: وبه راهم به داخل آشپزخانه ادامه دادم. شونه باال انداختم   

ها ی کتابمن که فرانسوی بلد نیستم؛ پس مجبورم ترجمه شده -
 رو بخونم. 

 یخچال رو باز کردم و رو به دانیال گفتم:

ه هم سریع باشه هم خوشمزه؟!چی درست کنم ک -  

کوکو سبزی.  -  

   آره خوبه. -

ها رو از یخچال برداشتم. در طول این مدت هم، دانیال تخم مرغ
ها باهام حرف ای نشسته بود و در مورد کتابصندلی شیشه روی

طوری با مکافات پخش شد و داستان که کتاب لولیتا، چهزد. اینمی
کردم و هر از گاهی ازش اصلیش از چه قراره؟! همراهیش می

ها حرف مشترک بین من و دانیال کتاب پرسیدم. شاید تنهاسوال می
 بودن. 

ها و خیارشور رو زنم، تو گوجهمیشه تا من کوکو رو برش می -
 برش بزنی بهم بدی؟ 

اوکی بده. -  

شور تزیینش کردم ها رو برش زدم و توی دیس چیدم. با خیارکوکو
ها رو کنارش گذاشتم. دانیال وارد آشپزخونه شد و چند تا و گوجه

روی بهها رو چیدم و برای اولین بار روو من بشقاب سس آورد
 دانیال برای غذا خوردن نشستم.

خوری؟ سس می -  

نه دوست ندارم. -  
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رزا، بیرون رفتنی یادت باشه از داروخونه، فولیک اسید بگیر؛  -
ها.خونیخیلی کم  

 با تعجب بهش خیره شدم که خیارشور رو گاز زد و گفت:

ها عالئم کنی، اینیا خون ازت میره غش میترسی تا یه ذره می -
خونی هست.کم  

ای باال انداختم. مشغول خوردن نگاهم رو ازش کشیدم و شونه
، توی ذهنم نقش بست. صبا  ای از گذشته،بودیم که یاد صحنه

دادم، تند بهش غذا می -خورد و باید تندریز می -کوکو رو ریز
کرد به اتاق چون عجله می تونستم خودم بخورم؛وقت هم نمیهیچ

برگرده و توی جمع نباشه. دست از غذا خوردن کشیدم و یکهو 
 اشک از چشمم به بشقاب افتاد. دانیال متوجه شد و فوری گفت:

؟ سوختی؟ آب بیارم؟ ودِا چی شد؟ تند ب -  

 از روی صندلی بلند شدم و سرم رو باال گرفتم.

ام. من میرم بخوابم، خسته -  

خیره بهم دست از خوردن کشید و من به اتاقم رفتم. روی دانیال، 
کردم. دلم برای صبا خیلی تنگ تختم دراز کشیده بودم و گریه می

شده و حتی راهی وجود نداره که حتی از دور برم و ببینمش. توی 
گفتن قدمم شومه و باعث شده صبا مراسم عزاداری، بهم می

ور کردم. دانیال در اتاقم رو ها رو از خودم دیکهو این فکر  بمیره؛
هام رو پاک کردم و در حالی که به صدا درآورد و وارد شد. اشک

کشیدم، گفتم:ام رو میداشتم بینی  

خوای؟ چی می -  

کنی؟ اتفاقی افتاده؟ دردی داری؟ من یادم رفت بگم چرا گریه می -
 زیاد به دندونت فشار نیاری.

و پرسید:وچی کردم. دست به جیب ایستاد ن -نوچ  
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چته؟! -  

میشه بگی تا کی قراره با هم باشیم؟ یعنی کی از هم جدا  -
   شیم؟می

 نفس عمیقی کشید و گفت:

دونم واقعاً.دونم. من هم منتظرم که طالق بگیریم، نمیمین -  

پلکی زدم. انتظار داشتم که بگه قرار نیست از هم جدا شیم یا قرار 
 نیست همچین اتفاقی بیفته.

رسیدم:دوباره پ  

   هات ازدواج کردم؟میشه بدونم چرا با -

القه و عشق نبوده.عمطمئن باش از روی  -  

شه. خوام جام مشخصدونم. توی این بازی میمی -  

 نفسی فوت کرد و ادامه داد:

خونه بشی که هر جای من، تو با یه مرد عرب همقرار بود به -
 روز...

 چنگی به موهاش زد:

کرد که نجاتت بدم؛ چون این گند رو اون زده همتا بهم التماس  -
 بود.

خواد من رو حاال اون مرد عرب، تو رو دیده و عاشقت شده و می
 از سر راهش برداره تا به تو برسه.

؟ نکنه...عاشقم شده -  

ه ادامه دادم:کهاش رو ریز کرد دانیال چشم  

مونی بود... وای دانیال! نکنه اون مرد ه -  

د و ادامه داد:دانیال تأییدم کر  

فکر نکنم.  نه! -  

ودم باد.خودم کردم که لعنت بر خ -  
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   چی رو تو کردی؟ -

 با عجز لب به هم زدم و ادامه دادم:

م تا از دستش فرار کنم.من افسونگری کرد -  

   نجام بدی؟خواستی توی اتاقم امون کاری که میهمثل  -

  خجالت کشیدم و آروم سری تکون دادم. نفس عمیقی کشید و گفت:

فعالً در امانی رز؛ اما ممکنه در آینده بیاد و بگه باید تو رو  -
 داشته باشه.

تونم بهش نه بگم، برای اون روز من رو ببخش.من نمی  

 اخم کردم و به ساعت اتاقم خیره شدم. دانیال گفت:

ر نگهت دارم، من خودم عاشقم خب زورکی که نمیشه تا آخر عم -
 خب!

 چپ نگاهی بهش کردم و جواب دادم:

   یگی؟نکنه عشقت به شایلی رو م -

 ابرو باال و سر تکون داد. ادامه دادم:

پره فقط زمان از سرت می  اون عشق نیست، هوس زود گذره؛ -
 الزمه. 

ای زد و ادامه داد:قهقهه  

   خوای عاشق تو بشم؟نکنه می -

د:زمزمه کر  

تونی...تو نمی -  

 به سرعت رو برگردوندم و زیر لحاف رفتم:

خوام بخوابم، شب به خیر.می -  

در اتاق رو بست و رفت. یه حسی داشتم، یه حسی که تا حاال به 
ترسوند.کسی نداشتم و این من رو می  
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ماشین رو با اعتماد به نفس پارک کردم. نفر آخری که امتحان 
ای که در دست پلیس بود زل ترس به برگهداد، من بودم؛ با اسمی

نگرانی، امانم رو بریده بود. دانیال با دیدنم نزدیک اومد   زده بودم.
 و آروم پرسید:

شی.ول میی بعد امتحان میدی قبداره، دفعهناشکال  -  

امیدی به داخل آموزشگاه رفتم تا کاردکسم رو بگیرم و با با نا
 دانیال به خونه برگردم.

انم مظاهری گفتم:رو به خ  

   کنی؟شدم. کاردکسم رو لطف مینانگار قبول  -

ات رو توی ماشین بهت اگه قبول نشدی که افسر باید پرونده -
داد تا بری.می  

هان؟! -  

صبر کن چک کنم. -  

 منتظر جواب بودم که خانم مظاهری با لبخند گفت:

زنی آخه؟!ی حرف میچ -دختر! چی قبولی که تو -  

لبخند زدم و با غرور به دانیال که بیرون آموزشگاه،  اشبا خنده
منتظر بود خیره شدم. تشکر کردم و از پذیرش بیرون اومدم. با 

شدم که دختری جلوم رو اعتماد به نفس به ماشین نزدیک می
 گرفت:

   ن آقا برادرتون هستن؟ببخشید خانم. او -

ی جدی گرفتم و جواب دادم:قیافه  

خیر، شوهرمه. -  

   واقعاً؟-

آور بود. اهمیت ندادم و به راهم ادامه لحن حرف زدنش، چندش
پچی از سمتش شنیدم: -دادم که پچ  
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طور این رو تیپی و پولداری، چهپسر به این خوش»
   «ایش! شانس نداریم که خدا شانس بده«/»گرفته؟!

نفس عمیقی کشیدم و با لبخند مغرورانه به دانیال نزدیک شدم. با 
داده بود. از ماشین  ها حس حسادت و کینه بهم دستخترحرف د

 پیاده شد و پرسید:

؟!چی شد؟ کاردکست کو -  

قبول شدم.  -  

خندی زد و ای زدم و توی ماشین نشستم. دانیال، نیشچشم غره
 سوار شد.

اتم کشف نکردی که. همه گواهینامه رانندگی   خب حاال! -
گیرن.می  

ها های دختره افتاد. حواسم با حرفماشین رو روشن کرد و به را
 پرت بود و نتونستم جوابی به دانیال بدم. رو به من گفت: 

رزا! برات معلم خصوصی زبان گرفتم، ساعت چهار خونه میاد تا -
 تعیین سطحت کنه.

   خوام چی کار؟زبان؟! می-

   شه؛ خوبه که یاد بگیری.مت میدر آینده الز-

هاش روی فرمون، یاد تاتوی دیدن انگشتای باال انداختم، با شونه
های آرش افتادم. پرسیدم:فرزام و حرف  

   د نیال رفته بودی؟عنوان شاهد عقو... چرا... چرا بهت -

 دانیال نگاهی بهم کرد و گفت:

   نرفتم، من نرفتم. -

 لبم رو جویدم و ادامه دادم:

ی طالق دیدم.ن خودم اسمت رو زیر برگهماما تو،  -  

یدن این حرف دانیال، یکهو ترمز کرد و صدای ترمز ماشین با شن
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به من با تعجب گفت:توی جاده پیچید. کنار زد و ایستاد؛ رو  

   دیدی؟ چی؟ تو خودت، اسم من رو -

به خدا آره، من پرسیدم گفتن شاهد دو نفر بودن؛ خانم شولز و  -
 تو.

   شولز؟ سوزان یا ماریا؟ -

   سوزان. -

نگار چیزی فهمید. سری تکون داد، ا  

از آرش پرسیدم، گفت کسی که زیر برگه طالق رو به اسم دانیال  -
فرزان امضاء کرده، انگشتش یه تاتوی فحش بد داشت. اون روز 

های اون دیدم.هم که فرزام اومد، من اون تاتو رو روی انگشت  

دانیال چیزی نگفت و من دیگه ادامه ندادم. بعد یه سکوت طوالنی 
 گفت:

های آمریکایی با ها و فیلمبرای تقویت زبانت باید حتماً سلایر -
زیرنویس انگلیسی یا بدون اون، رو ببینی تا پیشرفت کنی. من 

جوری فرانسوی یاد گرفتم.خودم همین  

خواست بدونم جریان تاتوی توی فکر بودم و خیلی دلم می
ش های فرزام چیه؟! دانیال، من رو به خونه رسوند و خودانگشت

رفت. پالتوم رو توی کمد گذاشتم و رادیات اتاقم رو روشن کردم. 
کم قراره برف بباره. با  -ها هوا خیلی خیلی سرد شده و کماین روز

ام زنگ زد و آروم پوست کندن پیاز مشغول شده بودم که گوشی
هام رو پاک کردم.روی بلندگو گذاشتم. اشک چشم  

   الو؟ -

جا قربونت برم."" اینعشقم؟ شایلی؟ کجایی؟".  -  

خواست با ی من رو از کجا پیدا کرده؟! میخشکم زد، شایلی شماره
 این تماس بهم بفهمونه که دانیال پیششه.
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شون گوش ندادم و تماس رو قطع کردم. ی مکالمهدیگه به ادامه
تاپ نشستم. یک ساعت پیاز رو توی سینک پرت کردم و پای لپ

های کنم. کتابتوی گوگل، بررسی می های عاشقی روبود که نشانه
چگونه بفهمیم عاشق »مربوط به عشق، دوست داشتن. 

«.ایم؟!شده  

 توی دلم زمزمه کردم:

خوام."ی معتبر می"نویسنده  

«.هنر عشق ورزیدن»، «عشق هرگز کافی نیست»  

ها رو سفارش میدم. نگران بودم؛ نگران از حسی که توی همین
جوه. نگران حس ثل خوره، مغزم رو میقلبم نفوذ کرده و داره م

که باید خودم رو بهتر ام نسبت به شایلی و حس اینحسادت زنانه
از شایلی بکنم تا دانیال به سمتم بیاد. جلوی آینه ایستادم و عکس 

ام شایلی رو که روی میز دانیال بود کنار صورتم گرفتم، من چهره
ین تفاوتمون بود. طبیعی بود و اون عملی، ژل و تزریق. این اول

هاش همیشه بود. وای من آرایش محسوسی داشتم؛ اما اون آرایش
کنم؟! من چرا توی این فکرهام؟ عکس رو خدا! دارم چی کار می

هایی ها و پیرهنروی میز گذاشتم و کمد دانیال رو باز کردم. به کت
درخشید، چشم دوختم. نگاهی به ادکلنی که روی که روی آویز می

نار کمد بود کردم. برداشتم؛ کرید تب رومه. عسلی، ک  

'(Creed tabroome ) 

کمی از ادکلن رو روی محل نبض دستم اسپری کردم که بوی تلخ 
تنباکویی که داشت به مشامم رسید. با بوی عطر مشغول بودم و 
سرم پایین بود و همچنان از اتاق خارج شدم. به چیزی برخورد 

روم ایستاده بود و خیلی بهدانیال روکردم و سرم رو باال گرفتم. 
هاش کرد. با دیدنش، قلبم به تپش افتاد و به چشمجدی بهم نگاه می

شم. آروم با کم سرخ می -کردم گرممه و دارم کمخیره شدم حس می
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 لکنت گفتم:

   ی... برگشت... ی؟ک... ک... ک س... الم... -

 مژه زد و پرسید:

   خواستی؟کتاب می -

ه در اتاقش، ُسر خورد که گفتم:نگاهم ب  

ه ببخشید... ام... ببخشید بی اجازه وارد اتاقت شدم.آر -  

شنید گفت:هام نمیانگار چیزی از حرف  

نتظره.معلم خصوصیت توی اتاقت م -  

ممنون. -  

هام رو از راهروی اتاقم دویدم و در حال دویدن، چشم  فوری به
اتاقم رو باز کردم و بی شرم باز و بسته کردم. با حال نزاری در 

 حواس واردش شدم. 

یه دختر جوون و خوشگل روی صندلی تحریرم نشسته بود که با 
دیدنم بلند شد. هول شدم^ اما زود یادم افتاد معلم زبانمه. لبخندی 

 زدم و بهش نزدیک شدم. 

   بخشید منتظرت گذاشتم. معلم زبان من هستین؟بسالم  -

فت:ی شرقی جذابی داشت و گچهره  

لوفر شهرآبی هستم. برای تعیین سطحتون اومدم. من نی -  

 لبخندی زدم و تعارف کردم تا بشینه. با خجالت رو بهش گفتم:

ها. وقت نکردم جمعش  هم ریخته استببخشید! اتاقم کمی به -
   کنم.

اشکال نداره. بشینید. -  

روش نشستم. شروع کرد به توضیح دادن روند روی صندلی روبه
هاش و تعیین سطح. حواسم سر جاش نبود و خیلی از سوالکارش 

رو تقاضا کردم چند بار توضیح بده. در نهایت، بعد نیم ساعت توی 
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ای چیزی نوشت و با هم جمع کرد. در اتاقم باز شد و دانیال ورقه
خاطر ایستادن وارد شد. نیلوفر به احترامش ایستاد و من هم به

 نیلوفر ایستادم.

کار زیادی در پیش دارید. رزا جان، کمی سطحش  آقای فرزان -
 پایینه.

م:آوردم. فوری گفتاز تعجب داشتم شاخ درمی  

   سطحم مگه چند شد؟ -

- Pre_intermediate .   

 با دهانی باز گفتم:

   یعنی پیش متوسطه؟ -

صدام کمی بلند بود که باعث شد نیلوفر حیرت زده، نگاهش بین 
فتم:من و دانیال بچرخه. فوری گ  

من   میشه یه بار دیگه امتحان بگیری؟ اصالً امکان نداره. -
طور ممکنه؟!چه  المللی شد،ی من بینی انگلیسی دارم. مقالهمقاله  

 نیلوفر به دانیال چشم دوخت که دانیال گفت:

شما از فردا تشریف بیارین برای تقویت زبان رزا. ممنون این  -
 همه راه رو تشریف آوردید.

کتاب و دفترش رو جمع کرد و خداحافظی کرد و رفت. دانیال نیلوفر 
روی تختم نشست و تلوزیون رو روشن کرد، یه فیلم امریکایی 

نویس انگلیسی داشت. بعد پخش شد که تا حاال ندیده بودمش. زیر
 یک ربع، دانیال فیلم رو متوقف کرد و گفت:

   چی فهمیدی از موضوع فیلم؟ -

افتادم. صدای دانیال توی گوشم پیچید با یاد کاری که شایلی کرد 
 حرص داد زدم:

شو از اتاق من بیرون، همین االن.گم -  
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کرد که دوباره داد زدم:دانیال با تعجب نگاهم می  

خوام، نه منت تو رو، برو بیرون؛ همین شو! من نه معلم میگم-
 االن.

 -که چپدانیال، با حرص کنترل تلوزیون رو پرت کرد و در حالی
کرد از اتاقم بیرون رفت.چپ نگاهم می  

ی تلوزیون افتاد؛ آب دهنم رو قورت دادم و چشمم به صفحه
اسکارلت جانسون. بغض کردم، روی زمین نشستم و با صدای 

خیلی بلند گریه کردم. چند ساعت بعد، صدای دانیال رو از اتاقش 
 شنیدم، آروم به در اتاقش نزدیک شدم.

ما حال روحی خوبی نداره. نه اآلن حال خوبی دونم؛ ابله آقا. نمی -
تونم اصراری برای تقویت زبانش بکنم. بله، چشم نداره، نمی

ای که تینا گذاشت، نصفه و نیمه باقی فکر کنم جلسات درمانی  آقا!
هللا.امانچشم. فی -خاطر همین حالش خوب نمیشه. چشممونده، به  

کرد به دلخواه خودش می کدوم از این کارها که دانیالهه! پس هیچ
اش دستور رئیسشه. اگه قراره بازی کنیم، باشه ها، همهنیست. این
تند غذا خوردم تا با دانیال  -کنم. توی آشپزخونه، تندبازی می

های وسط شستم که دانیال از پلهها رو میرو نشم. ظرفبهرو
 آشپزخونه پایین اومد و با صدای خوشحالی گفت:

   شدی؟خوبی؟ بهتر  -

 جوابش رو ندادم. فکری به ذهنم زد:

دانیال؟! -  

و ادامه دادم:  سرم رو برگردوندم  

   خوام ازت طالق بگیرم؟ه رییست بگی، من میمیشه ب -

کرد که ادامه دادم:های گرد بهم نگاه میبا چشم  

خوام مزاحم تو، زندگیت و اون دختر بیچاره، شایلی بشم. من نمی -
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تو قرار بود با شایلی ازدواج کنی و حضور من توی زندگیت، همه 
   هم ریخته. چی رو به

کرد و گفتم مثل تیری به قلب خودم اصابت میهایی که میتمام حرف
ا شم. خواستم از دانیال جدام، میی قلبیانگار برخالف خواسته

 دانیال سکوت کرده بود و یکهو گفت:

   خوای رئیس رو بری ببینی و این حرف رو بهش بزنی؟می -

آره، چرا که نه؟ -  

کنم تا با خوِد رئیس حرف بزنی.هماهنگ می -  

ممنون.  -  

هام رو خشک کردم و خیلی خونسرد به اتاقم رفتم.دست  

*** 

من   ایم.همخونه شایلی؟! یه لحظه گوش کن آخه. من و رز فقط -
دونی باهاش کاری ندارم، اون فقط اسمش تو شناسناممه، تو می

کنی شایلی؟ خب قدر دوست دارم؛ چرا این همه اذیتم میمن چه
خواد. گوش کن گوش کن توضیح میدم. شایلی رئیس، رزا رو می

خواد عد که فهمید رزا میگوش کن. ببین رئیس عاشق رز شد و ب
ستور داد من اجازه ندم دست کسی بهش بخوره ازدواج کنه، بهم د

تا موقعیت مناسبش پیش بیاد و خودش رو به رز معرفی کنه، این 
 ازدواج یه نقشه بود تا رزا دست کسی نیفته.

ای نشستم. فهم جمالت دانیال، دستم رو روی گوشم گذاشتم و گوشه
ای در این لحظه برام ممکن نبود. انگار، داخل یه کالف به هم تنیده

خورم. من قصد داشتم باهاشون بازی کنم؛ اما شدم و دارم پیچ می
 بازی خوردم. صدای بلند دانیال و شکستن گوشی رو شنیدم:

اه دختِر احمق!-  

کدوم از فهمم دانیال، هیچش یه فیلم و نقشه بود؛ حاال میاپس همه
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کارهایی که انجام داد به میل و خواسته خودش نبود. چشمم به 
تونم از این بازی بیرون بیام؟! جوری میبرفی افتاد. چه آسمون

طور؟! بعد چند ساعت، دانیال با حال نزاری پا تو اتاقم گذاشت:چه  

، باید بریم رئیس رو ببینی.پاشو آماده شو -  

رئیس؟! -  

خوای جدا شی؟ برای جدا شدن ازم، باید رئیس رو مگه تو نمی -
 ببینیم.

س پوشیدم. توی ماشین، چیزی در کمی سکوت کردم و بعدش لبا
خواستم بدونه که هایی که به شایلی زد نزدم؛ چون نمیمورد حرف

رود رسیدیم و وارد آب فهمیدم از شایلی جدا شد. به شهرک نمک
ویالی بزرگی شدیم، ویالیی که مساحتش غیر قابل توصیف بود. 

شین ها، قد علم کرده بودن. دانیال از ماهوا تاریک بود و درخت
پیاده شد و پشت سرش به راه افتادم. از کنار استخر گذشت و به 

فاصله، پشت سرش روی طرف پشت ویال، قدم برداشت. آروم و با
ی رفتم. به پشت ویال که رسیدیم یک محوطهها راه میبرف

سرپوشیده بود که جلوش دو تا نگهبان ایستاده بودن با دیدن 
وارد استخر بزرگی با فضای  دانیال، در رو باز کردن و همراهش

عجیبی شدیم. حدود ده تا دختر دور تا دور استخر ایستاده بودن و 
کردن. دانیال به مردی زدیم نگاه میبه ما که داشتیم دورشون می

ها که توی اتاقم دیده بودم نزدیک شد که هیچ شباهتی با اون چشم
شکی دار، موهای منداشت. مردی با پوست صورتی گندمی و ریش

و البته کمی جوون. شاید کمی از دانیال پیرتر بود؛ اما قد و هیکل 
اش بود. مژههای پرخوبی داشت و تنها عضو بدن جذابش، چشم

بلوز مشکی با شلوار جین سیاه پوشیده بود و انگار جوون بیست 
ساله بود که نوشیدنی به دست بهمون خیره شده بود، کمی ازش 

گفت و نه مرد. م شدم. نه دانیال چیزی میترسیدم و پشت دانیال قای
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قدرت رو توی بدنم جمع کردم و ترس رو پس زدم. االن وقت 
 ضعف نشون دادن نبود، کنار دانیال ایستادم و سرم رو باال گرفتم.

ای که روش لم داده بود بلند شد و ایستاد. با لبخند از روی صندلی
آوری بهم نزدیک شد:چندش  

رو زده؟! شنیدم دانیال دلت -  

 دانیال زیرچشمی بهم نگاه کرد. پوزخندی زدم:

های دور و برت نیستم که دلم رو بزنه.آدم -  

ای سر داد و به طرفم قدم برداشت، رو به دانیال گفت:قهقهه  

خاطر همین عاشقش شدم. بینی؟! بهمی -  

جدی و محکم بهش زل زدم، تاتوی روی دستش توجهم رو جلب 
د که تا باالی آرنجش کشیده شده بود. کرد. تاتوی عقاب بو

ها داد و جلوم ایستاد:به یکی از دختر  نوشیدنی رو  

کار کنی؟!خوای بعدش چیانیال ازت جدا شه، میاگه د -  

صداش پر از حس تحقیر بود، انگاری داشت من رو ضعیف 
شمرد. لبخند محوی زدم:می  

افتم.که مثل خواهرم تو خط مواد نمی مطمئن باش -  

یلی باهوشی. مگه نه دانیال؟!خ -هوم. آفرین! خیلی -  

ی عربی خاصی داشت؛ اما خیلی مسلط به فارسی حرف لهجه
زد. دانیال چیزی نگفت، سیگار آمریکایی روشن کرد و روی می

 لبش گذاشت:

میاد!نشنیدم از من اصالً خوشت  -  

درست شنیدی! -  

کنی.میدرازی ی که در برابر من زبوندل و جرأت دار-  

من مثل دخترهای اطرافت نیستم، که به پیشزی از وجودت راضی  -
 باشم. 
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 خندید و رو به دانیال گفت:

هار شده! زیادی لوسش کردی. -  

   همتا کجاست؟ -

از تحکمی که توی صدام بود، خودم هم در عجب بودم. دیگه 
لرزیدم و مثل موش، قایم نشده بودم. انگار برای خودم کسی نمی

 بودم. 

کنار یه مرد عرب. -  

هام رو باز و بسته کردم. سرم رو باال گرفتم و بهش با حرص چشم
 نزدیک شدم:

های ی دخترکنفکر می  کنی کل دنیا مال تو هست نه؟!تو فکر می -
ایرانی، چی تگ هستن و هر جور دلت بخواد باهاشون رفتار 

های مملکت خودت کجان؟! حتماً کنار یه آمریکایی؟!کنی!؟ دخترمی  

کردن گفتم:رو به دخترهایی که توی استخر بهم نگاه می  

شدین خدنگش   ی این مرتیکه شدین؟!قدر بهتون داده که بردهچه -
کنه؟! واقعاً حتی یه هاتون رفتار میو هر جور دلش بخواد با

ای زندگی سگیتون های دیگهتونید از راهکنید میدرصد، فکر نمی
شرم نباشید؟!های بیرو بچرخونید و محتاج همچین عرب  

ها چیزی نگفتن: ولی یکیشون سرش رو پایین کدوم از دخترهیچ
. گرفت. یهو از پشت موهام کشیده شد که جیغ بلند و محکمی زدم

ها هم جیغ خفه کشیدن؛ معلوم بود ترسیدن. همراه با جیغ من دختر
مرد عرب، موهام رو توی دستش گرفته بود و با حرص از الی 

گفت:هاش میدندون  

با یکی باشی تا بفهمی   حقت بود بزارم مثل دوستت همتا هر روز -
شید. با عرب بودن بهتر از این هست که با یه آیه به هم محرم  

دیدم. در تقال قب رفته بود و داشتم صورت کثیفش رو میسرم ع
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ای به گیجگاهش زدم و به در فرار بودم که با دستم، محکم ضربه
جا زندانی شدم. مرد عرب روی کردم. در استخر قفل بود و من این

هاش گرفته بود، آه و ناله زمین نشسته بود و سرش رو بین دست
ی موهام فته بودن. درد ریشهها دور و برش رو گرکرد. دخترمی

 عصبیم کرد. مرد عرب با ناله رو به دانیال داد زد:

بیارش! -  

روم ایستاد و با نگاهش دستور داد باهاش برم. مرد دانیال روبه
 عرب جلوم ایستاد و خندید:

هات شدم ملوسک.عاشق همین بازی -  

 ادامه داد:

دانیال؟! -  

شت و به سمت دانیال دراز ای رو از میز کنار صندلش بردااسلحه
 کرد:

خوامش، بزنش.ی سوخته است. دیگه نمیمهره -  

ی سوخته با من بود؟! دانیال اسلحه رو با حیرت گرفت و االن مهره
به من زل زد. نگاهم بین دانیال و رئیسش در نوسان بود که دانیال 

هام هجوم آورد و با اعتراض من رو نشونه گرفت، اشک به چشم
دم. زبونم بند اومده بود که رئیس داد زد:نگاهش کر  

بزنش، نترس. -  

دانیال نگاهش به نگاهم افتاد. تا یک دقیقه به هم زل زده بودیم که 
 -روش بایستم، لبخند تلخی زدم و زانو زدم. پچبهتصمیم گرفتم رو

هام رو بستم.ها توی گوشم بود که چشمپچ دختر  

زود باش بزنش. -  

ا صبا افتادم. روزی که وارد کاخ مخوف یاد روزهای خوبم ب
 سرنوشتم شدم و روزی که به دانیال، بله گفتم.
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گذشت و منتظر بودم تیری شلیک بشه. هام میهمه از جلوی چشم
ی بلند و شیطانی رییس به گوش رسید. بعد چند ثانیه صدای قهقهه

چشم باز کردم و سرم رو بلند کردم. دانیال به جای نشونه گرفتن 
خندید؛ با دهانی رئیس رو نشونه گرفته بود و رئیس حاال می من،

باز بهش خیره شدم و فهمیدم دانیال توی تله افتاده. دانیال با 
های خیس بهم زل زد و یهو داد زد:چشم  

لعنتی! لعنتی. -  

های رئیس عقب رفت، اسلحه رو توی استخر پرت کرد؛ قهقهه
م.تموم شد و من خیره به دانیال مونده بود  

 رئیس بازوم رو گرفت و بلندم کرد. دم گوشم گفت:

کنم. آدمت می -  

جورایی خودم رو خاطر من اون کار رو کرد و من باید یهدانیال، به
انداختم تا دانیال رو نجات بدم آروم گفتم:به خطر می  

من عاشق دانیالم. -  

 نیشخندی زد و گفت:

ر نظر دارم. کنی من خرم؟! من کل اون خونه رو زیفکر می -
نداره...  دانیال، جرأت  

 با صدای لرزون و پر از شهامتم گفتم: 

کنی چند وقت پیش، چرا اتاق دانیال بودم؟!فکر می -  

دندونت رو پر کرد. -  

کشه؟!ساعت طول می دندون پر کردن، پنج-  

هام برگشت و با نگاهش مرد عرب چیزی نگفت. دانیال با حرف
و داد زد:  سرزنشم کرد. سری تکون داد  

   ن... نه... به خدا... اون....نه... نه او -

 با صدای بلندی گفتم:
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دروغ میگه تا خودش رو نجات بده، من و اون از همون روز -
 عاشق هم شدیم.

هاش زل زدم و گفتم:مکثی کردم و به چشم  

   من عاشقشم. -

از مرد عرب فاصله گرفتم و نزدیک دانیال ایستادم. رئیس نگاهش 
بین من و دانیال چرخید و توی یه حرکت، میز و صندل، هرچی دم 
دستش بود رو با فریاد بلندی به وسط، پرت کرد. با عصبانیت به 

های مشکی دانیال حمله کرد و فوری جلوش ایستادم، به چشم
 رییس زل زدم و گفتم:

ت بزنی. حق نداری به شوهر من دس -  

:انیال افتادم. داد زدسیلی محکمی به گوشم زد که جلوی پای د  

خوام ریختتون رو ببینم.ون، نمیهمین اآلن بیر  رون!بی -  

دانیال کمک کرد بلند شم و دماغ خونیم رو با دستمال پاک کرد. 
تونستم حس کنم. از اون قسمت هاش رو توی دستم میلرزش دست

 خارج شدیم که تو حیاط دانیال آروم گفت:

   چرا... این حرف رو گفتی؟ -

ژه زدم:م  

کردم.ونم رو نجات دادی. باید هم این کار رو میتو ج -  

تونه آدم کنه؟ اون برای اطمینانش حتی میکنی ولمون میفکر می -
 بفرسته.

کنیم.ون زمون یه کاریش میامهم نیست، تا  -  

 دانیال دیگه چیزی نگفت و کمک کرد داخل ماشین بشینم.

*** 

معلم زبانم قراره ازم امتحان بگیره یک ماه گذشت و امروز نیلوفر، 
اواخر دی ماه بود و هوا به   تا بفهمه سطحم تغییر کرده یا نه!
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شدت سرد شده بود. بعد از امتحان لبخندی بهم زد و رو به دانیال 
 گفت:

فوق العاده است، سطحش به سطح  - advance رسیده تبریک  
 میگم رزا.

سطح  - advance حواسم پرت بود و بودم عزیزم، اون روز فقط  
تونستم به سؤاالت جواب بدم.نمی  

طور پیش برو موفق باشی رزا.همین -  

لبخندی زدم و سری تکون دادم. لباس پوشیدم تا دم در خونه، 
ای که من رو کاخ اش کنم. در رو که باز کردم با خانم رانندهبدرقه

رو شدم. لبخندی زدم و با خوشحالی بغلش بهبرد رومخوف می
دم. با حیرت پرسیدم:کر  

جا کجا؟!شما کجا، این -  

م.اومدم دخترم رو خونه برسون -  

 با خنده رو به دخترش پرسید:

یلوفر؟! تو معلم رزا بودی و نگفته بودی شیطون؟!ِا ن -  

 نیلوفر با تعجب بهمون خیره شده بود که رو به من گفت:

شناسی؟!د رز جون. شما مامان من رو از کجا میببخشی -  

بخندی زدم و خانم راننده رو بغل کردم و گفتم:ل  

یده.ایشون زحمت من رو خیلی کش -  

 نیلوفر گیج شده بود که یکهو خانم راننده گفت:

استی تو عروس اون خونه شدی؟! زرنگی به خدا.راست ر -  

 خندیدم و گفتم:

بله دیگه سرنوشتم بود. -  

اهات حرف رزا حاال که دیدمت بیا بشین تو ماشین چند کالم ب -
شه؟!دارم. می  
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بفرمایید.  وای چرا که نه؟! -  

زدم که خانم راننده، بخاری توی ماشین نشستم. دستم رو به هم می
 ماشین رو روشن کرد و رو بهم با خجالت و لکنت گفت:

وهللا رزا، من یه پسر دارم تا چند وقت پیش توی وانت، سیب  -
لیسانس   کار شده.فروخت. حاال همه چی گرون شده بیزمینی می

داره ها. لیسانس حسابداری، یه مدت یه شرکت کار کرد؛ اما 
خواستم بدونم شرکت ورشکست شد. این پسر من هم بیکار. می

دل من آروم بگیره.تونی کاری چیزی براش جور کنی، این می  

 نیلوفر با اعتراض و خجالت گفت:

زشته.ی کاریابی داره؟! گه رزا ادارهمِا مامان؟!  -  

 حرف نیلوفر رو قطع کردم و جواب دادم:

دار نیست، دندان پزشکه؛ یعنی خودش برای من شوهرم کارخونه -
کنه؛ اما...خودش کار می  

دونستم.ِا نمی -  

سپارم؛ چون اون روی من رو زمین بله، اما به پدر شوهرم می -
زنه.نمی  

خبرش الهی خیر از جوونیت بببینی خوشگلم. مرسی ازت پس  -
 رو بهم بده دیگه باشه؟!

چشم. راستی نیلوفر جان. خیلی ممنون توی این مدت، خیلی  -
 زحمت دادم ایشاهللا که بتونم جبران کنم.

از نیلوفر و مادرش خداحافظی کردم و وارد باغ خونه شدم. با 
دستم، کاله رو روی سرم نگه داشتم و به داخل ساختمون دوییدم. 

سته بود که با دیدنم عینکش رو برداشت و دانیال جلوی لپ تاب نش
 رو به من گفت:

   ه برام درست کنی؟میشه لطفاً یه قهو -
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طور که با سرم رو تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم. همین
قهوه درست کردن مشغول بودم به آقای فرزان زنگ زدم. 

خداروشکر قبول کرد که با پسر خانم راننده، مصاحبه کنه. فوری 
نیلوفر زنگ زدم و آدرس کارخونه آقای فرزان رو دادم. تا یک به 

کرد. قهوه رو توی ساعت، پشت تلفن تشکر و خدا رو شکر می
فنجون ریختم و با سینی به سمت دانیال رفتم و کنار پاهاش روی 

 زمین نشستم.

ِا چرا زمین نشستی؟! -  

   جوری راحتم.این -

 قهوه رو به دست گرفت و گفت:

تشکر. -  

توی این یک ماه، دانیال هرگز با شایلی حرف نزده و اصالً سراغی 
ازش نگرفته بود. هر روز نگران بودم؛ نگران این حس که هر 

که نکنه شاید هنوز به شد و نگران اینروز داشت بیشتر می
کنه. موهام رو باز کردم و گفتم:برگشت شایلی فکر می  

بافی؟!برام می -  

 نگاهی بهم کرد و گفت:

بذار برم شونه بیارم. -  

ها تاپش چشم دوختم، یه سایت فرانسوی بود که عکس خونهبه لپ
خواد بره؟!رو گذاشته بود و زیرش قیمت زده بود. دانیال می  

 با صداش از فکر بیرون اومدم:

خوای طوری میتر از چند هفته پیش شده همینموهات بلند -
 راپونزل باقی بمونی؟!

 خندیدم و گفتم:

دار. اسب یال -  
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ساری ادامه داد:با لحن شرم  

خوام.رو یادته؟! معذرت می اون توهینم  وه! ببخشید، هنوزا -  

کرد که گفت:لبخندی زدم. موهام رو آروم شونه می  

موهات بوی خوشی میدن. -  

ی محکمی کردم و تعادلم رو از دست خواستم جواب بدم که عطسه
از میز لق شد و زمین افتاد، دادم، به میز خوردم. فنجون قهوه 

 روی فرش ریخت. هول شدم. سریع بلند شدم و گفتم:

کنم.عاً! االن جمعش میوای! ببخشید واق -  

قدر هول میشی؟ده که! چرا اینبشین چیزی نش -  

ایستاده بودم که با لبخندی که زد، خیالم راحت شد. دستم رو کشید 
ام گذاشت. با نهکه کنارش روی مبل افتادم. آرنجش رو روی شو

دستم خواستم ازش جدا شم، اما اجازه نداد. ناگهان تلنگری به 
 خودم زدم:

)رزا این عشق رو توی نطفه خفه کن؛ و گرنه عشق، نابودت 
کنه.(می  

 ازش جدا شدم:

برم شام درست کنم، گرسنمه. -  

ت اومد رز.اگواهینامه -  

ِا واقعاً؟! چه خوب. -  

خودم رو مشغول پخت و پز کرده بودم. به آشپزخونه فرار کردم و 
دانیال به اتاقش رفته بود یادم نبود براش قهوه درست کنم. قهوه 
 رو آماده کردم و به اتاقش رفتم. در رو زدم و جلوی در ایستادم:

برات قهوه آوردم. -  

 با ناراحتی بهم خیره شد و سری تکون داد. گفتم:

   چیزی شده؟ -
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رو ببره.  عمرالفانی جمعه میاد تو-  

صدای سرد و خشنش وقتی این جمله رو گفت، گرفت. با دهانی باز 
 و ترس بهش نگاه کردم:

   ذاری ببرن، همتا گفت تو ازم محافظت...و گفتی من رو نمیت -

یاد چکت کنه و ببرتت.متونم دیگه رزا! عمر میاآلن ن-  

یعنی... -  

وچی کرد و چنگی به موهای بلندش ن -حرفم رو قطع کردم. نوچ
 زد. قهوه رو روی میز گذاشتم:

ای ندارم؟!ی دیگهچارهراه -  

دانیال برگشت و سری تکون داد. از اتاقش با حیرت و شوکه 
کار کنم؟! من عاشق دانیال شده بودم و بیرون اومدم. حاال چی

کار کنم؟!تونستم ازش جدا بشم، خدایا چینمی  

*** 

ر میاد تا من رو ببره. تصمیم گرفتم پیشنهادی رو که فردا شب، عم
نباید به دانیال بدم، برای دانیال فرقی نداشت اما برای من چرا! من 

تونستم به کسی فکر کنم که کنارم و باهام باشه. حاال جز دانیال نمی
که شایلی نیست، شاید دانیال حسی بهم داشته باشه. خجالت رو 

رفتم که شنیدم:و به سمت اتاق دانیال میرکنار گذاشتم و توی راه  

شایلی عشقم؟! همه چی تموم میشه، فقط تحمل کن. قربونت برم؛  -
قدر دوستت دارم.دونی که چهمی  

کردم، قدر احمق بودم که فکر میجا ایستادم. وای! من چههمون
گذره. به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل دانیال از شایلی می

توی اتاق نشستم و فقط به سقف زل زدم، دانیال  کل روز رو  کردم.
خوام کسی رو نمی»ی گرفت و فقط با جملهگاهی سراغم رو می

رفت. شب شده بود که چمدونم رو بستم. شد و میناامید می« ببینم
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جا، دیگه جای من نیست. این عشق ناخواسته به وجود اومد، این
م قطعی بود. به ی من نابود خواهد شد؛ تصمیمولی به خواسته

ساعت، چشم دوخته بودم و وقتی مطمئن شدم که دانیال خوابید 
ای روی میز گذاشتم تا بدونه من خودم رفتم و من آماده شدم. نامه

کرد. به سختی چمدون رو از رو نبردن؛ البته فرقی هم نمی
های کنار اتاقم تا آشپزخونه پایین آوردم. خونه، غرق در پلهراه

بود. برای آخرین بار، نگاهی به خونه کردم و یواش تاریکی شده 
کردم. نفس زنون توی حیاط گریه میاز ساختمون خارج شدم. قدم

عمیقی کشیدم و شال گردنم رو مرتب کردم، سعی کردم آروم روی 
ها قدم بردارم تا بیدار نشه. جلوی در ایستادم و آروم زمزمه برف

 کردم:

  خداحافظ دلبر من. -

مدت زیادی ایستادم تا تاکسی   ن خبری از تاکسی نبود،توی خیابو
بهش عالمت دادم تا بایسته.  اومد.  

   تونی برسونی؟و میرآقا؟ تا تهران من -

دار گفت:آقای راننده با لهجه مازندرانی زیباش کش  

عت راهه ها.جا تا تهران، چهار سابجی از اینآاوه!  -  

  کنم.قدر باشه پرداخت میاش هر چههزینه -

 کمی فکر کرد و گفت: 

یا باال. نصف شب توی این سرما، خیابون نمون، خطرناکه.ب -  

کردم و هر لحظه توی ماشین به تصمیمی که گرفته بودم فکر می
نشست؛ شاید با این کار جون دانیال رو به تردیدی توی قلبم می

و  امنی داشتم خطر انداختم. با این حال من، پیش مامان و بابا جای
هام گرم شد و چرت تونه با من کاری داشته باشه. چشمکسی نمی

کوتاهی توی ماشین زدم. به تهران که رسیدم، به راننده آدرس 
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کارت رو از گوشی درآوردم و به سختی خونه رو دادم. سیم
های مامان، قبل شکستمش، توی خیابون انداختم. یاد مخالفت

صمیم رو بهش خبر بدم؟ ساعت طور این تبرون افتادم. االن چهبله
هشت صبح بود و به در خونمون رسیدم. راننده، چمدون رو از 

ای صندوق عقب بیرون کشید و رفت. من موندم و زنگ در خونه
جار که چهار ماهه ازش جدا شدم. جلوی در ایستادم و با خودم کلن

رفتم که یهو در باز شد و بابا جلوی در ایستاد. با دیدنم ذوق می
ده هل شد:ز  

؟! ِا رزا؟! تویی؟! اومدی؟ خوش اومدی بیا داخل بیا، دانیال کو -
 بیا تو، بیا هوا سرده.

بدون هیچ حرفی بابا رو همراهی کردم. بابا فهمید که اتفاقی افتاده 
ولی چیزی نپرسید. از در خونه که وارد شدم مامان که داشت 

خندی زد:کرد چشمش بهم افتاد لبی صبحانه رو جمع میسفره  

بشم. کی اومدی عزیز دلم؟! بیا داخل. شوهرت  الهی فدات -
   کجاست؟ قالش گذاشتی اومدی؟!

حوصله گفتم:خیلی آهسته و بی  

مامان، بابا! ببخشید اما من کل راه رو فقط یه چرت نیم ساعته  -
شه استراحت کنم، بعد به سواالتتون جواب بدم.زدم؛ اگه می  

و خشکش زد که بدون شنیدن حرفی وارد  مامان به بابا خیره شد
اتاقم شدم و در رو بستم، روی تخت پریدم و فوری خوابم برد. 

شنیدم. مامان پچ بابا و مامان رو از نزدیک اتاقم می -صدای پچ
 گفت:

ده، قهر کرده اومده دیگه.حتماً حرفشون ش -  

 بابا گفت: 

دانیال زنگ نزده؟! -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 395 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 مامان گفت: 

دونست جاست؛ اون هم نمیم که رزا اینچرا زنگ زد! گفت -
شده، میگه اصالً با هم حرفشون هم نشده.چی  

گم، بذار بیدار شه بیاد؛ خودش میگه.بوهللا چی  -  

تونستم تونستم بگم، به خودم هم نمیمن به مامان و بابا دروغ نمی
دروغ بگم. من توی زندگی اون مرد، اضافی بودم و با حذف کردن 

نظر خودم،  سم کمک کردم تا به عشقش برسه. بهخودم، به همجن
بهترین کار رو انجام دادم. نفس عمیقی کشیدم و از تخت خوابم بلند 

شدم. موهام رو بستم و صورتم رو شستم، از اتاقم بیرون اومدم. 
پاییدن. جلوی بابا روی مبل مامان و بابا زیر چشمی، من رو می

تونستم بگم جویدم و نمییای بود که لبم رو منشستم، چند دقیقه
هام رو خالصه کردم:چی شده. باألخره حرف  

   بشم. خوام از دانیال جدان بابا، من... من میماما -

ای گیج به خودش گرفت و خیلی کوتاه مامان با دهانی باز، قیافه
 پرسید: 

چی؟  -  

من اشتباه کردم، پای اشتباهم هستم. من انتخاب اشتباهی کردم،  -
تونم دانیال رو عوض کنم. نتونستم، اون خیلی کردم می من فکر

   مرد خوبیه اما من نتونستم باهاش زندگی...

 وای چی دارم میگم؟! زود حرفام رو جمع کردم: 

خوام ذهنم آزاد باشه.خوام دیگه دانیال رو ببینم، مین نمیم -  

کشه پرسید:بابا که معلوم بود به سختی داره نفس می  

داره؟ ز دانیال جدا بشی؟! خودش خبرخوای امی -  

فهمه.وقت میی طالق بهش ارسال میشه دیگه، اونه؛ اما برگهن -  

تونستم بلند شدم و به اتاقم رفتم. چرا این کار رو کردم؟! من می
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برای دانیال با شایلی بجنگم؛ ولی خب دانیال عاشق شایلیه، من 
جنسم بکنم.نباید این کار رو با هم  

*** 

های خارجی نشستم؛ این بار ولی جز دوباره جلوی فیلم و سلایر
تونه آرومم کنه. دلم براش خیلی تنگ شده، فکر دانیال، هیچی نمی

که هر روز چند بار دنبالم اومد؛ اما حاضر نشدم ببینمش. با این
کردم؛ اما امروز قصد داشتم، درخواست طالق غیابی بهش فکر می

های محکم و سفت و سختی داشتم. مبدم. برای زندگیم، تصمی
خواست به کرد و هر روز ازم میمامان، هر روز سرزنشم می

هایی برای زندگیم داشتم؛ پس نباید زیاد نگران دانیال برگردم. فکر
اتفاقات اخیر باشم. نگاهی توی آینه به خودم انداختم؛ من شبیه 

ده بود؛ کسایی نبودم که ازدواج کرده. ابروهام دست نخورده مون
حتی موهام رنگ نشده بود. کیفم رو برداشتم و از بابا، ماشینش 

رو برای امروز قرض گرفتم. زیر درخواست طالق رو امضاء 
ی سرنشین، به ی پنجرهکردم، توی ماشین نشسته بودم که شیشه

اومد. پنجره رو باز کردم، دانیال بود. بعد این همه مدت که صدا در
جا بگیره. حاال تونسته بود مچم رو همین نذاشتم من رو ببینه،  

های بلندی که معلوم تر شده بود با ریشقدر فرق کرده بود، الغرچه
بود از همون روزی که رفتم اصالح نکرده. توی ماشین نشست و 

گفت. کالفه پرسیدم:چیزی نمی  

کارم داری؟!چی -  

های دکمهکمی مکث کرد و یهو پیرهنش رو محکم جر داد و تموم 
و شکمش اشاره کرد و با  های روی سینهپیرهنش ریخت، به زخم

 حرص گفت:

هایی.تو باعث این زخم -  
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ش رو زخمی کرده؟!خاطر من، خودیعنی دانیال به  

 نگاهم به جای سیگار و چند تا بخیه افتاد که پرسیدم:

کنی؟! زنی میای؟! خوده تو روانیبه من چه ک -  

؟! تو که رفتی، عمر من رو گرفت ناکارم کرد. ام، آرهمن روانی -
ها تموم نشده. یکهو کدوم فردا صبح عمل دارم هنوز این شکنجه

دی؟! مگه به همین راحتیه؟گوری رفتی؟! درخواست طالق می  

صداش دورگه و خشن شده بود. انگار یه مدت طوالنی فریاد زده و 
 صداش گرفته بود. پوزخندی زدم و گفتم:

خواستی وارد این بازی کردی، تو که شایلی رو می تو من رو -
چرا قبول کردی باهام ازدواج کنی؟! من توی زندگی تو اضافه بودم 

 دانیال...

بلندش قطع کرد:  هام رو با صدایحرف  

هایی که کردی رو خواهی تک کار -خفه شو رزا! عواقب تک -
لی به  -یدید؛ فکر نکن دنبالت نیستن، عمرالفانی من نیستم که ل

 الالت بگذاره، من هم طالقت نمیدم زیاد زور نزن!

 خواستم چیزی بگم که از ماشین پیاده شد و به سرعت توی
ماشینش نشست و گاز داد؛ چقدر جذاب شدی لعنتی، کاش 

و تونستم بغلت کنم و بگم دوست دارم! ماشین رو روشن کردم می
ری بخوام رو ترسم، پس هر کابه راه افتادم؛ من از چیزی نمی

تونم طالق حق خروج از کشور با من هست و می  انجام میدم،
نگیرم و برم. به سمت سفارت حرکت کردم؛ از قبل وقت گرفته 

بودم و قرار مصاحبه برای گرفتن ویزا داشتم، تصمیمم جدی بود 
پس باید با بابا و مامان هم صحبت کنم، فکر نکنم اجازه بدن که 

آخر  یدی رها بشم. توی سفارت تا دقیقهبرم و از این محیط اس
موندم و ساعت دوازده نوبت به من رسید، بعد چک کردن مدارکم و 
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امکان اطالع داد که  توضیح دالیلم به زبان انگلیسی؛ مدیر سفارت
ی قرار شد دفعه  خیلی باالست، -گرفتن ویزای کاری برام خیلی

b2بعدی با مدرک  وقت زیادی زبان ترکی به سفارت برگردم.  
های فشرده نداشتم، پس سر راه با آموزشگاه زبان برای کالس

من باید تا قبل عید از ایران برم، یه    استانبولی هماهنگ شدم؛
خوام جایی می  کردم،جورایی از دست دانیال و رئیسش فرار می

برم که کسی من رو نشناسه و توی شلوغی شهرش گم بشم. یک 
فقط امروز   از فردا شروع خواهد شد؛ ی زبانمماه کالس فشرده

های بیهوده فرصت داشتم. وارد سالن آرایشی شدم و برای کار
گر که شروع برای ابروهام و رنگ کردن موهام وقت گرفتم، آرایش

 شنیدم که درهایی رو از پشت سرم میبه کار کرد؛ صدای دختر
بخندی زدن، قسمت تاتو. لمورد قسمت جدید سالن آرایشی حرف می

ای به ذهنم زد؛ بعد از تموم شدن کارم، وارد سالن تاتو زدم و جرقه
ی ساقه  ی جدید مامانم من رو نخواهد شناخت؛شدم. با این چهره

تر از هر موقع موهام رو صورتی رنگ کرده بودم و ابروهام تمیز
رسید. تاتوی روی سینه و کمرم هم که عالی شده به نظر می

بود و روی کمرم پروانه « هللا»ی ام کلمهینهتاتوی روی س  بود؛
تونست بزرگی بود و نصف کمرم رو پوشونده بود. مامانم ازش نمی

موند. وارد خونه که خبردار بشه چون جایی بودن که زیر لباس می
با لبخند پررنگی برگشتم و گفتم:  شدم بابا فکر کرد من نیالم؛  

بیاین! قراره یه موضوع  سالم بر زندگی جدید، مامانی و بابایی -
 خیلی مهم رو باهاتون در میون بزارم.

هام و های گرد به ابروزده شده بودن و با چشمبابا و مامان حیرت
کردن.موهام نگاه می  

روی هم نشستیم که مدارک ویزا رو روی میز گذاشتم و گفتم:بهرو  

ز اون ا  برای رسیدن به زندگی جدید باید از زندگی االنم بگذرم؛ -
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تونم جایی که بابا حق خروج از کشور رو از شوهرم گرفته پس می
ش ویزا بگیرم.بدون اجازه  

 رو به مامان ادامه دادم:

مامان جونم! یه مدت با ویزای کاری به ترکیه میرم تا خودم رو  -
ش رو حرفی از دانیال لطفاً نباشه که پرونده   سر و سامون بدم؛

تونم در این زمینه کاری اوِن من نمیبستم و چون حق طالق با 
من ویزای کار استانبول رو گرفتم و   بکنم، اون میگه طالقم نمیده.

تا اسفند ماه باید وارد استانبول بشم؛ البته در  به عنوان کارآفرین
ای متناسب با کشور این بین کنکور استانبول هم میدم تا یه رشته

از کشورهای اروپایی رو  بعد تحصیل شاید یکی  ترکیه قبول بشم،
جا من رو به تنگ چون موندن این انتخاب کنم و برای همیشه برم

تونم بمونم. آورده و نمی  

 رو به بابا ادامه دادم:

ی شما این کار رو کردم! ولی بابا جون من رو ببخش بدون اجازه -
خوام ازش دلسرد بشم. از فردا این تصمیم جدی هست و بوده، نمی

کالس زبان دارم و باید خیلی فوری وارد استانبول بشم و دو نوبت 
کار کنم تا دولت استانبول من رو شهروند خودش بدونه، یعنی تا 

شه و عید فرصت دارم؛ بعد چند روز ویزام تکمیل می
بابایی و مامان خیلی دوستتون دارم! اگر هم بخواین باهام   رم،می

اگه کنار...  بیاین مشکلی ندارم خیلی حالم بهتر میشه  

مامان فوری حرفم رو قطع کرد و با اعتراض از روی صندلی بلند 
 شد و رو به بابا گفت:

قدر بهت گفتم شرایط عقد رو از مرد نگیر! بفرما این هم چه -
مو   شوهرش رو ول کرده داره میره ترکیه، یللی تللی.  اش،نتیجه

   شوهر کرده.داره، انگار تازه فهمیده کنه، ابرو بر میرنگ می



 

 

 WWW.98IA3.IR 400 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

این رو گفت و با سرعت به سمت اتاق رفت، این واکنش رو 
بینی کرده بودم؛ بابا سری از تأسف تکون داد و گفت:پیش  

خوام برگردی سر خونه ؛ ازت میما راضی به رفتنت نیستیم -
زندگیت، اما با این حال خوددانی رز! ما مادر و پدرت هستیم نه 

 صاحب اختیارت.

بزرگی بود؛ این غم قلبم رو به درد آورد، آروم  توی صداش غم
بلند شدم و به اتاقم رفتم، حتی اگه مامان باهام قهر کنه نظرم 

ها از ماجرا خبر ندارن اما من عوض نمیشه؛ اون
ی همتا بشه.ام مثل آیندهخوام آیندهنمی  دونم،می  

*** 

یه چشم به مدرک زبان استانبولیم دوخته بودم تا به سفارت ترک
چی  تحویلش بدم؛ هیچی برای زندگی توی ترکیه نداشتم و هر

انداز و پول داشتم رو به لیر تبدیل کرده بودم. ویزام رو دستم پس
دادن و از همین امروز تا یک ماه فرصت داشتم وارد خاک ترکیه 

قصد دارم توی روز تولدم برم تا مامان دلش نیاد ازم   بشم؛
تونم ترکی حرف بزنم کردم راحت میخداحافظی نکنه. حاال حس می

ها واقعاً من رو ساخت، از روزی که درخواست و بخونم؛ این کالس
طالق دادم دیگه دانیال رو ندیدم، حتی پیگیر درخواستم هم نشدم. 

جوری رها کنم و آد مامان رو ایندو روز دیگه تولدمه و دلم نمی
برد و شاوره میشناسی و ممامان هر روز نیال رو به روان  برم؛

زد، این یعنی باهام قهره. توی اتاقم به بعد اون به اتاقم سر هم نمی
دادم که صدای زنگ شرکت طراحی لباسی ناامیدانه درخواست می

ی ایمیل رو آیفون رو شنیدم؛ مامان در رو باز کرد و من ادامه
خواستم توی ترکیه طراحی لباس بخونم می   نوشتم و ارسال کردم،

باید درآمدی از جایی داشته باشم یا نه؟ صدایی از هال شنیدم و اما 
خانم حکمت و دانیال وارد خونه شدن و در   از اتاقم بیرون اومدم؛
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این   زد،کمال ناباوری مامان خیلی ریلکس باهاشون حرف می
نشون میده مامان خبر داشت از اومدنشون و تنها کسی که 

تر شده بود؛ عد فوت صبا شکستهاطالع بود من بودم. مامرجان ببی
ها نبود و االن دیگه همون خانم اتو کشیده و با کالس اون روز

کمرش کمی خم شده بود. مجبور شدم موهام رو ببندم و بهشون 
سالمی بکنم؛ خیلی با اعتماد به نفس جلوی مامرجان نشستم و 

 لبخندی زدم. 

 مامرجان رو به من با صدایی گرفته گفت:

جا تا ازت درخواستی بکنیم، رزا جان! من و همسرت اومدیم این -
   اگه نپذیری تصمیم خودت هست اما...

 نفسی فوت کرد و گفت: 

ی دانیال یهو و نصف شب رفتی دونم برای چی از خونهمن نمی -
دونم دانیال اذیتت کرده یا نه اما پسرم رو خوب واقعاً نمی

که ندیدم؛ میشه علت ایناش شناسم. دروغی توی چهرهمی
درخواست طالق دادی و چند ماهه قهر کردی رو بهمون بگی؟ 

 شاید تونستیم کمکت کنیم. 

های مامرجان پایین انداخته سرم رو در طول گوش کردن به حرف
نهایت سکوت رو شکستم:  بودم؛ ولی در  

مامرجان! شما بهترین مادر دنیا هستید و برای من مثل یک مادر  -
واقعی بودید، علت جداییمون خصوصی هست و چندبار به دانیال 

خواد طالقم بده من هم گفتم اما انگار متوجه نشده؛ بهم گفت نمی
خوام اذیتتون کنم، من دارم قبول کردم، باور کنید من هم نمی

دونید ودم رو بسازم، خودتون هم میکنم تا زندگی خمهاجرت می
   که...

 مامرجان با صدای بلند و عجیب گفت:
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چی؟ مهاجرت؟! -  

بله، متأسفم مامان! ولی من قراره برای زندگیم از این به بعد  -
حرمتی نشه ولی خواستم جدا بشم تا بیخودم تصمیم بگیرم؛ می

بشه.خواد ازم جدا دانیال قاطعانه ایستاد و اطالع داد نمی  

 دانیال از مادرش اجازه گرفت و رو به من گفت:

م.میشه بیای اتاق؟! کارت دار -  

نگاهی به مامان کردم و به اتاقم رفتم؛ روی تختم نشستم که دانیال 
کردم، توی قلبم تحسینش می   وارد اتاقم شد و در رو بست،

موهاش فر خورده و روی پیشونیش   ترین مرد دنیا شده بود؛جذاب
 هاش کم کرده بود اما هنوز ریشه بود، کمی از حجم ریشریخت

هاش رو هاش سر خورد و دیدم کل دستداشت، نگاهم به دست
هاش بود که خالکوبی کرده، رو بهم ایستاده بود و چیزی توی چشم

حس کردم دوباره عاشقش شدم؛ جلو اومد و   ترسوند،من رو می
 گفت:

!گرده، برگردعمر دیگه دنبالت نمی -  

های دختری خاطر رئیست از خونه نرفتم؛ من باعث اشکمن به -
خاطر شایلی رفتم.شدم که عشق تو بود، من به  

ترک کرده به روسیه مهاجرت کرده. شایلی من رو -  

تفاوت این حرف رو گفت؛ انگار اتفاق خیلی سرد و بی -خیلی
 خاصی رخ نداده. ادامه دادم:

م.رفتگنه دانیال! من تصمیمم رو  -  

خوای؟پس طالق می -  

های رنگیش چشم دوختم و سعی کردم هر چی حس بهش به چشم
هام نشون بدم؛ آب دهنم رو قورت دادم و توی دارم رو توی چشم

 قلبم گفتم:
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وقت نگرانت میشم.(خوام ازم جدا بشی، اون)نه من نمی  

های قلبم گفتم:برخالف جمله  

آره، ازت جدا بشم بهتره. -  

د و با پوزخند گفت:نفسی فوت کر  

کور خوندی رز! من طالقت بدم تا زن یه الدنگی مثل حسام بشی؟  -
تونم، وقت نتونی ازدواج کنی اما من میازت جدا نمیشم تا هیچ

 چون من مرد هستم.

دلم   هاش قابل باور نبودن؛ حدأقل برای من قابل باور نبود،حرف
این حسرت توی خواستم خواست برای بار آخر بغلش کنم؛ نمیمی

پس ایستادم و بهش  دلم بمونه، ممکن بود هر اتفاقی پیش بیاد
لرزید؛ با لبخندی هام تند شده بود و قلبم مینزدیک شدم. نفس

 پرسیدم:

هات اشتباه گرفتی؟ا دستبدفتر نقاشی رو  -  

کمی سکوت بین ما حاکم شد و فقط به هم نگاه کردیم، چشم در 
می بود که تا حاال ندیده بودم، احتماالً هاش غبرابر چشم؛ توی چشم

بغلش گرفت؛   غم از دست دادن شایلی. یکهو محکم من رو توی
، کاش همین تونستم نشون بدمشوکه شده بودم و واکنشی نمی

لحظه متوقف بشه و توی همین لحظه بمونم! با دستم بغلش کردم 
م قدر سرخ شدم؛ پس سردونستم چهکه متوجه شد و پسم زد، می

رو پایین گرفتم. خیلی کالفه چنگ محکمی به موهاش زد و از اتاقم 
بیرون پرید. هنوز شوکه بودم و با لرزش بدنم کنار نیومده بودم؛ 

آروم دستم رو روی صورتم گذاشتم و کنار تخت نشستم تا 
ام چشم دوختم و توی های آخرم رو حس کنم. به چمدون آمادهاشک

 آینه به خودم گفتم: 

هایی که ت مبارک رزای بیست و یک ساله! امروز اتفاقتولد -
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ها رو برات افتادن رو فراموش خواهی کرد و برای همیشه اون
تو به یه دختری قوی تبدیل میشی که خودش   ذاری،پشت سر می

موقع به هات بیگیره؛ اجازه نمیدی اشکبرای خودش تصمیم می
ایط هم دست مردی رین شرتهات فرو بیاد، تو توی سختروی گونه

گیری تا زمان مرگ، تو به هیچ مردی نیاز نداری چون رو نمی
 خیلی قوی هستی.

مامان قرآن به   لبخندی زدم و چمدون رو از اتاق خارج کردم؛
های خیس منتظر بود، بغلش کردم و توی بغلش آروم دست با چشم

 گفت: 

خیلی دوستت دارم مامان، تو بهترین مامان دنیایی قربونت برم،  -
گردم عشق نازم. غصه نخور! توی یک چشم به هم زدن برمی  

کرد و توی از بغل مامان به بغل بابا پریدم؛ بابا کمرم رو نوازش می
خوند: ها رو میگوشم شعر بچگی  

ستی/ جوجه جوجه طالیی/ نوکت سرخ و حنایی/ تخم خود را شک -
چگونه بیرون جستی؟/ گفتا جایم تنگ بود/ دیوارش از سنگ بود/ 
نه پنجره نه در داشت/ نه خوبه ز من خبر داشت/ گفتم چنین جای 

تنگ/ نیاورد به جز ننگ/به خود دادم یک تکان مثل رستم پهلوان/ 
باره بیرون جستم.تخم خود را شکستم/ یک  

 لبخندی به بابا زدم و گفتم: 

گرم بودی و هستی، دوست ت دارم! تو بهترین حمایتخیلی دوست -
 دارم!

هاش گود نیال نزدیک شد؛ از وقتی فهمیدیم نیال معتاد شده زیر چشم
از زیباییش کم شده بود، لبخندی زدم و آروم هم  افتاده بود و کمی

رو بغل کردیم. بابا و مامان آماده بودن تا من رو به فرودگاه ببرن، 
ینش رفت و روشنش کرد؛ منتظر بودم که ماش  بابا به سمت



 

 

 WWW.98IA3.IR 405 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

مامان  ماشینی جلوم ایستاد. دانیال از ماشین پیاده شد و رو به
 گفت: 

   رسونمتون مامان گلی.می -

قدر شکسته شده، چین و چروکی روی نگاهم روش خیره بود؛ چه
. بابا نزدیک شد و پیشونیش نقش بسته بود و موهاش ژولیده بود

جبور شدم توی ماشینش بشینم. توی راه، توی ماشین نشست؛ م
کردم راضی هست که برم. خیلی چیز از دانیال نشنیدم، حس میهیچ

اصرار کردم که مامان و بابا وارد فرودگاه نشن اما قبول نکردن؛ 
ها رو انجام دادم و گیت منتظر من بود تا ازش بگذرم و تموم کار

هاش رو پاک و اشکبرای همیشه برم. دوباره مامان رو بغل کردم 
ای از فرودگاه روی صندلی نشسته بود و سیگار کردم؛ دانیال گوشه

کرد. از گیت رد شدم و دستی به مامان و بابا تکون دادم، دود می
بار به دانیال چشم دوختم که ناگهان بلند شد و داد زد:برای آخرین  

وایستا! وایستا... -  

گه، وای اگه بگی بمون خواست چیزی بهم باخمی کردم، انگار می
مونم، بگو بمون! بگو! ایستادم و پشت شیشه رفتم؛ نزدیک شد می

 و بلند گفت: 

ذاشتم، صبر کن!کادوی تولدت رو جا گ -  

ای در هاش بود که بگه بمون! از توی کیفش جعبهنگاهم به لب
آورد و به سمتم اومد؛ از باالی شیشه دست دراز کرد و جعبه رو 

ت:گرفتم. بلند گف  

ازش نکن، از خاک ایران خارج شو بعد باز کن!االن ب -  

سری تکون دادم که دست تکون داد و ازم دور شد. آروم زمزمه 
 کردم:

   خواد بغلت کنم.دلم می -
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برقی باال رفتم؛ بعد تِیک آف هواپیما جعبه رو بعد کمی مکث، از پله
کنم،  خواست بازشمی از داخل کیفم خارج کردم و با استرس دلم

جعبه رو دستم گرفته بودم و به طرح مخمل و برندی که داشت 
نگاهی به   کردم که یهو یکی به دستم خورد و جعبه افتاد؛نگاه می

جعبه که زیر صندلی جلویی افتاده بود کردم که مردی که بهم 
 برخورد کرده بود رو بهم با ناراحتی گفت:

! خیلی ببخشید! خواموای معذرت می -  

به جعبه بود که سر تکون دادم و خم شدم تا جعبه رو برش چشمم 
زمان باهام خم شد و این باعث شد سرم به دارم که اون مرد هم هم

 سرش بخوره و با هم بگیم:

آخ! -  

زمان کنه؟! همکار میجا چیِا وا حسام این  نگاهم بهش افتاد؛
 گفتیم: 

ِا تو؟! -  

 خندیدیم که حسام گفت:

کردم سوار پاتی داری قطعاً غلط میستم باهام تلهدونمن اگه می -
شدم.بک میاین هواپیمای گنده  

مثل همیشه من رو خندوند و جعبه رو آروم توی جیب بغل کیفم 
 گذاشتم؛ حسام نگاهی به پشت کرد و گفت:

فکر کنم خانم والده فهمیده به یه دختر خوشگل برخورد کردم  -
ای تو سرش.کنه؛ برم ببینم چه نقشهصدام می  

لبخندی زدم و به سمت صندلیش رفت؛ وای چه اتفاق بدی، این 
یعنی حسام هم قراره به ترکیه بره؟! به خاک ترکیه که رسیدیم سر 

ها رو باز کردن و با لباس خیلی چرخوندم و دیدم همه روسری
ها کی وقت کردین؟! از هواپیما رن. آخه لعنتیراحت بیرون می
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وارد فرودگاه شدم؛ بعد برداشتن چمدون خودم اومدم و فوری پایین 
کار کنم؟ کجا برم؟ با صدای حسام نفسی فوت رو گم کردم، حاال چی

 کردم و برگشتم.

انم دکتر؟خهر جا میری برسونمتون  -  

پرسی گرم، با لبخند خاصی گفت:مادرش جلو اومد و بعد از احوال  

عجله داری که قدر عزیزم بیا امشب رو مهمون ما باش! چرا این -
 بری؟!

اش چشم دوختم و تشکر کردم.های مشکیبه چشم  

چی، مزاحمتون نمیشم؛ توی هتل خیلی ممنون خانم چای -
   ترم.راحت

 حسام با تعجب گفت: 

ی خودتون خواین خونهِا دانیال که توی استانبول خونه داره، نمی -
 برید؟!

نبود از حسام نگاهی کالفه به حسام کردم و چیزی نگفتم؛ بهتر 
 بپرسم که کدوم هتل باید یه مدت بمونم؟!

خواستم بدونم کدوم هتل بهترین هتِل؟ من ببخشید آقای دکتر! می -
هام رو انجام بدم.جا بمونم تا بقیه کاریه مدت اون  

 از مادرش فاصله داشت و پرسید:

شما اومدین تا بمونید؟! -  

بله.  -  

نداشتم کسی بدونه که من و  رگه شد؛ انگار اصالً دوستصدام دو
جورایی با هم رابطه نداریم، آروم گفت:دانیال یه  

   کنم.وی در فرودگاه بایست، من میام باهات صحبت میجل -

ی ی رانندهسری تکون دادم و جلوی فرودگاه ایستادم؛ همه
دادم.پرسیدن و من جواب نمیها به ترکی ازم چیزی میماشین  
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بعد از یک ربع حسام اومد؛   کت نشستم،جلوی فرودگاه روی نیم
پالتو خزی پوشیده بود و عینک دودی به چشم داشت، تا بهم رسید 

 پرسید:

چیزی شده رزا؟! -  

، من ویزای کاری برای ترکیه دارم و اومدم تا بمونم.نه -  

از دانیال جدا شدی؟  -  

 سرم رو پایین گرفتم و چیزی نگفتم؛ با لحن مهربونی گفت:

 اگه با مامانم مؤذب داره ببین ما توی ترکیه خونه داریماشکال ن -
جا میشی من کلید واحد خودم رو بهت میدم؛ یه مدت اون

راستش من   کارهات سر و سامون بده و بعد برو!  به  بمون،
خوام چیزی بدون اطالع دادن به مامانم این واحد رو خریدم، نمی

 بدونه، یک کم حساِس.

؛ من به پولی که آورده بودم نیاز داشتم، فوری ناچار بودم قبول کنم
 گفتم:

کنم.ی هر ماه رو پرداخت میارهپس بهتون اج -  

اگه کار و بار داری مشکلی نیست. اشکال نداره -  

یادم افتاد که اومدم از نو همه چیز رو بسازم و هیچی برای خودم 
 نداشتم؛ سرخ شدم و قبول کردم. حسام باز گفت:

ار استانبول هستم؛ برای یه همایش که فرداست، من هم برای ک -
تونم به تهران برگردم.البته تا شش ماه نمی  

جور که حرف کمکم کرد و چمدون رو به سمت تاکسی برد؛ همین
زدیم وارد تاکسی شدیم، مادرش با دیدنم لبخندی زد و حسام می

شون هستم. به ساختمون بیست بهش توضیح داد که من همسایه
از ماشین پیاده شدم و چمدونم رو   خیلی بزرگی رسیدیم؛ی طبقه

حسام آروم کلیدی توی دستم گذاشت و دم گوشم گفت:  برداشتم،  
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ی شونزده، واحد دو شرقی.طبقه -  

از مادرش خداحافظی کردم و وارد ساختمون شدم؛ البی بزرگ و 
های های راحتی با رنگای داشت که پر از مبل و کاناپهالکچری
روم نگهبانی بود که سه مرد داخلش نشسته بهبود و رو متنوع

ها نشسته بودن و بودن. چند تا خانم و آقا روی یک دست از مبل
دادن. داد، واکنش نشون میدر مورد فیلمی که تلویزیون نشون می

به سمت نگهبانی رفتم و خودم رو معرفی کردم؛ به آسانسور 
شرقی بودم و حسام و  راهنماییم کردن و تشکر کردم، من واحد

ی آسانسور واحد شرق رو زدم. مادرش واحد غربی، پس دکمه
توی آسانسور با یه خانم که عینک به چشم داشت، حرف زدم؛ 

های خوش مشربی هستن، این رو استادم توی تهران ها انسانترک
های زیبای نقاشی شدم بهم گفته بود. وارد راهروی بزرگ با تابلو

دو طرف راهرو بود و فرش تمیز و قرمزی زیر پام هایی که گلدون
شدن. کدوم به هم مشرف نمیبود. هر طبقه چهار واحد بود که هیچ

کلید رو روی در واحد دو انداختم و وارد شدم؛ یک واحد شیک صد 
و پنجاه متری مبِل با ویوی پل خوشگل استانبول. زیاد خونه رو 

گ زدم و اطالع دادم وارسی نکردم، با تلفن خونه به مامان زن
ی جدیدم رو بهش خواهم فرستاد. ساعت شش رسیدم و شماره

های راحت که جلوش تلویزیون بزرگی عصر بود که روی کاناپه
قرار داشت دراز کشیدم؛ حتی لباس عوض نکرده بودم که خوابم 

هام رو باز کردم، وای اتاق تق آروم در، چشم -با صدای تق  برد.
و به زور پریزی رو روی دیوار پیدا کردم و به  تاریکه! بلند شدم
در رو که باز کردم حسام زود داخل پرید، لبخندی   سمت در دویدم؛

 زد و گفت:

استی خوابیده بودی؟!رنمیای بریم شام؟  -  

 سری تکون دادم که گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 410 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

بیا بریم جشن. اآلن چه وقت خواِب؟! -  

 دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:

تری دارم آقای دکتر!من کارهای مهمممنون  -  

:پلکی زد و قیافه جدی به خود گرفت؛ آروم و با تردید پرسیدم  

ببخشید، مادرتون کجا هستن؟! -  

زدی و ی قبل که ایران بودی باهام راحت حرف میدفعه -
جوری عوض شدی؟طور اینخندیدی! اآلن چهمی  

د:دونم چم شده. ادامه داسکوت کردم؛ خودم هم نمی  

شغل که دیگه داری؟! -  

   راغش میرم.هوم، نه راستش فردا س -

ناراحت جواب دادم؛ انگار به پیدا کردن شغلی توی استانبول ناامید 
 بودم، لبخندی زد و گفت:

کنم یه جا کار میرزا جان، ببین! من توی بیمارستانی که این -
دوستی دارم که مدیر سرای سالمندان هست؛ اگه دوست داشته 

جا کمی مشغول بشی باشی من تو رو بهش معرفی کنم تا بری اون
نام کردی؟بری؛ دانشگاه کجا ثبت  که بعدش دانشگاه  

دونم خیلی ممنون میشم اگه این کار رو بکنی؛ واقعاً گیج شدم نمی -
نام نکردم کجا دنبال کار بگردم، اومم دانشگاه نه هنوز ثبت

هنوز کنکورش رو ندادم.   چون  

جب پرسید:با تع  

ویزای تو چیه؟  -  

   کاری. -

ویزات کاری هست؛ اما کار نداری؟ ویزات حتی اگه تحصیلی هم  -
گذاری هم که باشه باید دانشگاه نامه به سفارت بده؛ ویزای سرمایه

نیستی چون توی ترکیه چیزی نداری، پس ویزات... اصالً ولش 
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مصاحبه بیای.کنم که برای باشه من فردا باهات هماهنگ می  کن!  

 گیج شده بودم که سر تکون دادم؛ ادامه داد: 

رز! ترکی که بلدی حرف بزنی؟ -  

خداروشکر آره، بلدم. -  

شم استراحت کن! اگر دوست داشتی شب تمام من مزاحمت نمی -
بینمت، فعالً.جا! میمن همین ساختمون بغلی هستم؛ بیا اون  

ه بودم که باز در در رو تازه بست  ازش خداحافظی کردم و رفت؛
 زده شد، به ترکی جواب دادم:

-Evet )بله؟( ? 

 در رو باز کردم که حسام با لبخندی گفت:

نام نکردی خیلی ببخشید یادم رفت بگم؛ ببین اگه دانشگاه ثبت -
های آموزشی تا جای دانشگاه میتونی بری دورهخوبه! چون به

ی ویسی یه دورهمثالً برای برنامه ن  برای خودت یه استادی بشی،
گذرونی و بعد توی نشریه و محالت ترک شش ماهه رو می

ز دانشگاِه، دانشگاه یک کم به نظرم این بهتر ا  استخدام میشی؛
 زمان بره.

کنم.ون که اطالع دادی آقای دکتر! حتماً اقدام میممن -  

ام رو که داری؟ کار داشتی بهم کنم؛ راستی شمارهخواهش می -
 زنگ بزن!

روی میز   جا که گذاشته بودمی حسام رو همونافتاد شماره یادم
موند.   ی دانیالآرایش اتاق خونه  

 زود و با خجالت گفتم: 

تون رو گم کردم.کتر! شمارهببخشید آقای د -  

که لبخند گرمی زد و از کت جیبش کاغذی درآورد و روش درحالی
نوشت گفت: می  
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فقط توی بیمارستان بهم بگو دکتر! عادت به این اسم ندارم،  -
   فعالً.

اول باید یه   کاغذ رو بهم داد و خودش رفت؛ لبخندی زدم،
کارت بخرم چون لنگ اینترنت و زنگ زدن به ایران هستم. سیم

لباسی پوشیدم و موهام رو باال جمع کردم، از اتاقم بیرون زدم و یه 
به نگهبانی که رسیدم از آقای نگهبان در    مقدار پول برداشتم؛

کارت توی ترکیه پرسیدم، اطالعاتی بهم داد و مورد خرید سیم
ازش تشکر   کارت اقدام کنم،جا برای سیمآدرسی داد تا بتونم اون

کارت رو کردم و از ساختمون بیرون اومدم؛ چه بد بعد سه ماه سیم
نامم کرد دادم و ثبتکنن. پاسپورت رو به خانمی که غیرفعال می

فرم رو چندین بار خوندم تا بدونم اشتباه ننوشتم.   فرم رو پر کردم؛
ی خیابون حسام رو دیدم که زدم که سمت دیگهتوی خیابون قدم می

کرد. نگاهی به گوشی به گوشش بود و به پایین خیابون حرکت می
کوی. )؛ خیابان کادیتابلوی خیابون کردم kadiköy جا نحسام ای (

کنه؟ راهم رو کشیدم و به سمت خونه رفتم؛ کمی جلوتر کار میچی
که رفتم دوتا مرد رو دیدم که با هم گالویز شدن و دارن دعوا 

کنن، هیچ خوبه هم کاری به کارشون نداره، کمی فکر کردم و می
 به سمت حسام برگشتم؛ از دور من رو دید و نزدیک اومد.

   کنی؟کار میجا چیسالم رز! خوبی؟ این -

کارت اومده بودم، ولی جلوی ساختمون دعوا نام سیمبرای ثبت -
   شده؛ میشه تا داخل ساختمون باهام بیای؟

ها. گذرهی بریم مهمونی؟ خوش میِا چرا نمیا -  

اش رو ندارم.حوصله -  

اوکی. بیا بریم! -  

دونم چرا این کار رو کردم؟ چرا باید یه مرد پیشم باشه تا نمی
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کردن گذشتم و هایی که دعوا میاحساس امنیت کنم؟ از جلوی مرد
شون بهم خورد و توی بغل ها بودم که یکهو یکیتوی همین فکر

زود خودم رو جمع کردم و سرم رو پایین گرفتم:  حسام افتادم؛  

ببخشید! -  

 دستم رو گرفت و جاش رو باهام عوض کرد و گفت:

   تر بیا!تند -

ه داخل ساختمون برداشتم و به جلوی آسانسور تند قدمی ب -تند
 رسیدم؛ دستم رو ول کرد و گفت: 

خوبی؟ -  

کنی!کمکم کردی و می کرمممنون خیلی متش -  

ها! کنم، کاری داشتی بهم بگیخواهش می -  

تاپم ببخشید! من خیلی برای اومدن به استانبول عجله کردم و لپ -
   ؟تاپ داریرو با خودم نیاوردم، شما لپ

 لبخندی زد و گفت:

تونم بهت قرض بدم چون باهاش کاری ندارم.آره، می -  

خیلی ممنون! -  

وارد آسانسور شدم و بهش دست تکون دادم؛ به خونه که رسیدم 
متوجه شدم مامان چند بار زنگ زده، نگاهی به ساعتم کردم، 

ساعتم رو به وقت ایران تنظیم کرده بودم؛ ساعت یازده شب توی 
بود، پس مامان هنوز نخوابیده، تماس گرفتم و باهاش حرف ایران 

زدم؛ بهش توضیح دادم که اینترنت ندارم و بعد خرید سیم کارت 
زنم. بعد قطع کردن تلفن داشتم کمی غذا باهاش تصویری حرف می

کردم تا بخورم که در خونه به صدا در اومد؛ از چشمی درست می
م باز کردم، با لبخند وارد در نگاهی انداختم و در رو برای حسا

خونه شد که متوجه شدم مامانش برام شام فرستاده؛ تشکر کردم و 
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ای حسام روی مبل نشست. باهاش خیلی راحت نبودم؛ پس قهوه
تاپ رو روی میز گذاشت و گفت:براش بردم که از کیفش لپ  

ها رزا! این خونه اینترنت داره تاپ رو آوردم؛ راستیبرات لپ -
ید وای فای گوشیت رو روشن کنی تا پیداش کنه.فقط با  

واقعاً؟! -  

م!آره گوشیت رو بیار یادت بد -  

گوشیم رو بهش دادم تا راه و چاه به نت وصل شدن رو بهم 
 توضیح بده؛ تشکر کردم و حسام ایستاد تا بره.

اش کردم که دم در گفت:بدرقه  

نداری راه کارت فردا خونه باش، جایی نرو! چون هنوز سیم -
فرستم برای مصاحبه تماسی باهات جز خونه ندارم، بهت آدرس می

 بیای.

 چشمکی زد و رفت؛ توی قلبم گفتم:

 )باز که به مردها وابسته شدی!(

برای   اما این کار موقتی هستش؛ من این کار رو انجام میدم تا
هایی ی زندگی حقوق داشته باشم، باید به سراغ همون دورهادامه

تاپ رو روشن کردم و در موردش سرچ ام گفت برم، لپکه حس
خواستن که هم کار کنه و کردم؛ چند تا شرکت بودن که کارآموز می

همه رو   وقت بیاد و وردست استاد طراحی لباس بایسته،نیمه
نام کردم؛ ولی امیدی نداشتم بهم زنگی زده بشه. تلویزیون رو ثبت

که دانیال کجاست و چی اینروشن کردم و جلوش دراز کشیدم، فکر 
ای افتادم که ناگهان یاد جعبه  ام کرده بود.کنه، دیوونهکار می

دانیال بهم داد، دویدم به اتاق و کیفم رو باز کردم؛ جعبه رو باز 
کردم اما. چیزی داخلش نبود، نکنه جایی افتاده؟ چی داخل این 

یر و رو جعبه بود؟ هر چه زمین رو گشتم پیدا نکردم، کیفم رو ز
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کردم اما چیزی که توی لوازمم جدید باشه و ندیده باشم پیدا 
اَه، لعنتی؛ حتماً توی هواپیما جا مونده، لعنتی! از نگهبان    نکردم؛

خواستم تاکسی برام بگیره تا به آدرسی که حسام بهم فرستاد برم؛ 
توی البی نشسته بودم که نگهبان با احترام بهم نزدیک شد و 

م نشون داد، تشکر کردم و توی ماشین نشستم. تاکسی رو به
کردم که این خدا می -ی مدارکم دستم بود و خدای ترجمه شدهپوشه

های کار قبول بشم تا خیالم راحت بشه، وگرنه باید سراغ اداره
خیلی شلوغ و پر تقاضا بود برم. به  -جا که خیلیکاریابی این

یه بیمارستان بزرگ  مخیابون زیبایی رسیدم و پیاده شدم؛ جلو
 -ایستاده بودم که حسام دوان   المللی بود،خصوصی بود که بین

 دوان بهم نزدیک شد و لبخند به لب گفت:

ای؟آماده -  

 سری تکون دادم که گفت:

پس بزن بریم! -  

توی راه   سوار بر بنزی شد؛ لبخندی زدم و توی ماشین نشستم،
رسید. به گوش می فقط سکوت کرده بودیم و صدای آهنگ ترکی

 حسام پرسید:

ورتی رنگ کردی؟رزا! موهات رو چرا ص -  

 با تعجب یه نگاه به موهام کردم و یه نگاه به حسام.

های صورتِی، در ضمن رنگ صورتی نیست؛ یه چیزی توی مایه -
هاش رو خوشگل کردم، وگرنه موهای خودم رو نکردم، فقط ساقه

   ایه.بینی که از ریشه قهوهمی

دید و گفت: خن  

ای نه دختر بیست ساِل.صالً بهت نمیاد؛ انگار یه خانم چهل سالها -  

ای زدم که گفت: چشم غره  
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خیلی باید مراقب خودت باشی، به  -ریم خیلیجا که میببین این -
های ترک یک کم... کسی اعتماد نکن و با کسی راحت نباش! مرد

گذرونن؛ اگه  ول خوشهای استانبجوری بگم، اما مرددونم چهنمی
الزم شد من رو دوست پسر خودت معرفی کن! اگه بهت تعرضی 

ا رئیست تنها توی اتاق نرو، بوقت کردن محل رو ترک کن! هیچ
هستن تو هم که  موندهها یکم عقبحدأقل در رو باز بزار! این

ببخشید  -کنن، ببخشیدخوشگلی و ایرانی هستی فکر می
انب احتیاط رو رعایت کن!آویزونشون هستی؛ کالً ج  

های گردم پرسیدم:با چشم  

به این مردی که همکارت هست اعتماد نداری؟! مگه تو -  

زا من به هیچ ترکی اعتماد ندارم، کالً مراقب خودت خیلی باش!ر -  

 سری تکون دادم و زمزمه کردم:

هستم. -  

ای رسیدیم و ماشین جلوی ی جنگلیاز شهر دور شدیم و به جاده
تر نگه داشت؛ خیلی بزرگ -مون بزرگی با یه حیاط خیلیساخت

جا بمونه. حیاط حسام از راننده خواست که تا برگشتنش همین
ها اتاقک کوچیکی قرار داشت ای و جلوی درهای نردهساختمون در

که دو نفر مرد جوون نگهبانش بودن. حسام بهشون گفت که با 
کرد و در رو برامون  نگهبان هماهنگ  دکتر قرار مالقات داریم،

ها توش باز کرد؛ وارد باغی از بهشت شدیم که صدای انواع پرنده
انداز شده بود، وسط این باغ، ساختمونی مدرن با نمای طنین
های چوبی و زیبایی هر های سفید رنگی قرار داشت، نیمکتآجر

های قدیمی که زیرش چندتا پیرزن و شد، آالچیقطرف باغ دیده می
نشسته بودن. صدای هورا و آهنگی از سمت چپ ساختمون پیرمرد 

یکی  -شد؛ چند تا مرد و زن کنار هم نشسته بود و یکیشنیده می
رقصیدن، لبخندی زدم و با حسام وارد ساختمون شدن و میبلند می
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ی خیلی بزرگ با چهار پنج راهروی شدیم. یه ساختمون تک طبقه
ی طبیعی، دور تا دور این هاهای بزرگ گلشیک و مجلل که گلدون

های های سفید و براق، لوسترسرامیک  سالن چیده شده بود،
های کالسیک و تابلوهای نقاشی از بهار و دوازده شاخه، صندلی
ها، تابلوهای زیبایی که های پیرمرد و پیرزنتابستون، از عاشقانه

از عشق و نشاط و امید و دوست داشتن حرفی داشت. به انتهای 
که لباس فرم زیبایی تنش بود  ویی رسیدیم و حسام با منشیراهر

هماهنگ کرد تا داخل بشیم؛ خانم منشی با لبخند همراهیمون کرد و 
یاد خانم موالفر و روز اول کاریم توی   وارد اتاق خوبه شدیم،

بهزیستی افتادم. نفس عمیقی کشیدم و قدم توی اتاق گذاشتم؛ اتاقی 
های سفید ی چوبی، میز کاری چوبی و کمدهانسبتاً بزرگ با پنجره

های رنگارنگ ازش بیرون که درشون باز مونده بود و پرونده
هایی جلوی میز خوبه قرار داشت و اتاق با مونده بود، صندلی

پارتیشن از اون قسمت جدا شده بود.. پشت میز خوبه، آقایی با 
اهامون پشت و لبخندی به لب ایستاده بود و بشخصیت با موهای کم

ای رنگ و سرمه مردی با کت و شلوار  پرسی کرد؛احوال
تر. لبخندی زدم و تیپ و تقریباً همسن پدرم، شاید هم بیشخوش

کنار حسام روی صندلی نشستم، مدارکم رو به مدیر دادم تا بررسی 
های سبزش زد و شروع به خوندن مدارکم که بشه؛ عینکی به چشم

بعد از مدتی سرش رو باال    رد،به انگلیسی ترجمه شده بود ک
 گرفت و به ترکی پرسید:

ای تا حاال کار کردین؟ ن مؤسسهشما توی چنی -  

 نفسی کشیدم تا صدام نلرزه: 

بله من در ایران توی یه مؤسسه با کودکان سندرومی کار کردم و  -
ام کالً ها شدم؛ رشتههای اون بچهها پرستار یکی از مادربزرگبعد

مورِد.در همین   
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ی شما نیست؛ چرا بخشی خوندید، پس پرستاری برازندهشما توان -
 در ایران پرستاری رو قبول کردید؟!

 آب دهنم رو قورت دادم و به حسام نگاه کردم؛ حسام گفت: 

توی کشور باعث شد پرستار بشه.  شرایط موجود -  

 مرد سری تکون داد و گفت: 

جای اون دکتر و به بخش مرکز من دیروز بازنشست شدتوان -
ای رو جایگزین کردم.دیگه  

جا بیرون برم؛ ادامه ناامیدانه حاضر بودم که بلند بشم و از اون
 داد: 

جا یه مدت تونی اینجا هستی پس میاما شما برای کارآموزی این -
کنی و بعد در موقتی کار کنی البته با حقوق، چون برای من کار می

گیرم. مورد استخدامت تصمیم می  

 لبخندی زدم که ادامه داد: 

موفق باشین خانم باهادوری! -  

زیر قرارداد کارآموزی رو امضا   ام گرفت و با مرد دست دادم؛خنده
بخشی بود و قرار بود کارآموزش باشم کردم، خانمی که دکتر توان

مون اومد و زیر قرارداد رو امضا کرد و با عجله رفت. هم به جلسه
حاال فهمیده بودم آقای دکتر کمال بوشکون هست؛  آقای رئیس که

تونم برای کار بیام. از حقوقم خیلی راضی بهم گفت که از فردا می
تونستم خیلی خوب می بودم؛ هفت هزار لیر واقعاً عالی بود!

شد به همین سادگی انداز کنم و به زندگیم برسم، باورم نمیپس
تونستم با خیال . حاال میپس شغل پیدا کردن بر بیام تونستم از

ای که مستخدم آورده بود رو بنوشم و با رئیس و حسام راحت قهوه
 گپ بزنم.

*** 
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این روزها سرم خیلی شلوغ بود؛ هر تایم استراحتی که داشتم به 
کردم و توی دفترچه، کلمات و لغات های ترکی گوش میمکالمه

و شاید اون هم  پیدا شده بود کردم. حسام کمجدید رو یادداشت می
تونم از پس خودم بربیام، هر روز با خیالش راحت بود که می

اومدم و با جا میکردم به اینماشین مجتمعی که توش زندگی می
کردم. کارم شده بود کتاب خوندن و انجام ورزش سالمندها کار می

های اخمو و گاهی خندان. دلم برای مادرجون با پیرمردها و پیرزن
گفتن "برامون کتاب بخون!" یاد شد؛ هر وقت بهم میمیخیلی تنگ 

کرد های ترکی بهم کمک میافتادم، کتابمی جون و کاخ مخوفخانم
خیلی باال ببرم. گاهی معنی لغات رو از  -تا زبان ترکی رو خیلی

دادن. ها هم با شوق و ذوق جواب میپرسیدم و اونها میپیرزن
کننده جا خیلی کسلمحیط این کردمبرخالف تصورم که فکر می

ها همیشه در حال طور نبود، چون سالمندخواهد بود؛ اصالً این
استراحت و تفریح بودن. خانم دکتر ِزینِپ باشاران؛ کارفرمای 

خیلی کمک کرد تا با اصول و  -اصلی من بود و توی این مدت خیلی
قواعدی که توی این مؤسسه حاکِم آشنا بشم، متأسفانه بیشتر 

سپرد؛ من هم سعی ها وقتش پر بود و کارها رو به من میزمان
کردم به بهترین نحو ممکن کارهام رو انجام بدم، گاهی فرزندان می

زدن. شنیده بودم خانم ها بهشون سر میها و پیرزناین پیرمرد
هست؛ اون زن   بتول، مادر یکی از بازیگرهای معروف ترک

کرد. موهاش زده میگفتهای خاصش من رو شهمیشه با لباس
کامالً سفید، چین و چروک صورتش کامالً مشخص بود، با این حال 

کرد که فردا که میام براش رژلب جدید گاهی به من سفارش می
گرفتم و بهش هدیه با کمال میل براش رژهای رنگی می  بخرم؛

لش خیلی خوب بود. این مؤسسه، همه جا بوی دادم، روحیهمی
وقت احساس خستگی یا هیچ حس بدی داد؛ هیچیعشق و محبت م
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نداشتم. بیشتر کار من با این بود که حواسم باشه همه با هم تعامل 
داشته باشن، همه با هم حرف بزنن و بخندن و شاد باشن، البته 

شدم؛ ها هم میها و گفتاردرمانناگفته نماند گاهی دستیار فیزیوتراپ
ا برنمیان. امروز هم طبق دونستم تنهایی از پس کارهچون می

دادیم؛ ها و مردها داشتیم ورزش میمعمول و عادت همیشه به زن
ام برگشته بود البته بیشتر ورزشمون رقص بود تا ورزش. روحیه

کردم تا رقصیدیم و بعد کمک میها، رومان هاواسی میو با پیرزن
به کارت جدیدم تازه خوری برن و صبحانه بخورن. سیمبه سالن غذا

خورد؛ بدون توجه به دستم رسیده بود و هر لحظه که زنگ می
دونستم یا پریاست یا زدم، چون میاش فارسی حرف میشماره

که از همتا خبری نداشتم خیلی ناراحت بودم. نزدیک مامان. از این
گرفت که عید نوروز بود و من گاهی بعد از کار کردن دلم می

کردم که کدوم اط داشتم بررسی میتوی حی  م پیشم نیستن.خانواده
کردم که مرد جوون ها امروز تعامل باالیی داشتن و یادداشت میزن

ها به ها و زنو خوشتیپی وارد مؤسسه شد؛ با ورودش بیشتر مرد
سمتش هجوم بردن، اخمی کردم و نگاهی به مرد کردم تا بفهمم 

 کیه. از آقای ِمحِمت پرسیدم که با صدای لرزونش گفت: 

ن انگین آکیورک هست؛ فیلم فاطما گل رو نگاه نکردی؟!او -  

که کسی رو ی نه تکون دادم. از اینلبخندی زدم و سری به نشونه
جا این همه دوستش دارن، حالم خوب های اینبینم که آدممی
ها ارتباط نداره؛ ولی مثل شه. مادر آقای انگین زیاد با پرستارمی

ام شرقی بود و بور نبودم، ون چهرههمیشه من فرق دارم، شاید چ
ی خوبی داشت. به بتول خانم نزدیک شدم که بتول خانم باهام رابطه

 گفت: 

کرم پودرم داره تموم میشه. -  

 لبخندی زدم و گفتم:
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پسرتون اومده. -  

 با اطمینان گفت:

  هام خالص شد؛ میاد تا ببینمش.دست دوست دونم، اگه ازیم -

ای رو از پشت سرم شنیدم:مردونه خنده زدم که صداینیش  

وبه؟ خسالم مامان، امروز حالت  -  

مرد سن باالیی بود، با   برگشتم و آروم سالمی زیر لب بهش دادم؛
 دیدنم پرسید: 

پرستار جدید؟! -  

بخش هستم. من توان -  

خوشبختم از دیدنتون خانم. -  

رزا بهادری.  -  

باهادوری.  -  

م و گفتم: لبخندی زدام گرفت که با احترام خنده  

ها راحت نیستن. گه کاری داشتین من هستم؛ مادرتون با پرستارا -  

 خواست چیزی بگه که بتول خانم گفت: 

اش رو پسرم پرداخت خری؟ هزینهرزا؟! فردا برام از این کرم می -
کنه. می  

 نگاه مهربونی بهش کردم و گفتم: 

خرم. ه نیست؛ براتون کادو میالزم به هزین -  

 پسرش فوری گفت: 

پودر خریدید، چه زود تمومش ی پیش کرممامان؟! شما هفته-
 کردین!

انسیلر بود. اون کرم پودر نبود؛ ک -  

اوه مامان، خدا کمکم کنه.  -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 422 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

کم وقت برگشتنم به خونه بود؛ مسیر  -از سالن بیرون اومدم، کم
نه یک ساعت فاصله داشت و هر روز با ماشین جا و خوبین این

که تونستم رفت و از اینچیز عالی پیش میگشتم، همهمجتمع بر می
مستقل باشم خوشحال بودم. نزدیک عید بود و من از رئیس 

مرخصی گرفته بودم تا به ایران برگردم. درسته دو هفته بود که 
خواستم بود؛ میترکیه بودم، اما خیلی دلم برای خانواده تنگ شده 

امسال هم مثل همیشه با مامان و بابام عید رو تحویل کنم. بلیت 
ها بود. سوری ما ایرانیایران برای فردا بود و فردا چهارشنبه

ی لوازمم رو جمع چمدونم رو آماده کردم و حسام کمک کرد تا همه
جلوی فرودگاه ازش خداحافظی کردم و به ایران برگشتم. با   کنم؛

تن چمدونم از روی ریل، چشمم به بابا افتاد؛ لبخندی زدم و برداش
به سمتش دویدم و توی بغل گرفتم. واقعاً توی این دو هفته دلم 
براش تنگ شده بود، از بغل بابا و مامان که جدا شدم؛ صدای 

 دانیال توی گوشم پیچید:

خوش اومدی رزا! -  

رتی دیدم؟ یه مرد الغر با صوبه سمت صدا برگشتم؛ چی می
های کهنه، پلکی های بلند، موهای ژولیده و لباساستخوانی و ریش

 زدم و آروم زمزمه کردم: 

ممنون! -  

م گفت:کردم؛ بابا رو بهبا مامان صحبت می  

جا رسوند.این دانیال جان ما رو تا -  

این یعنی این بار هم دانیال قراره ما رو برسونه. خیلی خسته شده 
افتاد؛ توی ماشین فقط در مورد نیال و هام رو هم میبودم و چشم

درمانش، آرش و اتفاقات این دو هفته حرف زدی. به در خونه 
رسیدیم و بابا به دانیال تعارف کرد که باال بیاد اما دانیال نیومد و 

را اما از وقتی به تهران رسیدم حس غربت من دونم چرفت. نمی
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رو گرفته؛ انگار محل زندگی من همیشه ترکیه بود و هست. آخ، 
اتاق نازنینم! با ورود به اتاقم سوپرایز شدم؛ پریا روی تختم 

کرد، با دیدنش جیغ بلندی زدم و چپ نگاهم می -نشسته بود و چپ
بلند گفت:  غر کرد و با صدای -به بغلش پریدم. زیر لب غر  

احساس.مشو! توی این یک هفته یه زنگ بهم نزدی، دختر بیگ -  

م!قربونت برم که، ببخشید نفس -  

*** 

   خوره.رزا جان! گوشیت زنگ می -

ی ترکیه بود، احتماالً از بدو به موبایلم نزدیک شدم؛ شماره -بدو
 سالمنداِن.

 

Ayo )الو؟( –?   

سالم رزا جان! عیدت مبارک. -  

اراده لبخندی به وشحال حسام توی گوشی پیچید؛ بیصدای خ
 صورتم اومد:

ور؟ بارک عزیزم! چه خبر از اونمخوبی؟ عیدت  سالم، -  

جا رو نظرم مامان بابات رو بیار اینرزا باید بیای ببینی؛ به -
 ببینن!

ه؛ حتماً بهشون پیشنهاد میدم.هوم فکر خوبی -  

کردم و به بابا و مامان  بعد صحبت در مورد کار، باهاش خداحافظی
مامان اولش   برم؛ها رو هم میگردم اوناعالم کردم فردا که برمی

قبول نکرد اما بعدش بابا راضیش کرد و خوشحال و راضی دو تا 
بلیت اضافه کردم. نیال میل زیادی به اومدن نداشت و قرار بودن با 

در پی نشدم. شب بود و داشتم آرش وقت بگذرونه؛ پس زیاد پا
خوندم که فایل رو ذخیره کردم و مورد طراحی مد و لباس کتاب می
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جا شد. چشم باز کردم بهتوی تختم دراز کشیدم. حس کردم تختم جا
کرد؛ و دانیال رو کنار خودم دیدم که داشت با لبخند بهم نگاه می

 آروم پرسیدم:

تو... -  

م، دلم برات تنگ شده بود.اومدم نگاهت کن -  

کردم، صورتم رو نوازش کرد؛ با ترس از اهش میطور نگهمین
تخت بلند شدم و با وحشت نگاهی به تخت خالیم کردم. عرق بدنم 

به خودم اومدم و جیغ   در تماس با اکسیژن هوای اتاق سرد شد،
در اتاقم باز شد و دانیال توی   زدم؛ یه جیغ خیلی بلند و با وحشت.

م گرفت؛ بسته کردم و گریههام رو باز و چهارچوب در ایستاد، چشم
با صدای بلندی شروع کردم به گریه، چرا این توهم دست از سرم 

کنه؟ حس کردم توی خال داره؟ چرا؟ چرا این عشق ولم نمیبرنمی
کنه؛ ازم جدا شد و دانیال رو هستم و باد بین موهام بازی می

 دوباره دیدم، با صدای ترسون گفتم:

داری؟ چرا این حس ولم باز تویی؟ چرا دست از سرم برنمی -
   کنه؟نمی

من توهم نیستم رز! من دانیالم، دانیال واقعی، حالت خوبه؟ تو  -
 بیداری.

 با شنیدن صداش، ترس به بدنم تزریق شد و با ترس گفتم:

   هن منی... تو...ذتو... توهم  نه... نه... -

نه، من خودمم. -  

هل شدم و   د و دستم رو گرفت و روی صورتم گذاشت؛ابرو باال دا
های از حدقه در اومده بهش خیره شدم، گفت:با چشم  

خیلی زود خوابیدی رز! -  

 از جا بلند شدم و با استرس گفتم:
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برو بیرون از اتاقم... برو بیرون! همین اآلن... اصالً... تو با چه  -
 حقی... اومدی اتاق من؟

زد، و ایستاد؛ ناراحتی از صورتش موج میسرش رو پایین انداخت 
کوبی اومد، کل بدنش رو با خالهاش به صورتش اصالً نمیریش

زنان به در اتاقم نزدیک شد و زیر لب نقاشی کرده بود. آروم و قدم
 گفت:

ببخشید. -  

 از اتاقم بیرون زد و رفت.

*** 

وازم بابا و مامان، آماده جلوی اتاقم ایستاده بودن و من داشتم ل
ی مورد نیازم رو هم کردم تا آخرین وسیلهتاپم رو جمع میلپ

تا حاال دو تا چمدون رو پر کرده بودم و از این بیشتر حق   بردارم؛
دونستم ای ببرم. شال کوچولویی سرم کردم؛ چون مینداشتم وسیله

باید توی هواپیما باز کنم، موهای صورتیم رو باالی سرم بستم و 
زد:رفتم، بابا با نگرانی غر می از اتاق بیرون  

اعت یک پرواز داری هنوز آماده نیستی رز! این چه وضعِش؟س -  

 لبخندی زدم و گفتم:

ام؛ بیاین بریم خب!من که آماده -  

گردن قرار بود نیال مامان، نیال رو به آرش سپرد که تا وقتی برمی
هاشون رو وا ی ما زندگی کنن و حداقل سنگو آرش توی خونه

ها از هم برای اولین بار بابا به این توجه نداشت که اون   بِکنن؛
جدا شدن و دیگه محرم نیستن. از شب گذشته، حس سستی بهم 

دست داده بود؛ از بابا که پرسیدم، تأیید کرد که شب دانیال به 
مون مونده بود و هدف از این کارش اصرار خودش توی خونه

ابا و مامان رو پیدا کردم و خودم هنوز برام نامعلوم بود. صندلی ب
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شدن  بعد از بلند   ردیف با بابا و مامان، کنار پنجره نشستم؛هم
که چیزی رو جا هواپیما، حس دلتنگی و غم بهم دست داد، حس این

گردم. به استانبول که رسیدیم، بابا و مامان گذاشتم و دارم برمی
درحال    بگیرم؛های فرودگاه نشستن تا من یه ماشین روی صندلی

ش پیدا شد و با خنده بهم رزرو یه ماشین بودم که حسام سر و کله
 نزدیک شد.

الدینت تشریف آوردی خانم باهادوری!شنیدم با و -  

 خندیدم و گفتم:

بله، اومدیم خواستگاری. -  

ه، ما که بخیل نیستم وهللا.خدا خوشبخت کن -  

ن نزدیک شدم تا ای زدم و همراه با حسام به بابا و ماماقهقهه
حس کردم فکر   هم رفت، های مامان توحسام رو معرفی کنم؛ اخم

کنم، فوری گفتم:کنه دارم داماد جدیدش رو معرفی میمی  

حسام جان نامزد دارن و قراره برای عروسیش دعوتتون کنه  -
 مامان جون!

های گرد گفت: مامان ابرویی باال داد که حسام با چشم  

نه من... -  

نیشگونش گرفتم که با خنده ادامه داد: محکم  

ور... فرمائید از اینبآخ! بله درسته،  -  

رفتن و من و حسام پشت سرشون؛ حسام توی بابا و مامان جلو می
 گوشم گفت:

انیال رسیده واقعاً.دها، خدا به داد به زن داری دست -  

ای زدم و توی ماشین نشستم؛ توی راه فرودگاه تا چشم غره
دید به حسام دونه به دونه هرجایی از استانبول رو می مجتمع،

قدره، از کی ساخته شده داد که قدمتش چهمامان و بابا توضیح می



 

 

 WWW.98IA3.IR 427 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

ی دنیا از یادم ی غصهخندیدم و همههم فقط می و توسط کی، من
رفت، اما جای کوچیکی از ذهنم هنوز دانیال بود. وارد مجتمع 

ون خداحافظی کرد؛ وارد خونه شدیم و حسام بعد کلی چاخان، ازم
 که شدیم مامان و بابا با ذوق گفتن:

جا چه خوشگله رزا! اجاره چند میدی؟ حتماً باید گرون بوده این -
 باشه.

دونم چند باید بدم. اه قراره بدم؛ نمیاز این م -  

بابا و مامان رو به اتاق راهنمایی کردم تا استراحت کنن و خودم 
و شروع به تماشای سلایر "دوغدون او  جلوی تلوزیون لم دادم

 کادریندیر" کردم.

***   

های حسام، دور زدن توی شهر و گوش کردن به چاخان -بعد دور
ام و به حس خستگی تموم بدنم رو گرفت، بهشون گفتم که خسته

گردم. من برگشتم و به اتاقم رفتم؛ این روزها سرم مجتمع برمی
شد، زود خوابم کنی خوب نمیکرد و با هیچ مسخیلی بد درد می

شدم. بعد کمی استراحت، شروع کردم به پختن میومد و خسته می
زمان با آشپزی، تلوزیون هم نگاه هم  غذا تا مامان و بابا برگردن،

کردم. چند ساعت بعد، در زده شد و با باز شدن در حسام فوری می
 گفت:

ه، این هم مامان رو کالفه کرد ام، منرز! من برم ببینم این ننه -
زنم. بابات صحیح و سالم؛ بهت سر می  

   خواستم چیزی بگم که دوید و رفت.

   ؟ شهر رو دوست داشتین؟طور بود باباچه -

خواد کنی؟ خیلی دلم میعالی عزیزم؛ رزا جان! تو کجا کار می -
جا رو ببینم.اون  
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میدم. گردم بابا؛ بهتون نشونا سر کار برمیاز فرد -  

سری تکون داد و من فوری غذا کشیدم و روی میز چیدم. بابا  

مامان! بابا! بفرمائید. -  

مامان روسریش رو درآورد و به کمکم اومد؛ سر سفره، بابا در 
های حسام ازم سوال پرسید و من هم بهش اطالع دادم مورد حرف

مامان هم فقط در مورد نامزد خیالی   کنه،که حسام خیلی چاخان می
ید و من زیاد نتونستم چیزی بگم؛ چون دروغ بود و لو حسام پرس

توی سالن  رفتم. شب حسام و بابا قرار گذاشته بودن تا برنمی
بعد رفتن بابا، من و مامان   بولینگ مجتمع و با هم بازی کنن؛

های ترکی نشستیم و هر از گاهی به مامان توضیح جلوی سلایر
ن گفت:دادم که بازیگر چی میگه، یکهو مامامی  

! واقعاً چرا دانیال رو ول کردی؟ این زندگی ارزشش بیشتر از رزا -
   شوهرت بود؟

 کالفه نفسی فوت کردم و فنجون قهوه رو روی میز گذاشتم.

جام تا خودم باشم، من مامان! من اومدم خودم رو بسازم؛ من این -
همه روش حساس شدین کنم، حسام هم که اینتکیه به مردی نمی

کمکم کرد تا کار پیدا کنم همین.فقط   

 مامان حرفم رو قطع کرد و ادامه داد: 

نظرم اون اما دانیال با مستقل بودنت که مشکلی نداشت؛ به -
 عاشقانه دوستت داره که اجازه داده این همه ازش دور بمونی.

سکوت کردم و چیزی نگفتم. دانیال، همیشه توی ذهنم به یه خط 
فکر کردن بهش توی ترکیه، برام تابو بود.  قرمز تبدیل شده بود که

شد به هیچ مردی، من از وضع زندگیم راضی بودم و این باعث می
تکیه نکنم. این دسته گلی بود که همتا به آب داد. کاش از همتا 

گرفتم؛ اما تنها راه ارتباطم با همتا، دانیال ذلیل مرده بود خبری می
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بشکنم.خواستم غرورم رو دربرابرش و من نمی  

*** 

بدو لباس فرم رو  -شده بود و خواب مونده بودم. بدوخیلی دیرم 
تونستم توی ماشین تنم کردم و موهام رو رها کردم. موهام رو می

رفتم که گفتم:درست کنم. از در خونه بیرون می  

خداحافظ مامان، من رفتم. -  

 بابا سریع صدام کرد:

   ت چند؟گردی؟! ساعی برمیکرزا... وایستا...  -

   ساعت سه ظهر چطور؟ -

جا رو ببینم.سام میام دنبالت تا اونحخودم با  -  

چشم فعالً. -  

هام رو توی راهرو تونستم بیشتر از این، وقت تلف کنم. کفشنمی
پام کردم و پاپیون لباس فرمم رو جلوی آسانسور مرتب کردم. 

کرد، این هفته پیرهنم زرد خردلی با لباس فرمم هر هفته تغییر می
ای بود که راسته تا زیر زانوم کشیده بودمش. دامن سبز پسته

بود ولی پاپیون توی لباس فرم، انتخاب کفش و کیف با خودم 
شد. به ماشین همیشگی بود؛ همیشه شال قرمزی بود که پاپیون می

تر بره تا زودتر برسم. دویدم و تا نشستم به راننده گفتم که سریع
ای آینه رو به مانیتور پشت صندلی، وصل کردم و موهام رو گوجه

ه شدم باالی سرم بستم، آرایش مختصری کردم. وارد ساختمون ک
اومد. لبخندی زدم و به همون سمت حرکت کردم، صدای گیتار می

ها که نشیمن بود چند تا مرد و زن نشسته بودن ته یکی از راهرو
های خوش ذوق، کنارشون بودن و ها و پیرمردو بعضی از پیرزن

گرفتن. در حال خوندن و فیلم میزدند، میداشتن گیتار می
م قرار گرفت. برگشتم و شونه تماشاشون بودم که دستی روی
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لبخندی زدم که در   رئیس رو دیدم؛ آقای دکتر کمال بوشکون.
 گوشم گفت: 

که حالشون رو خوب کردم، حس شادی بهم دست داده. من از این -
مادرم رو خیلی سال پیش به خاطر سرطان خون از دست دادم. بعد 

مادر افراد اون تصمیم به باز کردن همچین مرکزی گرفتم تا به 
 دیگه کمک کنم تا شاد و سرزنده زندگی کنن.

بهترین کار رو کردین. -  

زود ازش فاصله گرفتم و به سمت بتول خانم رفتم. براش کانسیلر 
و کرم پودر جدید خریده بودم. با دیدن کرم پودر جدیدش ذوق زده 

هایی که اومده بودن ها و نوازندهنگاهم کرد و بغلم کرد. از خواننده
تشکر کردم و به افراد آلزایمری کمک کردم تا به اتاقشون برن؛ 

جا، کدوم از پرستارهای ایندونستن کجا هستن. با هیچچون نمی
ها بهم ای نداشتم که اونی جدی دوستی نداشتم و عالقهرابطه

ها از باال به پایین کنم این پرستارنزدیک بشن. این روزها حس می
نژادی که توی ایران، نسبت اً همون تبعیضکنن؛ دقیقبهم نگاه می

ها دارن. ها نسبت به ایرانیها داریم توی ترکیه، ترکبه افغانستانی
من توجهی به این نگاه باال به پایین ندارم؛ چون من هویت خودم 

رو دارم و مهم نیست ترکم یا نه، مهم اینه که انسانم. تنها دلیل این 
ال خریدم و ی دانیدیونم که توی خونههایی مهمه تغییرم رو به کتاب

های"خیره به خورشید نگریستن" و مخصوصاً کتاب  خوندم.
درمانی بتول خانم و آقا  تمام روز به گفتار  "وقتی نیچه گریست."

ممت گذشت. آماده شدم تا از محل کارم بیرون بزنم که بتول خانم 
که نزدیک شدم گفت: خیلی یواش صدام کرد. بهش  

ی با بوی شکالت بخر.گونهرو بگیر و برام رژاین  -  

 با خنده به دستش که صد لیر بود، خیره شده بودم زود گفتم:

شه.خرم، این پول الزمتون میمی خودم براتون -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 431 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 اخم محکمی کرد و رو برگردوند:

   اندازم آشغال.خوام برو، نخری ها. اگه بخری میصالً نمیا -

دار گفتم:و کشبا خنده، صد لیر رو گرفتم   

خرم. باشه می -  

لبخندی زد و تا دم در ساختمون، همراهیم کرد. از باغ بزرگ 
گذشتم و به دم در رسیدم. بابا و حسام منتظرم بودم که بابا با دیدنم 

 بهم نزدیک شد و گفت:

   شهره؛ اما خیلی زیباست. میشه بیام داخل؟ دور از -

 نگاهی به نگهبان کردم و گفتم:

   دونم!سوال کنم، نمی باید -

از نگهبان پرسیدم و نگهبان رو راضی کردم که بابا داخل رو 
اومده بودم این بار با دقت با بابا طی ببینه. همون راهی رو که 

کردیم و وارد سالن شدیم. همه جا رو به بابا معرفی کردم و 
های پیرم آشنا بشه. آقای نهایت به نشیمن، بردمش تا با دوستدر

پرسی کرد، به آقای ممت بابام رو جلو اومد و با بابا احوال ممت
مونه بابای من اومده دونستم یادش نمیمعرفی کردم با این حال می

بود. با لبخندی چرخیدم که آقای دکتر، پشت سرم ایستاده بود. بابا 
و آقای دکتر رو با هم آشنا کردم. نگاه بابا به دکتر یه جور خاصی 

گذره؟!ت داشتم بدونم، توی ذهنش چی میبود و خیلی دوس  

دکتر، خیلی اصرار کرد که با بابا یه قهوه بخوره؛ اما بابا دستم رو 
گرفت و ازش معذرت خواست. بابا و من توی حیاط مجتمع به 

شدیم که پرسید:ماشین نزدیک می  

ین رئیست، آدم مطمئنی هست؟!این آقا... هم -  

  لبخندی زدم و با خوش خیالی گفتم:

زنید ها. بابا از وقتی با مامان، تنهاتون گذاشتم مثلش حرف می -
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جوری ای از دکتر ندیدم. چرا اونجا اومدم و بدیبابا من تازه این
   نگاهش کردین؟! میشه چیزی که تو ذهنتون هست رو بدونم؟

شناسم، از این مرد دوری کن.می من مردها رو -  

ه مامان مخش رو زده تا من رو جوری شده؟ نکنواقعاً چرا بابا این
جا هم اذیتم کنه. به تهران برگردونن؟! یا شاید هم کار دانیاله تا این

 نفسی فوت کردم و گفتم: 

بابا؟! کارفرمای من خانم هست، ایشون فقط رئیس این موسسه  -
   است همین. خودت که دیدی چقدر سنش بود.

ز، بهش اعتماد نکن.حواست رو جمع کن ر -  

های بابا چیزی نفهمیدم و این خیلی ای باال انداختم. از حرفشونه
ها اعتماد کرد، شد به مردکه نمیکرد؛ اما اینکارم رو سخت می

گفت.راست می  

*** 

برای آخرین بار، مامان رو بغل کردم. خیلی دوست داشتم بمونن؛ 
اما نگران نیال و آرش بودن، خیلی تمایلی به موندن توی ترکیه 

ها سر کار بودم و نتونستم یه دل سیر تر وقتنداشتن. من بیش
باهاشون حرف بزنم. حاال هم بعد یک هفته، برای سیزده بدر 

ی مامان و بابا اشک ریختم. من خوان ایران باشن. بعد بدرقهمی
خونه هستم؛ اما بزرگترین کردم، تنها و بیهمیشه فکر می

دونستم. تنها کسی که نمی ها پیشم بودن و قدرشون روگرحمایت
جا توی این شهر، بهش اعتماد داشتم فقط حسام بود. حسام این

خاطر همین اخالقش بود که فکری بود بهخیلی مرد آگاه و روشن
باهاش راحت بودم. بعد پرواز کردن هواپیمای بابا و مامانم، همراه 

 حسام سوار ماشین شدیم و به مجتمع برگشتیم.

توی سالمندان شلوغ بود فصل بهار شده بود و  یک ماه کالً سرم
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ها از افسردگی فصلی بیرون اومده و شاداب شده بودن. هر خیلی
روز درباره نیال و آرش، پریا و اوضاع ایران از مامان سوال 

زد؛ اما گاهی انقدر کردم، مامان هم با حوصله باهام حرف میمی
زها گذشت و امروز برد. روخسته بودم جلوی ویدیو کال، خوابم می

اوایل اردیبهشت بعد گرفتن حقوق اولم، خوشحال و خندان از 
سالمندان بیرون اومدم و توی ماشین نشستم. حسام داشت سرزنشم 

کرد که کم، کار کنم و کمی به خودم استراحت بدم؛ اما انرژی می
تونستم این انرژی رو صرف کارم ای گرفته بودم و نمیدوباره

کردم که ایمیلی از یه شخص ها رو چک میین ایمیلنکنم. توی ماش
هام پیدا کردم. من آدرس ایمیلم رو جایی ندادم؛ ترک، بین ایمیل

هام ها چشمتک جمله -پس... ایمیل رو باز که کردم با خوندن تک
تر. در نهایت، جیغ محکمی زدم که شد و لبخندم پررنگگرد می

 راننده ایستاد و پرسید:

د؟! چیزی از دستتون افتاد؟ خانم چی ش -  

 حسام رو به راننده گفت: 

. چیزی نیست خبر حاملگیش هست -  

های گرد گفت:با چشم  

بله؟! -  

 به فارسی جیغ زدم:

م!قبولم کرده، هورا. وای حسا -  

شدم و جور به ایمیل خیره میراننده به راهش ادامه داد و من همین
ار، توی قلبم خدا رو شکر خندیدم. هزار بخوندم و میهزار بار می

وقت این ایمیل به دستم ، اگه خدا حواسش بهم نبود هیچکردم
ای بهم انداخت و پرسید: رسید. حسام، نگاه عاقل اندر سفیحهنمی  

   دختره یا پسر؟ -
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:موهام رو با دستم به پشت سرم پرت کردم و لبخند شیطانی زدم  

شده؟ بگو چی -  

شگیش دوباره جواب داد:حسام با تعجب و شوخی همی  

گه. مثبته؟! جواب تست حاملگیته دی -  

 خندیدم و گفتم:

خنگول! مگه من شوهر دارم؟! -  

 با حالت مسخره دست رو روی پیشونیش گذاشت و گفت:

کیه؟! نگو که معلوم نیست باباش -  

 با جیغ بلندی گفتم: 

ی آموزش طراحی لباس، قبولم کردن. هورا! دوره -  

 حسام عینک رو روی صورتش تنظیم کرد و گفت: 

یه جور گفتی حدس بزن چی شده، فکر کردم چه اتفاق بزرگی  -
 قراره رخ بده. چیزی نیست که حاال.

یست؟! دیونه.عه حسام؟! این چیزی ن -  

 با ذوق پرسیدم:

شناسی؟! راستی تو راشیت رو می -  

ن نبودم حسام جمله آخرم رو با حس تردیدی ادا کردم؛ انگار مطمئ
 همچین طراحی رو بشناسه، حسام لبخندی زد و گفت: 

باغزی باغلی؟ -  

 با ذوق سری تکون دادم که گفت: 

طور؟ میری های لباس مشهور ترک هست؛ چهبله یکی از طراح -
 پیش اون کار کنی؟

م: لبخندی زدم و به پل استانبول چشم دوختم؛ زیر لب زمزمه کرد  

سالم بر زندگی جدید. -  
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ی؟قدر خوشحال شداین -  

 صدای حسام پر از ناامیدی بود؛ جواب دادم: 

تونم تا آخر عمرم توی اون سرای سالمندان بمونم و من که نمی -
خوام پیشرفت کنم و باال برم، باال و باالتر.فسیل بشم؛ من می  

ای سکوت کرد و گفت: حسام لحظه  

ته باشی؛ ولی به که قدرت یا پول داشخیلی، خیلی سخته مگر این -
شی. هرحال امید دارم تو موفق می  

 خوشحال نگاهی بهش انداختم و حسام رو به راننده گفت:

خوایم جشن بگیریم.به مهمونی برو! می -  

هام و اهدافم جلوی ی آرزوبرگشت و چشمکی به من زد. همه
کردم قدم اول رو برای رسیدن بهش چشمم پدیدار شدن؛ باور نمی

به سالنی رسیدیم و رو به حسام گفتم:برداشتم.   

نخریدم آخه. دیوونه من لباس مناسب -  

خریم؛ کادوی من به تو.خب چیزی نیست می -  

رو کرد و با خوشحالی از ماشین پیاده بهای به بوتیک رواشاره
 شدم؛ رو بهم گفت:

ها!زنن؛ نقاب بخریمه نقاب میهاین مهمونی  -  

یه پیرهن مجلسی   بوتیک شدیم؛ ای گفتم و با هم واردباشه
ای خریدم که نقابم رو های نقرهدار مشکی باالی زانو با کفشپولک

 روش هدیه دادن. با خنده رو به حسام گفتم: 

آرایشم؟ -  

ریم! بی کافی زشتی؛ بیا ش داری دیگه به اندازهآرای -  

رژم رو تجدید کردم.  -  

آهنگ ترکی شادی ها وارد سالن بزرگی شدیم که با همون لباس
شد؛ حسام دستم رو گرفت و جوری که صداش بهم توش پخش می
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 برسه گفت:

ها! از کنار من ُجم نخوری -  

سری تکون دادم و شروع به بررسی محیط کردم. یه سالن تقریباً 
هاش خاموش بود و فقط چراغ رنگارنگ هفتصد متری که چراغ

های شیرین ادکلنمحیط رو روشن کرده بود. بوی نوشیدنی تلخ با 
هر چهل قدم یه ست کاناپه یا مبل بود که    دخترها ترکیب شده بود،

تری با حسام به سمت خلوت  نشسته بودن.  های جوونروش پسر
دو تا دختر خدمتکار به حسام نزدیک شدن و   رفتیم و نشستیم،

لیوان رو برداشت و رو به من گفت:  بهش نوشیدنی تعارف کردن؛  

چار میشی!و نخور که معلوم نیست به چه وضعیتی دتو نه، ت -  

 تو دلم گفتم: 

نم! ِزکی، اومدم تا خوش بگذرو -  

حواس حسام پرت بود که آروم از کنار حسام بلند شدم و کمی دور 
ها شده خوند و باعث رقص دخترشدم، دیجی پشت میکروفون می

ی دادم. مرد ترک جذاببود؛ جلوی دیجی ایستادم و بهش گوش می
بهم نزدیک شد و نوشیدنی به دستم داد؛ تشکر کردم و با آهنگ 

شروع به رقص کردم. لیوان اول که تموم شد، لیوان دوم و 
چنان لیوان سوم و چهارم، به خود که اومدم توی بغل مرد ترک هم
هام رقصیدم؛ برام مهم نبود که اون کیه. حالم بد شده بود و چشممی
هواری شنیدم؛ تا برگشتم دانیال دستم  زد. صدای داد ودو می -دو

هام سنگین شده کرد. گوشرو گرفته بود و با مرد ترک دعوا می
؛ فقط چشمم به لباسم افتاد که پاره شده شنیدمبود و چیزی نمی

 بود، آروم دستش رو از دستم رها کرد و من روی کاناپه افتادم. 

*** 

کنم؟ کار میجا چیبا سردرد بدی از خواب بیدار شدم؛ من کجام؟ این



 

 

 WWW.98IA3.IR 437 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

من که توی مهمونی بودم، حسام کجاست؟ صداش توی گوشم 
 پیچید: 

بیدار شدی رز؟! -  

هام رو باز نگه داشته بودم که پرسیدم: به زور چشم  

تو من رو آوردی خونه؟! -  

اومد. حسام نمیدار و گرفته بود؛ هیچی از مهمونی یادم صدام خش
ای نزدیک شد و ریلکس گفت:با فنجون قهوه  

تونم دروغ بگم.من نیاوردم، نمی -  

هوم؟ -  

از حرفش چیزی متوجه نشدم، کش و قوسی به بدنم دادم که در 
جای حسام، دانیال با  به   اتاق باز شد و حسام بیرون رفت؛

 ا. چشمباز توهم زدم خد  های سرد و ناراحتش به سمتم اومد،چشم
 از توهم همیشگیم برداشتم و زمزمه کردم: 

بریدی. داروشکر تو توی مهمونی نبودی، وگرنه سرم رو میخ -  

 یکهو صداش توی اتاق پیچید: 

رسیدم.ال خودت بودی آره، حسابت رو میحاگه توی  -  

اراده برگشت و بهش خیره شدم؛ با صدای بلندی گفتم: صورتم بی  

اری نه؟ بابا ولم کن! شب تو، روز تو، ولم ددست از سرم برنمی -
خوام تنها توی آغوش خودم بمیرم!کن من می  

 حرفم رو قطع کرد و گفت: 

   و رو گرفته؛ داری هذیون میگی.تنوشیدنی بد  -

جدی این مرد دانیال بود؟ این غول الغر که  -خشکم زد؛ جدی
کردم بدنش پر بود از نقاشی؟! پلکی زدم که کنارم نشست؛ نگاهش 

طور بود که توی تهران دیده بودم. آروم دستش رو به هنوز همون
صورتم نزدیک کرد که ترسیدم و سرم رو عقب گرفتم، دستش به 
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هاش سرد نبود، با صورتم رسید و نوازشم کرد؛ حاال دیگه دست
که جلوم نشسته  کردم که این چهرهاین حال من هنوز باور نمی

قدر تونستم لب باز کنم و بگم چهنمی  توهم و خواب و خیال نیست،
قدر محو تماشاش بودم که کنارم نشست و بغلم دوستش دارم. این

 کرد؛ آروم صداش زدم: 

   تویی؟  دانیال! -

اگه حتی خواب هم باشه    شنیدم که لبخندی زدم؛هاش رو مینفس
اش تو گوشم خوام از این خواب بیدار نشم. صدای خشن دورگهمی

 پیچید:

خواست بهت دست درازی کنه؛ اگه دیر رسیده بودم اون مرد می -
افتاد؟دونی چه اتفاقی میمی  

 از بغلش جدا شدم و پرسیدم:

شب تو من رو از دست اون مرد ترک نجات دادی یا حسام؟دی -  

 بلند شد و نگاهی بهم کرد و زیر لب گفت: 

دارم! دوست دارم رز، خیلی دوست -  

هام به آب سردی تبدیل شده و وی رگیخ زدم؛ حس کردم خون ت
کل گرمای بدنم رو ازم گرفته. این دانیال بود؟ توهم نبود؟ خواب 

هام درست شنید؟ پرسیدم:خیال نبود؟ گوش  

چی؟ -  

دوست دارم، خیلی دوست دارم! -  

شاید اگه توی   ؟زنهمژه زدم، این دانیال هست که این حرف رو می
گفتم ین حرف رو بهش میای بودم، من هم همموقعیت دیگه

های سرخش مواجه اش رو با زور عقب دادم با چشمسینه  اما...
شدم، ولی اعتنایی نکرد؛ از تخت بلند شدم و باالی سرش 

   ایستادم.
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   خوام تنها باشم.ه لطفاً اتاقم رو ترک کنی؟! میمیش -

ها همه حرف منطقم شد به حرف قلبم گوش نکردم؛ اینباورم نمی
ای که اهداف و آرزوهام در گرو گوش کردن بهش بود، منطق زنانه

 بود. دانیال خشکش زده بود که یکهو گفت: 

وقت کنی؟ کاش هیچحاال که گفتم عاشقت شدم این کار رو می-
   گفتم.نمی

کردم، گاهی به قیافش نمیخورد؛ نهاش مثل تیری به قلبم میحرف
پرم.دونستم اگه نگاهش کنم به بغلش میمی  

دانیال کمی بعد گفتن آخرین حرفش ایستاد و دست به جیب از اتاقم 
 خارج شد؛ به پشت در که رسید برگشت.

صاحب ولت کردم تو کشور غریب! من قسم خوردم فکر نکن بی -
  مونم.ازت محافظت کنم، تا آخر این حرفم پاش می

ام رو بستم و صدای در اتاق توی سرم پیچید، حال نزاری هچشم
خواست این کار رو بکنم، من برای رسیدن به شتم؛ واقعاً دلم نمیدا

تونم مزدوج باشم. پاهام سست شد و روی خوام نمیجایی که می
مهابا به روی م افتاد و بیهام روی گونهاشک  فرش اتاق افتادم؛

وقت این کاش هیچ  ش روی تخت مونده بود؛تختم پریدم، هنوز بو
بو از بین نره تا بتونم هر شب با بغل کردن بالشت به خواب برم. 

دونم چیزی که گذره و نمیدونم چند ساعت از رفتن دانیال مینمی
دونم که پا روی دیدم خواب بود یا واقعیت اما این رو خوب می
ی که خودم احساساتم گذاشتم برای به دست آوردن استقالل

خوام به دست بیارم خواست هر چیزی که مینمی خواستم؛ دلممی
رو بدون زحمت و با پول شوهرم بخرم. آبی به صورتم زدم تا از 
شوک رفتن دانیال در بیام. گوشی رو برداشتم تا به حسام زنگ 

ی آموزشیم حسام هم باهام بزنم اما واقعاً نیاز بود که برای دوره
رنگ پوشیدم و موهام رو  میرم. لباس بلند و مشکیبیاد؟ نه خودم 
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تم و بافتم. آرایش مختصری در حد زیبا شدن زدم و بدون بس
خوردن صبحانه از خونه خارج شدم؛ آدرسی توی ایمیل بهم 

فرستاده شده بود، همون رو برای راننده خوندم تا به راه افتاد. 
ود؛ )من قسم ی آخر دانیال ذهنم رو درگیر کرده بتوی راه جمله

ست؛ باید حواسم خوردم ازت محافظت کنم.( این یعنی دانیال ترکیه
باشه که تعقیبم نکنه و سر از کارم در نیاره. به پشت سر ماشین 

به بوتیک خوشگل و بزرگی از شهر    نگاهی کردم؛ ماشینی نبود،
جاست. رسیدیم و راننده اطالع داد آدرسی که بهش دادم این  

»    د:بو بود که روی تابلوش نوشتهبوتیک کوچیکی  raşit 
bağzibağ» 

 پیاده شدم و توی ذهنم به ترکی حرف زدم: 

من رزا بهادری هستم؛ کارآموز جدیدتون، خوشبختم! از... نه،  -
نه این خوب نیست. سالم آقای راشیت؛ من رزا بهادری هستم، نه، 

نه، نه نه سالم من بهادری هستم از شما ایمیلی دریافت کردم؛ 
 وای! 

وارد بوتیک شدم که دو تا دختر خیلی خوشگل به سمتم 
لبخندی زدم که دختر خوشگل اولی پرسید:  اومدن؛  

تون کنم؟ تونم کمکطور میچه -  

خیلی خوشتیپ و سبزه از  -خواستم چیزی بگم که یه مرد خیلی
 دور دختر رو صدا زد: 

ِجَرن؟ چه خبره؟  -  

بیارید!آقا یه لحظه تشریف  -  

ی زرشکی و پیرهن به بوتیک توجهی نداشتم و چشمم به جلیقه
شد بود؛ یه مرد با نباتی رنگ مردی که از دور بهم نزدیک می

نور    پوست صورتی سبزه که موهای پرپشت مشکیش زیر
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تونم های کوتاهی داشت اما نمیها و ابروزد، چشمبرق میها چراغ
ه تقریباً سی و پنج یا سی و شش بگم جذاب نبود؛ بهم نزدیک شد ک

 ساله به نظر رسید. ابرو باال داد و دست به جیب گفت: 

اهادوری، به بوتیک من خوش اومدی!سالم خانم ب -  

دونستم چی بگم که آروم گفتم: خشکم زده بود و نمی  

ممنون.  -  

 من رو از کجا شناخت؟!

 راشیت رو به دختر خوشگل گفت: 

اق طراحی ببرش تا بیام!ن هستش به اتایشون کارآموز جدید م -  

لبخندی به من زد و به سمت زن و مردی که باهاشون حرف میزد 
 رفت؛ دختر خوشگل رو به من گفت:

ای راشیت.ها و دستیار آقن اسمم جرن هستش؛ یکی از مدلم -  

 لبخندی زدم و با لکنت گفتم: 

رزا... بهادری.  -  

به دنبالم بیا رزا! -  

ی بوتیک پر ی شیک و گاهی عجیب گذشتم؛ همههااز بین لباس
های اسپرت، های مجلسی، لباسبود از رگال، کفش، آینه، لباس

های کالسیک و رنگارنگ. فرش قرمزی دو طرف بوتیک لباس
ای رنگ های قهوهپهن بود که از همون فرش قرمز که روی پارکت

بود که  یه در  درخشید عبور کردیم و به انتهای بوتیک رسیدیم؛می
گروهی از دخترها و   جرن اون در رو باز کرد و واردش شد،

ها توی ها پشت چرخ خیاطی نشسته بودن و صدای چرخ خیاطیزن
ی جرن رو وارسی کنم؛ کامالً تونستم قیافهپیچید. حاال میگوشم می

 شبیه به کایلی جنر بود، زود پرسیدم:

ستی.تو خیلی شبیه کایلی جنر ه -  
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ادامه داد:خندید و   

تا شبیهش باشم دیگه. این همه عمل کردم -  

ها کنن تا شبیه کایلی باشن؟ اینِا وا این دیگه چه مدلِش؟ عمل می
؛ پر نور و های ایرانی هستن. نگاهی به اتاق کردمهم که مثل دختر

هایی از زیبا بود، دو طرف این اتاق بزرگ صد متری، رگال
ی ردیف اول به هاکه خیاط های نیمه دوخته قرار داشتلباس

گشتن، انتهای ذاشتن و برمیرفتن و چیزی روش میسمتشون می
اون اتاق بزرگ، دخترهایی روی زمین نشسته بودن و با دستگاه 

دوختن. صدای راشیت من رو از هایی رو روی لباس میمروارید
 اون فضا بیرون آورد؛ لبخندی زدم و برگشتم: 

جور جا یهبینی اینه میکدی رز! خودت به کارگاه من خوش اوم -
کنن علتش عجله می ها که این همهی بزرِگ و این خانمخونهخیاط
شوای هست که یک ماه دیگه قرار هست توی ایتالیا برگزار فشن

ی خودم به ونیز برم؛ تو های طراحی شدهبشه و من باید با لباس
و به نحو ررها کنی که کاهم همراه با این دخترهای من سعی می

 احسنت انجام بدی.
 لبخندی زدم و گفتم: 

 گیرم.  یمتمام تالشم رو به کار  -

 راشیت رو به خیاط اول گفت: 

 رزا رو راهنمایی کن. فاطما خانم لطفاً  -

 رو به من کرد و گفت: 

ای توی این کار نداری؛ من فقط به خاطر ایرانی دونستم تجربهیم -
ها خیلی باهوشن؛  ازت انتظار ایرانی بودنت انتخابت کردم چون

 دارم توی این یه ماه خودی نشون بدی.  

لبخندی زدم و فاطما خانم من رو راهنمایی کرد تا کنارش بشینم.  
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آور بود؛ دم به دقیقه باید مثل رانندگی با کار با چرخ خیاطی عذاب
های چرخ باشه. فاطما خانم تمام تالشش اتومبیل، حواست به پدال

کرد که بهم بفهمونه کی باید پدال بزنم اما من دوباره اشتباه و میر
 شدم. کردم و ناامید میمی

ساعت دو ظهر آقای راشیت دوتا کف زد و با صدای بلند 
 اش گفت: مردونه

 تمام. خسته نباشید.  تمام -

 نفسی فوت کردم که بهم نزدیک شد و گفت: 

 تونی از پسش بربیای؟چطوره؟ آیا می -

اد این حرف اعتماد به نفس خیلی بزرگی بهم داد و با همون اعتم
 توی صدام جواب دادم: 

 تونم.  بله می -

 لبخندی زد و گفت: 

 تونی به خونه برگردی از فردا ساعت...رای امروز کافیه میب -

 

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:

ا ن رو ببخشید! میشه من از فردا شیفت بعد از ظهر بیام؟ من تم -
هستم؛  برای امرار معاش الزمه که شغل  ساعت سه سر کار قبلی

 جا بیام.  قبلی رو حفظ کنم، امروز روز تعطیلم بود که تونستم این

 هاش رو ریز کرد و گفت: چشم

 ز فردا ساعت شش عصر تا دوازده شب؛ خوبه؟اعالیه!  -

سری تکون دادم. این یعنی من قراره از خستگی منفجر بشم؛  من 
رسیدم و فقط زمان این رو داشتم که اعت چهار به خونه میس

جا برگردم.  از بوتیک بیرون اومدم که لباس عوض کنم و به این
باره. جلوی بوتیک ایستادم تا به راننده زنگ متوجه شدم بارون می
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 بزنم؛ اما صدای کسی از پشت سرم من رو میخکوب کرد. 

 رسونمت! خیس میشی.  بیا خودم می -

ا رگشتم که دانیال به زور دستم رو گرفت و با خودش کشید؛  بب
حرص دستم رو از دستش رها کردم که بارون  روی صورتم 

 نشست.  نگاهی بهم کرد که با صدای بلند و خشن گفتم: 

کار داری باهام؟ توی مملکت ست از سرم بردار، ولم کن! چید -
 غریب هم از دستت آرامش ندارم.  

ش کشیدم و به بوتیک نزدیک شدم؛ هام رو از صورت افتادهچشم
اومد،  بارون گرفت و جرن رو دیدم که داشت از بوتیک بیرون می

شدم که از کیفم رو باالی سرم گرفتم و قدم زنان به جرن نزدیک می
ا پشت دستم رو کشید و بهم زل زد؛  این لرزش بدنم از سردی هو

نارش ابی برای این سؤالم نداشتم چون کبود یا از هیجان خودم؟ جو
کوبید و دانیال هر غرق در لذت بودم. بارون روی صورتمون می

شد؛  بعد از مدتی آروم ازم لحظه فشار دستش دور کمرم بیشتر می
جدا شد. موهای بلندش روی صورتش رو احاطه کرده بود؛ این 

ی  عمرم بود. دست سردش رو روی صورتم لحظه بهترین لحظه
 گذاشت و گفت: 

 خیلی دوست دارم! -

 اش زدم و گفتم: مشت محکمی به سینه

 و عاشق شایلی بودی؛ کو عشق آتشینت؟ ِکی فروکش کرد؟    ت -

وقت نرفتم اما دنبال ایلی عشق نبود؛  من به دنبال شایلی هیچش -
 تو هرجا بری میام.  

 ازش جدا شدم و گفتم: 

عشق تو به من هم عشق طور که عشق اون عشق نبود؛ همون -
 نیست.  
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یابون رفتم و سریع یه ماشین گرفتم و به خونه خبدو به سمت  -بدو
هام خیس شده بود و از کیفیت افتاده بودن،  برگشتم؛ تموم لباس

طور طی شد که االن روی کاناپه نشستم و دونم این مسیر چهنمی
 به تلویزیون خاموش زل زدم.  

کرد؛ دانیال مثل بختک وسط ام نمیای رهفکر و خیاالت لحظه
 تونستم از دستش خالص بشم.  زندگیم افتاده بود و نمی

 *** 

 

چیز بود و در این میان فهمیده بودم آقا مهمت و حواسم به همه
بتول خانوم عاشق همدیگه شدن و امشب قراره با چند نفر 

برون انجام بشه،  من هم بعد از ساعت خواستگاری کنیم و بله
گردم. قراره کلی خسته بشم. جا برمیام توی بوتیک به اینریکا

ر دقت کرده بودم که وقتی من توی سالمندان هستم رئیس خیلی دو
کنه؛ حاال یا پلکه که این رفتار به من حس بدی منتقل میو برم می

که منظور به کارم اعتماد نداره که این فکر خوش خیالی بود یا این
 ای داشت. دیگه

 ی بتول خانم رو کنار لوازمش گذاشتم و کنارش نشستم: ونهرژگ

 خانم؟ امروز حالتون چطوره عروس -

صالً خوشم نمیاد بهم بگن عروس! اما چون تو گفتی اشکال ا -
 نداره. 

 خندیدم و ادامه دادم: 

 خوشبخت بشی عزیزم! -

 کمی چشم نازک کرد که رژگونه رو توی بغلش گذاشتم.

 خ رو میده. این بوی شکالت تل -

 لبخندی زد و رژگونه رو باز کرد و بو کرد؛  رو به من گفت: 
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 همین دلیل اسمت رز شده.  و مثل گل رز مهربونی! حتماً بهت -

صورتش رو بوسیدم و از اتاق خارج شدم؛ رئیس جلوی اتاق 
وم ایستاده بود که با دیدن من صداش رو صاف کرد، ایستادم و آر

 گفتم: 

  خسته نباشید. -

 داری میری؟  -

م و لحن صداش کامالً گستاخانه بود؛ سعی کردم خودم رو کنترل کن
 با تحکم گفتم: 

 ه؛ چطور؟بله تایم کاریم تموم شد -

 یت کارآموز شدی. شنیدم پیش آقای راش -

 کنم هر دو کارم رو کنترل کنم و به بهترین نحو.له، سعی میب -

 گفت:  وآوری قطع کرد حرفم رو با لبخند چندش

تونی از این به بعد ساعت یک به خونه برگردی تا بتونی هم یم -
 استراحت کنی و غذا بخوری و هم به کار بعدیت برسی. 

 تونم هر دو رو هندل کنم. ممنون من می -

 راحت باش رز! -

ازم دور شد و به سمت راهروی اتاق خودش رفت،  این یه 
شیت ولتیماتوم برای من بود؛ این یعنی تالشت رو زیاد کن تا راا

ق استخدامت کنه! از ساختمون بیرون اومدم و نور خورشید به فر
 میرم؛ انقدر که حالم بد بود. کردم دارم میسرم زد،  حس می

 تم: توی ماشین، حسام منتظرم بود؛ تا داخل ماشین نشستم فوری گف

 میرم. یر دارم مبیا فشارم  و بگیر انگا -

 جا خاکت کنیم یا تهران؟!ه خوب؛ وصیت بکن که اینچعه  -

 وای حسام زود باش! -

حسام سریع از داخل کیفش، گوشی پزشکیش رو درآورد و با 
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دستش کمرم رو خم کرد و گوشی رو روی کمرم گذاشت؛ نگاهی 
 هاش یه نگرانی رو دیدم. به شوخی گفت: بهش کردم که عمق چشم

 راننده ببرتت قبرستون یا خودت میری؟ بگم  -

 حسام؟! -

سکوت کرد و چیزی نگفت. بعد چند لحظه سکوت رو به راننده 
یدیم اعالم کرد که به بیمارستان بره؛  به جلوی بیمارستان که رس

 رو به من گفت: 

 اپ بگیری. تو هم بیا! باید یه چک -

ش وارد کمی حس بد بهم منتقل شد. از ماشین پیاده شدم و باها
ها لباس فرم خاصی بیمارستان شیک و مجللی شدم که پرستار

هاش در پوشیده بودن. یکی از پرستارها با دیدن حسام و من اخم
 هم شد و حسام بهش نزدیک شد و پرسید: 

 امروز آزمایشگاه باز هست؟  -

 دختر پرستار که پشت قسمت پذیرش ایستاده بود؛ با همون اخمش
 گفت: نگاهی به من کرد و 

 بله آقای دکتر.  -

توجه بهش به سمتم اومد و دستم رو گرفت؛  با هم وارد حسام بی
ه براهرویی شدیم که انتهاش آزمایشگاه بود.  حسام با خنده رو 

 من گفت: 

 بینی چه عزیزم من؟رستار رو من کراش داره. میاون پ -

 

 سری با تأسف تکون دادم و لبخند زدم، وارد آزمایشگاه شدیم؛
دکتر آزمایشگاه و حسام با هم شروع کردن به حرف زدن و خوش 

هام رو بسته بودم که صدای دختری رو در گوشم و بش،  چشم
 شنیدم: 
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 فاً بفرمایید و وارد اتاق آزمایش بشین!خانم، لط -

رفم سری تکون دادم و ایستادم که یهو سرم گیج رفت؛   حسام به ط
 وم بود، پرسید: دوید و با استرسی که توی صداش معل

خوای امروز رو برات مرخصی رد کنم؟ امروز زا خوبی؟ میر -
 نرو.

 نه خوبم.   -

ه وارد اتاق شدم و ازم خون گرفتن. قرار شد جواب آزمایش رو ب
هام رو شدم و چشمحسام بفرستن؛ باهاش از بیمارستان خارج می

 بسته بودم و دستم توی دستش بود،  صدای دانیال رو شنیدم: 

دنده ن بهت گفته بودم آنمی داری اما توجه نکردی؛ همیشه یکم -
 و لجبازی. 

چشمم رو باز کردم و با دیدنش خواستم چیزی بگم اما از حال 
 رفتم.

  *** 

فهمی؟ اون آنمی داره؛ این خیلی موضوع جدی سام چرا نمیح -
 برای یه دختر هست، تو دکتری چطور... 

ریزیت تونم برم ازش بپرسم که خوننمیدونم اما من دونم، میمی -
ای داری،  تنها راهش اینه که بهش چقدره و چه عالئم دیگه

 نوروبیون و ویتامین بی تزریق کنیم.  آقا تو که شوهرشی چرا
 پرسی؟ مگه دکتر نیستی؟نمی

ای از گلوم خارج شد؛ هم فشردم و صدای ناله چشمم رو با فشار به
 هاشون رو تموم کردن. دانیال کنارمدانیال و حسام جر و بحث

که  ایستاد؛ نگاهش کردم و به سختی پلک زدم، دانیال کنارم نشست
 آروم گفتم: 

ام بیشتر من این ماه خونریزی نداشتم  فقط سردرد و  سرگیجه -
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 بود. 

صدام انقدر آروم بود که خودم خیلی به سختی صدای خودم رو 
شنیدم؛ دانیال موهام که دور صورتم ریخته بود رو کنار زد و می

 آروم گفت: 

 چرا دکتر نرفتی؟  -

 خونی دارم؟ و کرده بودم که کمبکف دستم رو  -

 خونی.من که بهت گفته بودم کم -

 دونم. می -

که تا دیگه سوالی در این مورد جوری این کلمه رو بهش گفتم 
ه کنپرسه.  ِسرم قرمز رنگی بهم وصل بود و بهش خیره شده بودم 

 موهام رو بوسید،  حسام رو صدا کردم و  نزدیکم اومد. 

 اخراج شدم؟  -

هام َپر، حسام جوابی نداد؛ این سکوت به معنی این بود که آرزو
 اد. حسام گفت: ی چشمم روی بالشت افتاهدافم َپر. اشکی از گوشه

 زنم.حرف می نگران نباش! من باهاش -

ه، راشیت االن به کمک نیاز داشت؛ چون یک ماه دیگه به ن -
 شوی ونیز میره. فشن

 دانیال با عصبانیت گفت: 

 جا انقدر برات مهمه که حال جسمیت برات مهم نیست؟اون -

 چپ نگاهی بهش کردم و با حرص گفتم: 

 االن. از اتاقم برو بیرون! -

 گستاخانه جلوم ایستاد.

 نمیرم، حرفِی؟ -

تی نفسی فوت کردم، نگاهم به ساعت افتاد؛ ده شب بود، با ناراح
 زیر زبونم زمزمه کردم: 
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 انم هم َپر؟ یعنی بله برون بتول خ -

م لرزید و پتو رو روی سرم کشیدم؛ با صدای بلندی شروع چونه
 م شده بودم، صدایکردم به گریه کردن.  بعد چند ساعت که آرو

بهم  لبخند پایی رو کنار تختم شنیدم؛   پتو رو کنار زدم که دانیال با
 گفت: 

 ها. هات رو بپوش! بله برون دیر میشهبیا لباس -

اش و پاپیونش خورد که چشمم به کت و شلوار شیک مشکی
ی اتاق اشاره کرد و لبخند ابرویی باال داد و با چشمش به گوشه

های مشکی براق روی شیک خردلی رنگ با کفش زد.  یه لباس
انداخت که کار آویز بود؛   یه لباس دکلت که من رو به شک می

 دانیال باشه. 

 آروم گفتم: 

 بپوشمش؟ آخه بهم سرم وصله چجوری -

م دانیال دو طرف بازوهام رو گرفت و صورتش رو روی شونه
 گذاشت و گفت: 

 کنم خوشگل!کمکت می -

 به کمکش بلند شدم و ایستادم، دستم رو گرفت؛ توی این لباس،
 زیباترین مرد دنیا شده بود. 

 لباس رو از آویز برداشتم که دانیال آروم گفت: 

 کنم. کمک می -

اختیار بلوز و دامنم رو درآوردم، دانیال کمک کرد تا لباس رو بی
موهام  تنم کنم،  بدون هیچ حس بدی بهش زل زده بودم. برگشتم و

خیال هر چی اتفاق افتاده خواستم بیرو یه طرف صورتم ریختم. می
بشم و توی لحظه زندگی کنم.  ازش جدا شدم تا آرایش کنم؛ در 

شد تا کارم تموم بشه. آرایش صورتی طول آرایش بهم نزدیک نمی
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کنه،  اش میدونستم  دیوونهو مالیمی کردم با رژ لب قرمز که می
و دور و اطراف صورتم ریختم؛  کمی با بابلیس فر موهام رو بستم 

دادم و روی تخت نشستم تا کفشم رو پا کنم. دانیال کفشم رو آورد 
 و خم شد و پام رو توی کفش کرد و بندش رو بست.

 ِسرم رو روی تخت گذاشته بودم که برش داشت و آروم گفت: 

 موم شده. تجا برسیم این هم اون بریم، تا به -

های تند از مجتمع م و دستش رو گرفتم و با هم با قدملبخندی زد
خارج شدیم و سوار ماشین شدیم.  صورتم رو برگردوندم که 

ه بمتوجه شدم توی این مدت که من به خیابون خیره بودم دانیال 
 پرسیدم:  وکرد،  لبخندی زدم من نگاه می

 دامه داشته باشه؟جشن تا ِکی قراره ا -

 ا جشن تموم بشه. عت دیگه مونده تهوم. فکر کنم دو سا -

 اش گذاشتم؛ دانیال پرسید: سر تکون دادم و سرم رو روی شونه

 جعبه رو باز کردی؟ -

 با خجالت سکوت کردم؛ آروم گفتم: 

 گمش کردم.  -

 کردیش.  اشکال نداره؛ خوب شد گم -

 لبخندی زدم و پرسیدم: 

 توش چی بود؟ -

 خرم. دش رو میهیچی. قلبم بود؛ جدی -

 خندیدم و زمزمه کردم:

 مسخره. -

ستم دبه مهمونی رسیدیم و خواستم از ماشین پیاده بشم که دانیال 
و رو گرفت؛ برگشتم و متوجه شدم ِسرم رو در نیاوردم.  دستم ر

 گرفت و ِسرم رو از دستم خیلی آروم در آورد. 
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 بزن بریم! -

های بازم یم که یهو دانیال چیزی رو روی شونهبا هم وارد حیاط شد
م هام و سینهقرار داد؛ یه خز پشمالوی زرد رنگ بود که کل شونه

شناختم نبود. کرد دانیالی که میکار رو نمی داد،  اینرو پوشش می
ز گل البخندی زدم و با هم وارد مهمونی شدیم؛  کل زمین راهرو پر 

ه بتوی نشیمن، صدای آهنگ مالیمی و نقل بود، در انتهای راهرو 
دیدم عروس و شدم و میرسید.  به مهمونی نزدیک میگوش می

رقصن؛ خیلی خوشحال به نشیمن نزدیک داماد اون وسط دارن می
ام روی لبم شدم که ناگهان رئیس جلوی راهمون سبز شد؛ خنده

 خشک شد که رئیس خیلی جدی رو به من گفت: 

 چقدر دیر کردی رزا! -

 توی دلم با عصبانیت فحشش دادم و گفتم: 

اید همسرم رو بهتون معرفی کنم آقای دکتر؛ ایشون دکتر دانیال ب -
 فرزان، همسر من هستن.

 هل هستی.اما شما نگفته بودی متأ -

 دانیال با حرص فشاری به دستم داد و گفت: 

 کرد که شوهر داره؟باید ذکر می -

 شد. گفت استخدام نمیبله اگه می -

 خواستم چیزی بگم دانیال اجازه نداد و جواب داد: 

 کنید؟دام میهای مجرد رو استخختردشما همیشه  -

صدای بتول خانم جو سنگین بین ما رو شکست؛  با زور لبخندی 
 به بتول خانم زدم و دستی تکون دادم، دکتر فوری گفت: 

 ا بود؛ از فردا بهت نیازی ندارم.جآخرین اومدنت به این -

 نارش ایستاد و گفت: کای بهش زد و دانیال تنه

 جایی. ز خوشت هست که اینتو هم آخرین رو -
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د ما از کنارش رد شد؛ دوباره دستم گرفت و وارد جمع شد،  با ورو
کشیدن اما من نگران زدن و سوت میبتول خانم و آقا داماد کف می

کار کنم؟ زود دونم باید چیاخراج شدم و نمی این بودم که از کارم
 از فکرش بیرون اومدم و به خودم تلنگری زدم:

 در لحظه زندگی کن رز! -

وس بتول خانم با آرایش زیبایی که کار خودش بود توی جایگاه عر
ی کوتاه سفید رنگ؛ آقا ِمهِمت هم کت نشسته بود با یه لباس ساده

اش به دانیال های پینه بستهدست و شلوار بزرگی پوشیده بود و با
 نزدیک شد. 

جور ام گرفت؛ آقا مهمت جلوی دانیال همونی رقصش خندهاز نحوه
خندیدم و رقصید تا دانیال رو تحریک کنه تا برقصه، من میمی

کردم که باهاش ادامه بده. دانیال سری به چپ دانیال رو تشویق می
ن با اون آهنگ ترک، و راست تکون داد و شروع کرد به رقصید

بتول خانم به سمت من اومد و من رو به رقص با خودش دعوت 
کرد؛  رقصشون فقط بشکن زدن بود و دانیال خیلی مسخره و 

زدم، دوباره و دوباره این کار زد و من قهقهه میدار بشکن میخنده
کرد تا من بخندم. یهو آهنگ رو عوض کردن، عروس و رو می

م روی دانیال هم خواستن برقصن. نگاه خیرهداماد دست در دست 
هاش رو دور باعث شد با لبخند خوشگلش به طرفم بیاد و دست

تونم جا نمیفهمم آرامش بغلش رو هیچکمرم، حلقه کنه. حاال می
تونست بهم داد، هیچکس نمیپیدا کنم. اون حسی که دانیال بهم می

 بده. 

 دم: با آهنگ ترکی توی گوش دانیال زمزمه کر 

- Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir  

 هایمان یکی است ها و قلبدست
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- Vedalar denizler engeldir sevene  

 آیند ها و نه دریاها برای فرد عاشق مانعی به حساب نمینه کوه

- Bu sarkı kalbimin tek sahibine  

 این آهنگ برای تنها صاحب قلب من است 

- Ömürlük yarime Gönül eşime  

 برای عشق ابدی ام، برای همدلم  

 - Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 تو برای من بهار هستی و لبخندت بهشت

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 ها درخشندگی را بر روی صورت عشق دیدند. فرشته

(Irem derici _kalbimin tek sahibi ) 

 بعد تموم شدن آهنگ، از هم جدا که شدیم. 

های پر از خشم، آقای دکتر مواجه شدم که دلیلی شد بر با نگاه
که با دانیال بخندم.  تا تموم شدن مجلس یک ساعت مونده بود این

ترین لذت دنیا که کوتاه بود؛ اما بزرگو توی این یک ساعت با این
م دن که نگاهی به دانیال کردکرها رو تقدیم میبرام بود.  همه کادو

 و آروم گفتم: 

 رم... یادم رفت چیزی براشون بخ -

 از توی جیب کتش یه جعبه درآورد و با لبخند خاصی پرسید: 

 نگاه کن ببین چطوره؟!  -

کردم دانیال به همه چی مسلط سوپرایز شدم. فکرش رو هم نمی
 وو بود باشه. جعبه رو باز کردم، یه گردنبند برلیان که طرح ق

ه وسطش یه نگین خوشگل داشت. لبخندی زدم و همراه با دانیال ب
ند تا بتول خانم نزدیک شدیم و اون گردنبند رو بهش هدیه دادیم، چ

 عکس گرفتیم و ازش خداحافظی کردیم. 
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 وج شدم با هم از ساختمون بیرون اومدیم و تازه یادم افتاد که اخرا
ون و تمام اعضای این ساختماین آخرین دیدار من، با بتول خانم 

تم بود. کمی به ساختمون خیره شدم و با ناامیدی توی ماشین نشس
یلی ختا با دانیال به مجتمع برگردیم. دانیال که متوجه شده بود 

 ناراحتم گفت: 

ها با یه هات رو چک کن، شاید توی همونشکال نداره ایمیلا -
 شغل جدید مواجه بشی. 

 چطوری؟!  -

ها رو ثبت نام نکردی؟! بعضی کارفرماها ی دورهمهمگه تو ه -
ه کنن تا کارآموز رو تحت فشار بزارن. بدو... نگادیرتر استخدام می

 کن.. 

هام رو چک کردم. خدایا چی دارم گوشیم رو درآوردم و ایمیل
بینم؟! شرکت گلشاه ساراچوغلی، شرکت اورکان ارز، شرکت می

 دالرا فیندیک اوغلو.

 

 م: هام رو ریز کردال کردم و چشمرو به دانی

 یشنهاد دادی، من رو قبول کنن آره؟! پتو بهشون  -

 دانیال خندید و گفت : 

 م همین. من فقط پرسشنامه پر کرد -

 ش زدم: مشتی آروم به شونه

 دی! واقعاً که. چقدر سر خود ش -

 لبخندی زد و گفت : 

 ! گردی؟چیه خانم باهادوری؟! بهم برمی حاال نظرت -

 جدی شدم و رو برگردوندم. کمی سکوت کردم و ادامه دادم: 

که امشب باهات این مهمونی اومدم، این نبود که دوستت دلیل این -
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دارم یا چیز دیگه. من فقط با پارتنرم این مهمونی اومدم تا بهتر 
بشناسمش.  شاید بعداً نظرم عوض شد و بهت برنگشتم؛ در ضمن 

 ام.خومن این دانیال رو نمی

 سردرگم پرسید: 

 ! مگه دانیال فرقی کرده برات؟! این دانیال؟ -

گاه سابق نیست، تو عوض شدی این رو وهوم. دانیال اون تکیها -
قبول کن. ضعیف شدی و دیگه اون قدرت قبل رو نداری، این 

ها چیه رو بدنت؟! این بدن الغر و تراشیده چیه؟!   مگه    نقاشی
تم که به تو بله نگفتم به دانیالی بله گفتو این شکلی بودی؟! من 

شت خیلی خیلی محکم و قدرتمند بود.  انقدری که احسان رو زیر م
 گاه امنی بود که پشتش قایمو لگد له کردی، اون دانیال برام تکیه
؟! که بگی عاشقمی؟! نه این شم.   بدنت رو نقاشی کردی که چی

های بدنت الکوبین از این خمت بود نه عشق!  اثبات دیوونگی
 کنن... منتقل می ها حس بدی بهمبیزارم. این

 حرفم رو قطع کرد و آروم غرید: 

 دونی چرا این کار رو کردم؟! می -

 بهش خیره شدم که پیرهنش رو سریع درآورد و ادامه داد: 

هام و اسکار رو بتونم پوشش بدم. نگاه کن بیا ا جای زخمت -
 تر و ببین  چی کار کردن. نزدیک

اراده انگشتم به های روی بدن دانیال خورد و بینگاهم به اسکار
 سمتشون رفت. 

 با همون لحن صدا ادامه داد: 

دم، ولم کرد تا بتونه پیدات کنه. قتی عمر فهمید تو رو لو نمیو -
 تونه من رو بکشه رز. ای داشتن تو، حتی میاون بر

زد انگار یک بار مرده و دوباره زنده شده خیلی مطمئن حرف می
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بود. به مجتمع رسیدیم و دم در ازش خداحافظی کردم تا داخل نیاد. 
م رو نوازش کرد و گوشزد کرد مراقب خودم باشم.  تا روی گونه

 تختم دراز کشیدم بیهوش شدم. 

                           *** 

 

دونستم کدوم رو قبول کنم.  به حسام از بین این همه شرکت، نمی
زنگ زدم که خونه بیاد تا تصمیم بگیرم کدوم شرکت بهتره؟!  

 حسام با یک کیسه قرص، آمپول و دارو وارد خونه شد: 

 یاهلل. یاهلل...   -

 ! ه حسام بیا داخل دیگه... چه یاهلل یاهلل راه انداخته برای منع -

ها که فوری تو حرفش با خنده شروع کرد به توضیح دادن دارو
 پریدم: 

 جا؟!  شه بیای اینتری هست، میفعالً کار مهم حسام -

 کنم؟! دختر نامحرم! ی تو چه میه خیر. من نامزد دارم. تو خونهن -

 ونم گذاشتم و آروم گفتم: دستم رو زیر چ

 م.  بیا کنارم بشین، کارت دار -

 خدایا توبه توبه توبه. استغفرهللا -

 کالفه و با خنده سرش داد زدم: 

 حسام؟! آدم شو.   -

ها رو چک کرد و رو به حسام باالخره اومد و پیشم نشست. ایمیل
 من گفت: 

ی سالمندان انهاون اتفاقی که توی محل کار اولت؛ یعنی خ واال با -
ه این س افتاد، به نظر من کارفرمات خانم باشه بهتره.  حاال از بین

 چهار نفر فقط یکی َمرد هست. 

 نگاهی دوباره به ایمیل ها کرد و با ذوق ادامه داد:
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 ارز بهترین مرد روی زمینه. وای! رزا آقای -

 العاده متین و خیلی باوقاره. بهچند باری از نزدیک دیدمش فوق 
 ش نگاه نکن که...  . قیافه

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

؛ اما... من رسته مردها توی این موارد، خیلی حساس و خوبن د -
 م.  دم با خانوم کار کنفعالً ترجیح می

شناسم. زن متکبر و خیلی ها گلشاه رو میز بین خانما -
 خودخواهیه.

تونی دیده بشی لی نیست؛ در کنارش نمیهاش جالب و عاطراحی 
 شناسم؛ اما یهرز.  خانم دالرا فیندیک اوغلو با این که خیلی نمی

م با زمونی خیلی خیلی کاراش وایرال شد. االن هم همینطور به نظر
 خانم دالرا کارت رو شروع کن.  

 گیرم.  هوم. باهاش تماس می -

 حسام ایستاد و گفت: 

 زنم بعد برم. بحاال باید آمپول رو  -

 چپ نگاهی بهش کردم و بالشت رو به سمتش پرت کردم و با خنده
 داد زدم: 

 الزم نکرده دکتر.   -

 یواش بابا؛ هوی! -

 خندیدم و حسام از خونه خارج شد شماره تماس شرکت رو گرفتم.
 بعد از چند دقیقه، صدای زنی توی گوشی پیچید: 

بهتون  شما با شرکت دالرا تماس گرفتید چه کمکی میتونم سالم -
 بکنم؟!  

م... سالم من بهادری هستم از شرکت شما به من ایمیلی اومده ا -
 برای کارآموز...  
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 زن با عصبانیت و خیلی تند گفت: 

انم شما چندمین فردی هستی که تماس گرفتی، خانم دالرا به خ -
 ده.کارآموز احتیاج ندارن و اون اعالمیه اشتباه بهتون ارسال ش

 

جوری ری تلفن رو قطع کرد. وا؟! این چرا ایناین رو گفت و فو
 کرد؟ زنیکه خر.

 

ی گلشاه رو به ی لپ تاپ چشم دوختم.  شمارهبا ناامیدی به صفحه
ناچار گرفتم. دوباره مثل قبل، خانومی برداشت و گفت گلشاه 

خواد و به اندازه کافی سرشون شلوغ هست و تمام.  کارآموز نمی
زدم حتماً این هم میگه، د دیگه زنگ نی نهایی آقای ارز بوشماره

 به مدل نیاز داره نه کارآموز...  

س خیلی حالم بد شد. انگار توی یه جو خنثی مونده بودم و هیچک
 تونست رها کنه. من رو از این خأل نمی

ی سرسبز از خونه خارج شدم و بیرون رفتم. کمی توی محوطه
و پنج  الن بیستمونم. اجلوی مجتمع نشستم، پولم تموم شه می

 خواهد هزار لیر پول دارم ولی اما کاری نداشته باشم این پول تموم
 ی حسام رو پرداخت نکرده بودم.  شد. هنوز هم کرایه خونه

های اطراف، کمی دور زدم و تصمیم گرفتم به بوتیک توی خیابون
که زیاد تالش وقت حسرت اینآقای راشیت برم تا حداقل هیچ

نمونه.  بوتیک و مجتمع، فاصله خیلی زیادی داشتن نکردم، به دلم 
پس پیاده به سمت میدان تاکسیم رفتم. تا از اونجا سوار تاکسی 

تاشی حرکت کنم.  بعد یک ساعت به جلوی بوتیک بشم و به نیشان
کشیدم؛ رسیدم و نگاهی از دور به داخلش انداختم. کمی خجالت می

چرا نیومدم؟! آخه دست خودم دادم که رفتم و توضیح میاما باید می
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 نبود که...  

ی دیگه از بوتیک شدم. این بوتیک سه طبقه تازه متوجه، دو طبقه
اردش است چرا تا به حال متوجه نشده بودم؟!  در رو باز کردم و و

کردن که با شدم. جرن و یکی از دخترها در مورد یه لباس بحث می
 ت: د گفزده با صدایی بلنورود من، جرن هیجان

 ده... رزا اومده.  آقا راشیت رزا اوم -

های با دهانی باز بهش خیره شده بودم که آقای راشیت از پله
 انتهای سالن، پایین اومد و بهم نزدیک شد. 

 ه پرسید: کجور خیره مونده بودم همون

ای جا رو گشتم شمارهخاطر خدا رزا! تو کجا بودی؟! واقعاً هرهب -
 تم.  ازت پیدا کنم نتونس

بخند زبونم بند اومده بود. انتظار این برخورد رو نداشتم. زود ل
 زدم :

 بله؟!   -

 آقای راشیت رو به جرن گفت : 

نم اقعاً از کارها عقبیم به رزا خیلی احتیاج داریم. به فاطما خاو -
 اطالع بده رزا برگشته.

 

روح وارد جور سرد و بیهنوز توی شوک بودم که همون
های رنگارنگی ها بیشتر شده بودن، لباسخونه شدم؛  خیاطخیاط

آماده بودن.  فاطما خانم راهنماییم کرد و گفت که باید برم و ملیله 
دوختن نزدیک شدم و کنارشون بدوزم؛  به دخترهایی که ملیله می

کنن.  بعد چند ساعت، آروم و ن میکار دارنشستم تا یادبگیرم چی
ُکند شروع کردم به یادگرفتن و کار با وسایلی که دم دست این 

تا شب ساعت هشت کار کردیم و خیلی از دخترها ها بود.  دختر
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اجازه گرفتن و زودتر رفتن. من هم خیلی خسته بودم، هم گرسنه. 
ل روی حاها کامالً خاموش شد و من بیدونم چی شد که چراغنمی

 زمین دراز کشیدم و خوابیدم.  

*** 

هام رو باز کردم. آخ! خدارو شکر افتادم که چشمداشتم از بلندی می
ام؟! وای!   خواب بود، نگاهی به اطرافم کردم؛ من هنوز توی بوتیک

فوری بلند شدم و گوشی رو چک کردم؛ وای چقدر زنگ زدن بهم. 
زندانی شده بودم؛ دِر ساعت چهار صبح بود و من توی بوتیک 

تونستم بیرون برم. نه به حسام خونه بسته بود و من نمی خیاط
چشمم  جا شیطونی کنم.خوام کمی اینزنگ زدم و نه به دانیال؛ می

ای روی میز، اگه قرار به لباسی روی تن مانکن افتاد و پارچه
دم هست خراب کاری کنم االن وقتِش؛   با خنده به لباس نزدیک ش

درخشید.؛  انگار ناقص بود و تموم وی اون تاریکی مثل ماه میت
ای دیدم که طرحی از این لباس بود؛ این کنارش یه برگه نشده.

 لباس قراره این بشه؟! چه جالب و چه زشت!

خواستم خودم بندی کردم؛ میپارچه رو برداشتم و شروع به قالب
 . کار با چرخرو به چالش بکشم و به خودم خیلی اطمینان داشتم

ستم و خیاطیم بد بود اما باید خودم یاد بگیرم؛ پشت چرخ خیاطی نش
انداختم ها رو به هم دوختم. هر از گاهی به ساعت نگاهی میقالب

 جا رو ترک کنم.های خیاط اینتا قبل رسیدن راشیت و خانم

 

دار درست کردم های زیبا و طرحدوزییک دنباله با پولک و ملیله
ای! با قیچی جاق به کمر لباس بستم. وای چه آستین کلیشهو با سن

کج بریدمش و پشت چرخ خیاطی نشستم و طرحی از نظر خودم، 
 بهتر رو درست کردم و با سنجاق روی مانکن زدم.  

 رسن.با حرکات کشسانی بدنم، نگاهی به ساعت کردم، االن می
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بوق دوم ی حسام رو گرفتم؛ به دو رفتم و با گوشی شمارهب -بدو
 نرسیده، صدای بلند و خشن حسام توی گوشی پیچید: 

 علومه کدوم گوری هستی رزا؟!   شهر رو زیر رو کردیم.  م -

 گفت اما مفهوم نبود. هایی میاومد که یه  چیزصدای دانیال هم می

 آروم گفتم: 

 تم، داخل بوتیک راشیت خوابم برد.من بوتیک هس -

ی صدای آقای راشیت توی سالن گوشی قطع شد؛ با قطع شدن گوش
 ز. پیچید، وای چرا انقدر زود اومد؟!  فعالً که ساعت هشته هنو

خونه رو باز کرد که فوری پشت چرخ خیاطی قایم شدم؛   دِر خیاط
زد و اومد تا پریز برق رو روشن کنه که با گوشی حرف می

به  چشمش به دسته گلی که به آب داده بودم افتاد. با دهانی باز
 لباس خیره شد و به کسی که پشت تلفن بود اطالع داد که بعداً 

 زنگ میزنه و به لباس نزدیک شد.

خانم وارد خیاط خونه شدن و با دیدن  پشت سرش ِجَرن و فاطما 
شون رو روی سرشون قرار دادن؛ این یعنی لباس با ترس دست
 تر.افتضاح و افتضاح

 خانم گفت:  آقای راشیت رو به فاطما

 جور کردی؟ین رو تو اینا -

 فاطما خانم هل شد و خیلی با استرس و لکنت گفت: 

های اختصاصی شما ن غلط بکنم آقا. من در حدی نیستم به طرحم -
 دست بزنم.  

 راشیت رو به جرن گفت: 

 ی؟جا، این رو دیده بودر ایندتو قبل بستن  -

 ِب این طرح افتضاح  به بار اومده!شنه آقا یک  -

های تند بیرون رفت. گوشیم زنگ خورد؛ صداش در با قدمراشیت 
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 اش کردم. اومد که فوری قطع

خونه برگشت و با صدای بلندی که توی سالن  یهو راشیت به خیاط
 شد پرسید: اکو می

 جا هست؟کسی این -

خیاطی بلند شدم؛ سرم  لعنت به خودم فرستادم و آروم از پشت چرخ
 ند عذرخواهی کردم.ت -رو پایین انداختم و تند

الم، ببخشید! من دیشب خوابم برد؛ توی بوتیک موندم و نصف س -
و  شب بیدارشدم و این افتضاح رو به بار آوردم، دست خودم نبود

ام من کار کردم.  ببخشید واقعاً اگه مستحق اخراجنفهمیدم چی
 حرفی... 

که  های گرد، سرم رو بلند کردمآقای راشیت یهو دست زد؛ با چشم
خونه پیچید و با صدای بلند و  اش توی سالن خیاطزدنصدای کف

 تحسین آمیز گفت: 

شه، شه کار یه کارآموز بوده باشه؛ واقعاً باورم نمیاورم نمیب -
 زبونم بند اومده رزا!

 

هام بیشتر گرد شد و نگاهی به دهان باز جرن و خشک شدن چشم
زدگی راشیت و ها و هیجانخانم کردم. نگاهم بین خنده فاطما
 ند. های جرن و فاطما خیره مونگاه

 توی دلم گفتم:  

 «. کنهخنگ! داره مسخرت می» 

طور مات مونده بودم که صدای دانیال توی بوتیک پیچید. همین
کرد و به جرن اشاره کرد که ببینه چه خبره؟! داشتم راشیت اخمی 

کردم، من رو باید سیصد بار اخراج کنن. صدای عصبی غش می
تر اخم کرد شد و آقای راشیت نگرانتر میدانیال نزدیک و نزدیک
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و تا خواست بیرون بره، دانیال توی چهارچوب در قرار گرفت و با 
 اد زد: ش دصورتی خشمگین و رگ پیشونی برجسته

دوم گوری بودی تا حاال؟! انقدر سخته بعد بیدار شدنت بهمون ک -
 زنگ بزنی... 

ده شآقای راشیت شروع کرد به جر و بحث با دانیال.  واقعاً گیج 
کم بود و بین صداهایی که توی سالن پیچیده بود گم شدم. یهو مح

 جیغ زدم و گفتم: 

 های چهار ساله.هبس کنید عه. عین بچ -

 نفسی فوت کردم و به ترکی گفتم: 

قای راشیت! من این افتضاح رو به بار آوردم، خیلی از شما آ -
خوام. من رو ببخشید. من طرح اختصاصی شما رو خراب عذر می

 کردم. این هم دوست من هستن که به بوتیک شما حمله کردن.

 آقای راشیت حرفم رو قطع کرد و مانکن رو بغل کرد و روبه من
 گفت: 

ای رزا! تو خالق این هستی؟ تو واقعاً ذهن خالقی داری که این و -
بدیل تبدیل کردی، تو یکی ای رو به این طرح زیبا و بیطرح کلیشه

های من رو برطرف کردی دختر. ازت ممنونم ترین نگرانیاز بزرگ
 واقعاً ممنون.

ندن دانیال و حسام با دهانی باز به مانکن، من و راشیت خیره مو
 ای سر دادم: من قهقهه که

 دونم... کنید دیگه؟! این افتضاح هست، من نمیارید شوخی مید -

 آقای راشیت چنگی به موهاش زد و ادامه داد: 

خوام دستیارم ین بهترین طرحی بود که توی عمرم دیدم. ازت میا -
 کنی؟! بشی و توی بخش خیاطی زیاد نمونی. قبول می

بازی حسام، چشم دوختم. نیال و مسخرههای آروم دامتعجب به نفس
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 زود گفتم: 

فهمم. بزارین صبحانه بخورم بعداً هاتون نمین چیزی از حرفم -
 زنیم.حرف می

 

شنوم. رو های آقای راشیت رو اشتباه میکردم حرفهمش فکر می
 به حسام گفتم: 

 .جا از گرسنگی.بازی یه چیزی بیار بخوریم مردم اینای دلقکج -

تیک خارج شدیم و توی ماشین نشستیم. حسام رو به من از بو
 گفت: 

 دونی دستیار راشیت بودن یعنی چی؟! خنگ. می -

 وای حسام بس کن.  -

گرفت، من هم با اشتها گفت و فقط برام لقمه میدانیال چیزی نمی
های دانیال آروم شدم و از ماشین، خوردمش. باالخره با حرفمی

اشیت حرف بزنم و بفهمم منظورش از به بوتیک رفتم تا با ر
م دستیار بودن چیه؟! در اتاقش رو زدم و وارد شدم که با دیدن

 ایستاد و با احترام گفت: 

 بفرمایید بشینید.  -

ها باهام در مورد روند کارش حرف لبخندی زدم، نشست و تا مدت
شو و همچنین در های هر طرح، در مورد فشنزد. در مورد نقاشی

ها.گوش کردم و در نهایت ادامه داد که بت با دیگر شرکتمورد رقا
ای وجود داره به من احتیاج داره؛ چون توی من یه استعداد نهفته

تونم آینده خودم رو در کنارش رقم بزنم. از خدام بودم پیش و می
عنوان دست چپش کار کنم؛ اما واقعاً من استعدادی راشیت، به

من رو توی منگنه قرار داد که  ها رو خالصه کرد ودارم؟! حرف
قرارداد شغلی، باهاش ببندم. همین کار رو کردم و با خوشحالی 
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 ای قهوه سر کشیدم. جرعه

، از دم در بوتیک تا مجتمع، حسام یک ریز حرف زد که در نهایت
دیم؛ شمن و دانیال با جیغ بلندی اعتراض کردیم و از ماشین پیاده 

ه اتاقم رفتم و لباسی ه بود. بجای من، هیجان زده شدحسام به
عوض کردم. دانیال با یک فنجون قهوه، بهم نزدیک شد ازش 

 گرفتم. 

 آروم گفت: 

 رم. مراقِب خودت باش، من می -

ن سر تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم و دانیال از خونه بیرو
داد که زیاد رفت. کمی چرت زدم؛ ولی استرس و هیجان اجازه نمی

ه به چیزی فکر کنم. زود بلند شدم و آماده شدم. هنوز ظهر نشد
بود، پس یکم حسام رو اذیت کنم بعد برم کمی محوطه رو دور 

ت واحد غربی رفتم.دست بر بزنم. از خونه خارج شدم و به سم
. قضا، حسام رو توی راهرو دیدم خندیدم و پشت گلدون قایم شدم

 اراده صداش رو هم شنیدم: بی

که کار کنه، این بینی که دختِر چسبیده به اینمر! تو خودت میع -
کنه کنی به حرف من گوش میام، واقعاً فکر میکارهوسط من هیچ

 ه، اون خودش عاشقه...آخه؟! عاشق؟! هه امکان ندار

 

 هاش بیشتر شد، فوری ازش فیلم گرفتم. بعد سکوتدقتم به حرف
 طوالنی ادامه داد: 

وب شوهرشه. من بگم چرا باهاش هستی؟! اصالً من چی خ -
 ام؟! تو به من اختیار این کارها رو ندادی عمر.کاره

زد و فیلمش رو چرخید و حرف میطور که توی راهرو میهمین
کردم، متوجه شدم چه اشتباه بزرگی با اعتماد کردن به بط میمن ض
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خاطر همین بود خبری از عمر نبود. فیلم رو به حسام کردم؛ پس به
بستم تا از اون دانیال، فرستادم و به خونه دویدم. چمدونم رو می

خونه برای همیشه گم و گور بشم، قبلش دانیال باید بدونه کجا 
در خونه به شدت کوبیده شد و زنگ در تند رم. بعد چند دقیقه، می

 ی در پریدم و در رو باز کردم.تند به صدا در اومد. روی دستگیره

ای آشفته و هراسون، وارد خونه دانیال گوشی به دست با چهره 
 شد و بریده بریده پرسید: 

 زد رزا؟ مطمئنی با عمر حرف می -

 گفت عمر... یمخودت که دیدی. داشت  -

 اومد. یهو دانیال گفت: قعر چاه بیرون می صدام از

وازمت رو جمع کن یه مدت باید ناپدید بشیم. من داخل ماشین ل -
 شینم تو هم بیا خوب؟! می

های لرزونم لوازمم رو جمع کردم. سر تکون دادم و با دست
دادم که بویی رو از آشپزخونه ها رو به سمت در هول میچمدون

ز ه نزدیک شدم و در کابینت باز رو باحس کردم. به آشپزخونه ک
ی کردم و متوجه شدم، سیم پریز اتصال کرده و آتیش گرفته. گوش

ورتر رو روی جزیره گذاشتم و روی آتیش هر چه آب ریختم شعله
 شد. یشد. به سمت در دویدم تا فرار کنم اما در قفل بود و باز نم

ام داد. گریهنمیکس جواب جیغ زدم و در رو به هم کوبیدم؛ اما هیچ
کم این آتیش من سوخت و کمگرفته بود، کل آشپزخونه داشت می

بلعه. دویدم و گوشی رو از آتیش نجات دادم تا شماره رو هم می
 دانیال رو بگیرم، گوشی دو بار از دستم زمین افتاد. 

ی صدای دانیال که توی گوشی پیچید لرزون و با صدای جیغ مانند
 گفتم: 

 انیال آتیش... آتیش... د -
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 دانیال، با شنیدن صدام چیزی بلند گفت و گوشی قطع شد. 

کدوم از سنسورهای اطفاء حریق کشید و هیچآتیش داشت زبونه می
رفتم که به عمل نکردن، انگار از کارافتاده بودن. عقب عقب می

کنم  پنجره خوردم. از ترس جیغ زدم و در پنجره رو تا خواستم باز
شد؛ اما م. صدای دانیال از پشت در خونه شنیده میبه سرفه افتاد

شه نزدیک شد. تونستم جواب بدم و بگم که به در خونه نمینمی
تر. روی های من عمیقطور بیشتر و بیشتر شد، سرفهآتیش همین

دونم چقدر گذشت که صدای هام رو بستم. نمیزمین افتادم و چشم
ی تنم عرق کرده بود و مهدانیال رو این بار از پشت سرم شنیدم. ه

ها قفل بود و دانیال پشت پنجره سوخت. پنجرهداشت کم کم می
کنان و خیلی آروم زد تا در تراس رو باز کنم. سرفهداشت پر پر می

و چهار زانو، به در تراس رسیدم و دستم به در که رسید پس 
 افتادم و دنیا رو سیاهی گرفت. 

                           **** 

 ار شو.رزا؟! رز؟ بیدار شو. بید -

 هام رو بهم فشردم. صدای ناهماهنگ دانیال توی گوشم بود که چشم

 آروم زمزمه کردم: 

 تو؟!  -

کرد. بعد ای پریشون، کنارم ایستاده بود و صدام میدانیال با چهره
 آروم گفت: وهام رو بوسید دیدنم خم شد و چشم

 خوبی قربونت برم؟!  -

سوزی که افتادم سر تکون لبخندی زدم و کمی سرفه کردم. یاد آتش
 دادم و رو به دانیال گفتم: 

 چی شده بود؟  -

ها رو غیرفعال کرده بود، همچنین درها رو قفل یکی عمداً سنسور -
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 کرده بود. 

 با دهانی باز بهش خیره شدم و گفتم : 

 شدم. ون خونه داشتم نظارت میپس من، توی ا -

 دانیال نفسی فوت کرد و گفت : 

 نگران نباش جات امنه پیشم.  -

ای هنگاهی به اتاقی که داخلش بود انداختم. اتاق بزرگی با پنجر
 م : های طوسی رنگ. پرسیدبیضوی و پرده

 جا کجاست دانیال؟! این -

 صورتم رو نوازش کرد و جواب داد: 

 ی شوهرته موش کوچولو... اینجا خونه -

 ؟! واقعاً  -

 شد و دانیال زود گفت:  های متعدد شروعسرفه

ستراحت کن کوچولو، زود خوب شو. نگران شغلت هم نباش، ا -
 کنم. من حلش می

 پلکی زدم که متوجه الکچری و زیبا بودن اتاق شدم. وای چقدر
 جا خوشگله!این

 

در اتاق به رنگ سفید بود که طراحی خاصی داشت، کمدها طرح 
، میز آرایش سفید با سنگ گرانیت مرمر که رومی سفید بودن

 هایی از طالیی داخلش داشت، حتی تخت هم سفید و طالیی بود. رگه

 دانیال از اتاق بیرون شده بود و من به لوستر، سقف، زمین و
ی ها چشم دوخته بودم. بلند شدم و متوجه دردی توی ناحیهپنجره

زدم حس می کمرم شدم، درست مثل دردی بود که قبالً آمپول
 کردم. می

 وای نکنه دانیال بهم آمپول زده؟! وای خدایا توبه!
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ز ام گرفت و ایستادم. لباس خواب زیبایی تنم بود، رکابی و قرمخنده
کنار  که تا پایین زانوم ادامه داشت و از جنس ساتن بود. چاکی از
م و زانو خورده بود تا باالی رون گذشته بود. جلوی آینه ایستاد

زد، دستی که روش کشیدم ه التهاب پوستم شدم که برق میمتوج
هم کار دانیال بود. توی متوجه شدم روغنی بهش مالیده شده، این

ی قدی، ساعت رو پشت سرم دیدم. شش عصر به وقت آینه
 دونم. استانبول؟! نمی

کردم که بعد چند دقیقه دانیال با یه با تعجب به همه چی نگاه می
تاق شد و لبخندی بهم زد. بهش نزدیک شدم و کاسه سوپ وارد ا

 کاسه رو ازش گرفتم. بغلش کردم و آروم گفتم: 

 خیلی دوستت دارم مرد . -

هاش رو روی موهام کشید. تازه توی حس ای زد و دستتک خنده
 رفته بودم که گوشیش زنگ خورد. لعنت به گوشیت دانیال! فوری

دونستم حاال اهی کرد. میبه حالت قبلم برگشتم و دانیال ازم عذرخو
 صورتم هم از التهاب آتیش هم از وجود گرمم آتیش گرفته. 

ن مدانیال به عربی با کسی حرف زد و بعد قطع کردن گوشی رو به 
 گفت: 

گردم رم و زودی برمیزا جان عشقم؟! سوپ رو بخور، من میر -
 باشه؟! 

بودم که  هاتر از این حرفلبخندی زدم و دانیال رفت. من کنجکاو
ی دانیال، مزه کرد. کمی از سوپ خوشمزهدانیال فکرش رو می

ک کردم و نگاهی به پشت پنجره کردم. یک حیاط سرسبز؛ اما کوچی
هایی داخل این های گل کنار هم قرار داشت و سبزیبود که باغچه

روی ها کاشته شده بود. از اتاق بیرون زدم و وارد راهباغچه
اهروی خصوصی، دو تا اتاق بود که با خصوصی شدم. دو طرف ر

 رسید.طراحی خاصی که داشتن، خاص به نظر می
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ای رسیدم که خیلی از اتاق دور شدم و به پذیرایی مربعی شکل نقلی
تر از کاخ چالوس دانیال بود؛ ولی خیلی زیبا بود. یک کوچیک

ای های قهوهطرف این محیط مربع کوچیک، نشیمن بود با کاناپه
ی لوزیون سی و دو اینچ و وسط این محیط مربعی، مبلمانرنگ و ت

ی دانیال انتخاب و مرتب چیده شده بود. هم لوکس با طرح و سلیقه
 بود و هم شیک. 

شد با ای از این محیط دیده میی کوچولویی گوشهآشپزخونه
 ای باشکوه. زیرهای، مدرن و جهای چوبی قهوهکابینت

جا ه که نشستم. دانیال فکر همهلبخندی زدم و روی صندلی جزیر
کرد. چند ساعتی توی فکرش و رو کرده بود و این خوشحالم می

جا نشسته بودم که در باز شد و تا به خودم بجنبم در همون
 آغوشش بودم که خندیدم و برگشتم.

 آروم در گوشم گفت:  

 کردی کوچولو؟ داشتی به چی فکر می -

 به شوهرم.  -

 شوهرت.خوش به حال  -

 

 خندیدیم و صدامون در فضا پیچید و من روی کابینت  نشستم که
 د: قد شده بودیم آروم پرسیحاال هم

 ببخشید که گوشیم زنگ خورد.  -

 چشم نازک کردم و صدام رو بچگونه کردم:  

 اشکال نداره.  -

جور با ناز از روی کابینت پایین اومدم و به اتاق رفتم. یکهو همون
یده شد. برگشتم و پشت سرم دیدمش. حاال باهاش تو در اتاق کوب

شه. ام، من ازش چندشم نمییه اتاق بودم. برخالف تصور گذشته
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 ی کافی باشه و برای همیشه بغلم کنه.من نیاز دارم به اندازه

 آروم در گوشم گفت: 

 کوچولو؟!  چرا زودتر پیدات نکردم -

 با شوخی زیر زبونم گفتم: 

 دکتر.  خب سرت شلوغ بود -

ای سر داد و حس کردم کنارم دراز کشیده با باز کردن یکی قهقهه
 هام  آروم گفتم: از چشم

 مونیم. ما زن و شوهر می -

 موهام رو نوازش کرد و گفت: 

 مونی. بودی، هستی، می -

                            **** 

این ی از تخت بلند شدم و دانیال رو پیش خودم ندیدم، نکنه همه
ها یه رویای شیرین، توی خواب و بیداری بود. زود تونیک اتفاق

ی اتاق رو که فشردم دانیال با لبخند بلندم رو پوشیدم و دستگیره
خوشگلش جلوی در ظاهر شد و لیوانی رو به دستم داد و آروم 

 متوجه وارد اتاق شد، کمی از لیوانی که بهم داده بود رو نوشیدم و
 وا کامالً تاریک بود و ساعت چهار صبح روشدم اسپرسو هست. ه

 داد. دانیال با نگرانی بهم نگاهی کرد و گفت: نشون می

 یرفعال کرده بود رز... های خونه رو غرعمر سنسو -

ره؟! دهانم باز موند، یعنی عمر از همه جیک و پوک زندگیم خبر دا
 ش ادامه داد: دانیال با همون لحن آهسته

 ترک کنیم.  باید استانبول رو -

 با اعتراض گفتم : 

 ازه با راشیت قرارداد بستم. تدانیال؟! من  -

 لبخندی زد و گفت: 
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 ؟!کنی من بهش فکر نکردمیکوچولو؟! فکر م -

 

 ؟ هان -

 روم ایستاد: کردم و بلند شد، روبهبا تعجب نگاهش می

اشیت همه جای ترکیه شعبه داره. آنکارا، ازمیر، آنتالیا... ر -
 ریم آنکارا تا اوضاع زندگیمون رو به راه شه کوچولو. مي

 کنه؟! راشیت قبول می -

 کنه. بول میمطمئن باش ق باهاش حرف زدم، -

 با ذوق پریدم بغلش و داد زدم: 

 ی. هورا!تو بهترین دانیال دنیای -

 فتم که آروم و با لحن عجیبی پرسید: ازش کمی فاصله گر

 دنت؟! نگفته بودی تتو زدی رو ب -

 سری تکون دادم و نگاهش کردم. خندید و گفت: 

 ی خوشگلی بود، عین خودت. پروانه -

 نگاهی به تتوهاش انداختم که گفت: 

وچولو؟! قراره همه تتوهام رو پاک کنم و فقط یه تتو رو نگه ک -
 دارم. 

 هام رو به هم زدم که گفت: لب

سوزی دیروز چمدونت رو هم از پله اضطراری پایین وی آتیشت -
 ها و مدارکت نباش که کامالً سالمه. آوردم، نگران لباس

 ه داد: هاش برق زد و خمار ادامچشم

 کوچولو. -

 با حرفش خندیدم و پرسیدم: 

 ریم؟ دانی؟ کی می -
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 هر وقت که تو بخوای.  -

 ی اتاق بود افتاد و گفتم: به چمدونم که گوشهچشمم 

 م. االن! من آماده -

یدم و دانیال از اتاقم بیرون رفت و من جلوی آینه کمی به خودم رس
 های باز نکرده رو دنبال خودم به پذیرایی کشیدم. دانیال روچمدون

ی کوچولو کجا صدا کردم؛ اما جوابی نگرفتم. توی این خونه
ی که به حیاط اشه؟! روی مبل نشستم که در ورودتونه رفته بمی

 شد زده شد، با ذوق پریدم تا در رو باز کنم که جلوی در کپباز می
هاش رو باال برده بود و پشت سرش یه نر غول کردم. دانیال، دست

 که اسلحه در دست داشت، وارد خونه شد. 

 جیغ کوچیکی زدم و عقب رفتم. 

ه نقشه بود. به هر کرد، شاید این یسردی نگاهم میدانیال با خون
حال دانیال و اون مرد وارد خونه شدن و پشت سرش عمر، رییس 

زنان وارد خونه شد. پکی به سیگار زد و سیگار به لب و قهقهه
 دستش رو توی جیبش گذاشت و گفت: 

 رزا خانوم.  مراقب اپل واچت نبودی -

ل ! چرا اون اپچشم هام رو محکم بستم، وای من چرا انقدر خنگم؟
 واچ رو با خودم آوردم؟! با ورود عمر به خونه، زنی که ابرو

 نداشت هم وارد خونه شد. زن، ابرو نداشت و موهاش رو کامالً 
 مردانه تیغ زده بود. 

تر های کوچیکش بین اون همه مداد چشم و خط چشم کوچیکچشم
تر از رسید و رنگ کرم پودرش، یه درجه روشنهم به نظر می

 وست خودش بود.پ

 

هاش رو درآورد و بهم های عجیبی پوشیده بود؛  دستکشلباس
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هام زل زد که عمر به عربی دستوری بهش نزدیک شد،  به چشم
داد، دستم رو کشید و پوزخندی زد. دستم رو از دستش 
 پرخاشگرانه کشیدم و با جرأت تمام سر عمر داد زدم: 

کنی؟ برای تو ولمون نمیداری؟ چرا نمیچرا دست از سر ما بر -
 تونی بری هر کدوم دوست داری بگیری.که کل دنیا دختره، می

 عمر سیگار رو زیر پاش له کرد و دودش رو به هوا فوت کرد. 

های سیاهش صورت پیرش رو قدش از من خیلی بلندتر بود و ریش
 ی خاصی گفت: پوشونده بود، بهم نزدیک شد و  با لهجه

 شن. رها برای من رزا نمیختر هست اما اون دختآره دنیا پر از د -

های مشکیش خیره شدم و سپس نگاهی به کمی با حرص به چشم
جور روی زمین زانو زده بود کردم؛ از زیر دانیال که همون

 ام غریدم: های به هم فشردهدندون

 خوای؟چی می -

 تو رو.   -

ه ه من ادامزانوهام سست شد و عمر نگاهی به دانیال کرد و رو ب
 داد: 

 کشم.گرنه عشقت رو میبا این زن برو! و -

ش رو از جیبش درآورد و به طرف دانیال گرفت؛  نگاهی به اسلحه
کرد هاش رو بست و باز کرد. تأیید میدانیال کردم که با دیدنم چشم

 ام داد و مجبور شدم برم؛  داخل اتاقکه برم، زن به سمت اتاق هول
 خارجی دستور داد:  که شدم زن با لهجه

 بشین! االن میام. -

ت پلکی زدم، جا خوردم؛ روی تخت نشستم که در برابرم قرار گرف
 ای بهش زدم. داد زدم: که محکم سیلی

 زنی!دست به من نمی -
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به عقب هولش دادم و از اتاق خارج شدم رو به عمر با صدای 
 بلندی گفتم: 

ی دونی، به همهو میخوای بدونی؟ تو که همه چیز رچی رو می -
 اطالعات دسترسی داری. 

 

زدم که رنگ نگاه عمر عوض شد و فوری به دانیال نفس می -نفس
هاش بسته بود و سکوتی توی فضا نگاه کرد؛ دانیال هنوز چشم

 حاکم شد،  یهو داد زد:

 چه غلطی کردی؟! -

 به سمت دانیال هجوم برد؛ دوباره داد زد:

 ماذا فعلت؟  -

 داد زدم:با جسارت 

گه حرفی داری به من بگو! من و اون زن و شوهریم و به تو ا -
 خوایم عرب کله خر.دیگه رو میهم هیچ ربطی نداره که چرا

  

 های پر از تهدید نگاهم کرد و پوزخندی زد.با چشم

 رت رو با جونت میدی ایرانی.  تاوان این کا -

  

 خیال زمزمه کردم:بی

 بیا برو بابا!   -

  

هام کوبید که زمین به سمتم حمله کرد و محکم مشتی به شقشیقه
خوردم و سرم گیج رفت؛  فقط صدای داد و فریاد دانیال رو 

شنیدم،  کمی صورتم رو باال آوردم و دیدم دو نفر دانیال رو می
 زد. گرفتن و دانیال رو به عمر داشت داد می
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شد،  گفت میز گوشم مانع از شنیدن هرچی که دانیال میو -وز
هام به گرده؛  چشمکردم کل خونه داره دور سرم میحس می

داد. آروم عقب گشت و حس بدی بهم دست میصورت دورانی می
ام هام رو بسته بودم اما سرگیجهرفتم و به دیوار تکیه دادم؛  چشم

شد،  صدای شد.  موهام زیرم مونده بود و کشیده میبهتر نمی
کرد. حس گرمی دستی بوم صدا می -ود؛ بومام توی گوشم بنبض

ی ام رو باز کنم؛ دانیال با گریه باالروی صورتم، دلیلی شد که چشم
لرزید، سعی کردم چیزی بهش بگم، ش میسرم ایستاده بود و چونه

 آروم گفتم: 

  

 گریه نکن  دیوونه! -

  

پرسید ولی من که دانیال صورتش رو پاک کرد؛  داشت چیزی می
 نیدم.شنمی

 باز با صدایی آروم گفتم:

 شنوم چی میگی.من نمی -

  

 آلودگی بهم دست داده بود که دانیال بلندم کرد؛   دوبارهحس خواب
 آهسته تو گوشش گفتم:

 خوابم میاد.  -

  

قرار شد و من رو توی ماشینی قرار داد؛  ماشین بزرگ و دانیال بی
کشوری رو با اون  ها دیده بودم که مسئولین یهبلندی توی فیلم

ها هم با اون رفت و ها و بازیگربرن و یا میارن،  حتی خوانندهمی
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داد های متعددی به صورتم اجازه نمیکنن. دانیال با ضربهآمد می
هام پریدم  به صورت پیوسته، چشمبخوابم،. هردفعه از خواب می

شد که ماشین ایستاد؛ صدای قلبم هنوز توی گوشم بود. بسته می
دوید؛ این من رو توی بغلش گرفت و توی یه جایی مثل جنگل می

جنگل یهو تبدیل به ساختمونی شد و این ساختمون به راهروی 
 خورد منتهی شد.های سفیدش به صورتم میباریکی که چراغ

 

هام رو بستم، ناگهان که باز کردم روی تختی بودم و دانیال چشم
دم؛ می در دست پرستار ترسیباالی سرم ایستاده بود. با دیدن ِسر

 من از هر نوع سوزنی که به بدنم وارد بشه متنفرم.  پرستار،
م اراده دستم رو بستم و روی سینهسوزن رو نزدیک که آورد بی

ندی قرار دادم. دانیال، ِسرم رو از دست پرستار گرفت و بهم لبخ
تونستم بهش اعتماد نکنم، چشمم رو بستم و توی تاریکی زد.  نمی

 مطلق فرو رفتم.  

                              *** 

رفت که باعث شد صدای سوت شدیدی از گوشم به مغزم فرو می
هام رو بین سرم گرفتم و نگران هم فشار بدم. دستهام رو بهچشم

 های سرخ دانیال، چشم دوختم. آهسته زمزمه کردم: به چشم

 دوست دارم.   -

زیادی ریخته. آروم در  داد اشکون میهای دانیال نشپف زیر چشم
 گوشم گفت: 

 شنوی صدام رو کوچولو؟!  می -

 موهاش رو نوازش کرد و زمزمه کردم: 

 شنوم.  بله که می -

با گریه خندید و ازم جدا شد. متوجه پانسمانی شدم که َسرم دور 
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 اون، بسته شده بود. دانیال گفت: 

 اومد بستن.  سرت خون می -

 ای به خودم گرفتم و بعد سکوتی گفتم: حالت جدی

 شیم دانیال.  از هم جدا می -

 دانیال خشکش زد اخمی کرد و آروم پرسید: 

 حالت خوبه رز؟!   -

 لبخندی زدم و ادامه دادم: 

خواد من و تو از هم جدا بشیم تا بیاد خودنمایی کنه بین! اون میب -
کنیم، من رو و من رو به دست بیاره؛ پس همین کار رو می

زنیم. دروغکی از هم تونه به دست بیاره، با هم دورش مینمی
 جدا...  

 اد: دی مضحکی ادامه قرار شد و با خندهدانیال بی

 گی رزا؟  فهمی چی داری میمی -

 وش کن؛ به حرف منطقت گوش کن نه قلبت.  دانیال گ -

 من با قلبم انتخابت کردم.   -

گم از انتخابت بگذر. من و تو از عشق هم مطمئنیم؛ پس ن نمیم -
 کنی که دیگه باهامباید به هم اعتماد کنیم مگه نه؟  تو تظاهر می

 رم...  بازی رو میرابطه نداری و من تا ته این 

شه، به خدا تونم دوری تو رو تحمل کنم... نمیزا؟! من نمیر -
ها کنم این چرت و پرتشه... ته این بازی مرگه. خواهش مینمی

 رو نگو.  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 ه در انتقام هست در هیچ چیز نیست، باور کن.لذتی ک -

 

 د:دار دانیال تو سرم پیچیو کش صدای کالفه
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 « رزا اه» 

 لبخندی زدم. 

ای که مادرش داره دانیال بغضش رو قورت داد، مثل پسر بچه
 ی تر کرد.  کنه نگاهم کرد و لبترکش می

 بهم نزدیک شد و زیر لب زمزمه کرد: 

 عاشقتم، کوچولو.   -

های دانیال روی موهاش رو نوازش کردم که اشکی از چشم 
ه سقف، واقعی واقعی گه زیر یخواستم یک بار دیصورتم افتاد. می

تونست باشه. بعد کنارش زندگی کنم. حداقل آخرین درخواستم می
مرخص شدن از بیمارستان به خونه برگشتیم. ساعت هفت عصر 

 خواستم از همین لحظه تا فردا با عشقم زندگی کنم.  سردردبود. می
 خواستم نشد.داشتم؛ اما این مانع از انجام کاری که می

م رو ل روی کاناپه لم داد که به اتاقمون وارد شدم.  موهادانیا 
 سریع بافتم و لباسی از چمدونم درآوردم تا براش بپوشم. این

ش استفاده آخرین روز زندگیمون بود؛ پس باید از لحظه به لحظه
 کنم.

آوری که بهم تزریق کرده توجه به سردردم و داروهای خواببی 
کردم.  رژ لب قرمز و لباس  بودن صورتم رو شستم و آرایش

 قرمزم زیر نور اتاق درخشید.

از از اتاق بیرون که اومدم دانیال خواست چیزی بگه که دهنش ب 
های کوتاه بهش نزدیک شدم. خواست بغلم کنه که از موند؛ با قدم

 دستش در رفتم و نوچ نوچی کردم: 

 شقم قراره امشب رویایی بشه. سوپرایزه! پس آروم بخواب وع -
  گم چشمات رو باز کن. وقتی که من می

 دانیال لبخندی زد و زمزمه کرد: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 481 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 الهی من بالگردونت.   -

 کنه. بخواب وقتی بوی غذا شنیدی بیدار شو باشه؟نخدا  -

دونستم دانیال چه غذایی رو خیلی دوست به آشپزخونه رفتم. نمی
نتیک داره. هوم... پاستا آلفردو بهترین گزینه، برای یه شام رما

تونست باشه.  خیلی سعی کردم بویی تو خونه نپیچه. هود و می
 پنجره رو باز گذاشته بودم. 

مه مواد اولیه رو آماده کردم و شروع به تزیین خونه کردم. یاد
فروشی آنالین  تو استانبول دیده بودم. فوری توی سایت، یک گل

سرچ کردم و دویست شاخه گل رز قرمز سفارش دادم به همراه 
خاطر این بود که تا حاال ها بهی اینچند تا بادکنک قرمز، همه

ای هم سفارش دادم و جشنی برای دانیال، نگرفته بودم.  کیک آماده
ها رو ها رو گشتم و شمعکردم. کابینتخوری رو مرتب میز غذا

فرستادن ها   برام شمع هم اشانتیون میبرداشتم. همراه با بادکنک
کنم.  پاستا آماده بود و فقط ها روی میز رو تزیین میپس با این

 ی آخر یعنی قاطی شدن پاستاها داخل مواد اولیه موند. مرحله

هاست که کیک و نگاهی به ساعت کردم، نه شب شده بود و االن
سواری که ها برسن.  زود از در حیاط بیرون رفتم و موتوربادکنک

اد.  پسر جوونی هم بود لبخندی زد، یه باکس بزرگ رو بهم تحویل د
به  وکمی بیشتر منتظر کیک موندم که اون هم بعد چند دقیقه رسید 

ها خود به خود به هوا خونه برگشتم. باکس رو باز کردم که بادکنک
حال، کیک قرمز رنگ رو پرواز کردن و به سقف چسبیدن.  خوش

ها داخل این باکس بودن چند تاشون رو پر روی میز گذاشتم. گل رز
پر کردم و روی میز ریختم و بقیه رو توی گلدون وسط میز 

 گذاشتم.  

به جز شمع چند تا باکس شکالت قلبی هم اشانتیون داده شده بود.   
شد تقریباً صد های خودم میی شمععالوهبهحدود صد تا شمع بود 
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 و سی شمع. خوبه دیگه.  

ها رو تند تند روشن کردم و هر کدوم رو به شکل قلب روی شمع
 میز چیدم.

ها درست کردم.  ساعت ده شد و به ها، راهی بین گلبا نصف شمع
 ش کردم. سمت پاستا رفتم و فوری آماده

 ها گذاشتم.  نار گلکها رو چیدم و یه نوشیدنی بشقاب

ها بود که باهم ازدواج کردیم. پس بهتره بگم امشب همین روز
 سالگرد ازدواجمون بود. 

 های قرمز و طالیی بادکنک به خونه جلوه زیبایی داده بود. باریسه
 لحن مهربونی صداش کردم: 

 دانیال جان؟ عشقم؟ دانی؟ -

 

ت سرش نگاه حرکت کشسانی به بدنش داد و تا بلند شد و به پش
 م.  کرد یهو   شوکه شد و یه قدم عقب پرید. آهسته بهش نزدیک شد

 خوب خوابیدی زندگیم؟   -

 لبخندی زد و نفسی فورت کرد: 

 تولدته رزا؟   -

 خندیدم و گفتم: 

 . امروز سالگرد عاشقیمونه. باهام بیا... نه عشقم -

 دستش رو گرفتم و به طرف میز کشیدمش.

 ه کرد : گذشتیم و جلوی میز دستم رو کشید زمزم هااز بین بادکنک 

یلی دوست دارم رز. خیلی... اما نگو این آخرین شب هست که خ -
 ما باهم هستیم.  

م رو روی لبش نخواستم چیزی در مورد آخرین بگم، انگشت اشاره
 قرار دادم : 
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 هیس.    -

 ازش کمی فاصله گرفتم و دستش رو کشیدم: 

 شام بخوریم؟   -

هایی که روشن ی خونه، با نور شمعصورتم رو نوازش کرد. همه
ی دانیال، زیر این نورها زیباتر و کردم بودم چراغونی شد و چهره

 تر شده بود.  جذاب

و  سر میز نشستیم و بعد خوردن شام   کیک   رو جلوش قرار دادم
 لبخندی زدم. نگاهی به کیک کرد و با لحن خاصی پرسید: 

 ی؟  دوس نداشتی. چی شد حاال؟ منصرف شد تو که کیک -

 خندیدم و گفتم: 

 اشتم اما اون روز دوست نداشتم. دنه من دوست  -

ه و ون کینیاد روز عقد افتادم که چقدر از دانیال کینه داشتم، االن ا
 نفرت به یه عشق بزرگی تو قلبم تبدیل شده بود. 

ی کیک رو برداشت و به صورتم مالید. با هم کمی از خامه
 ای زدیم و دانیال نگاهی به  شمع روی کیک کرد: قهقهه

 حاال باید آرزو بکنیم؟   -

 بله بله. -

 لحن صدام بچگونه بود. دانیال دستش رو به شکل دعا با آسمون
 بلند کرد و با صدای بلند گفت: 

ی کنم تا آخرین لحظهدار، دعا میگه نخدایا! گل رز من رو برام  -
 عمرم مراقبش باشم.  

م لرزید که زود خودم رو جمع و جور کردم تا بغضم گرفت و چونه
 واکنشم رو نبینه.

 لبخندی زدم و گفت: 

 حاال تو آرزو کن. -
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 با صدای لرزون ادامه دادم:

 خدایا همون که شوهرم گفت.  -

 ای گفت:ت مسخرهخندیدیم و هورا کشیدم که دانیال با حال

 خوام برقصم اصالً.  کو آهنگ؟ من می -

بلند شدم و آهنگ رقص تانگویی رو توی موزیک پلیر پخش کردم 
 و صداش خونه رو برداشت. 

 I praise Allah for sending me you my love  

 من سپاسگزار خدام که تو رو برای من فرستاد عشق من 

You found me home and sail with me  

 تو خونه ی من رو ساختی و با من روی هوا حرکت کردی 

And Im here with you  

 و من اینجا با تو هستم 

Now let me let you know  

 حاال به من اجازه بده که بزارم بدونی 

Youve opened my heart  

 تو قلب من رو باز کردی 

I was always thinking that love was wrong  

 شه فکر میکردم که عشق اشتباهه من همی

But everything was changed when you came 
along  

 ولی همه چیز تغییر کرد وقتی که تو اومدی "

 بوی ادکلن تندش به مشامم رسید و لبخندی زدم و آروم دور هم
 چرخیدیم.

کردم حتی اگه کل دنیا در برابرم باشن با بودن در کنارش، حس می 
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 امنیت من تضمین شده است. با لحنی آروم توی بغلش پرسیدم: 

 رفت؟  عمر چی گفت؟ چرا بدون من -

که کمی بعد، صداش در گفت تا ایندانیال سکوت کرد، چیزی نمی
 اومد: 

 جاست؟ دونی کپرسید میکه پریا ازش می اون در مخفی -

 با تعجب نگاهی بهش کردم و پرسیدم:

 تو از کجا فهمیدی؟  -

 خندید، نوازشم کرد: 

ی اتاقم بود، به زیرزمین یا همون ون در مخفی داخل کتابخونها -
جا زنده و سالمت فرار شه و همتا از اونموتورخونه منتهی می

 کرد. 

 زنه؟ گه زنگ نمیهمتا کجاست؟ چرا دی -

 حبس کرد و ناگهان رها کرد :  هنفسش رو توی سین

خواد باهات حرف بزنه دیگه. به زودی با یه عرب ون نمیا -
کنه، البته نه ازدواج سوری انگار واقعاً همدیگه رو ازدواج می

 دوست دارن.

 

 صدای ضربان قلبش به گوشم رسید. 

بعد تموم شدن آهنگ، ازم جدا شد و آروم موهام رو بوسید.  
 صله گرفتم.لبخندی زدم و فا

 دستش رو گرفتم و با هم سر میز نشستیم تا کیکی که روز عقد 
 نخوردیم رو االن بخوریم.

ها، یه تیکه از کیک رو با دستم کندم و توی عین عادت ترک 
 دهنش گذاشتم، همین کار رو دانیال کرد و وقتی کیک رو نزدیک

 دهانم آورد گفت: 
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 تر. زود باش. دهنت باز کن، باز -

هام رو چک کنه، نقطه حساسش دندون خواد دندونونستم میدمی
رو  بود.   باهام بازی راه انداخت، هر چه خواستم از دستش، کیک

 بقاپم نتونستم که مجبور شدم دهانم رو باز کنم. 

 دستش رو زیر چونم گذاشت و نوچ نوچی کرد: 

 زنی نه؟ خ دندون و مسواک نمیواقعاً که! ن -

هنم بود زود دهنم رو بستم و محکم انگشتش وقتی انگشتش تو د
وری جرو گاز گرفتم، جیغ و داد زیادی کرد؛ اما فشارم به انگشتش 

 نبود که اذیت بشه. 

عین من شروع کرد به اغواگری، دست از داد و هوار زدن 
ها مثل پسر بچهبرداشت. لبخندی زدم و انگشتش رو رها کردم. 

 ش رو شنیدم. صدای آهسته

میرم. من بدون تو چی کار کنم رز؟ من و نباشی من، میاگه ت -
شه بدون تو زندگی چجوری بدون تو زندگی کنم؟ اصالً مگه می

 کرد؟ 

من خودم راضی به این کار نبودم و مجبور بودم؛ چون تنها 
بردیم.  با هر قطره ای بود که هر دو، جون سالم به در میگزینه

 چکید: م میاشکش، اشکی روی گونه

 جوری نکن بهت نمیاد. خوام. اینمندی میانیال؟ من مرد قدرتد -

 صورت خیسش رو دیدم، آهسته زمزمه کرد: 

 تو نقطه ضعف من هستی.  -

هاش پاک کردم. بهش هاش رو از گونهلبخند کوتاهی زدم و اشک
 زل زدم و ادامه دادم: 

 . امشب رو خراب نکن، عشق جان -

 هام رو نوازش کرد و پرسید : با انگشتش روی اشک
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شه وارد این بازی نشی؟ عمر، دوست ولیعهد عربستانه و هر یم -
 کاری ازش برمیاد... لطفاً رز!

 نفسی گرفتم و نوچ نوچی کردم: 

ه دانیال! عمر هر کی هست برای خودشه. من ازش چیزی جز ن -
 نگران هیچی نباشضعف ندیدم، تو نگران نباش به من میگن رز. 

 گردم. باشه؟ کنم و بهت برمیخیلی زود همه چی رو حل می

 سری از تاسف تکون داد : 

 این کار رو نکنی.  من هنوزم ُمسرم که -

 ُمسر باقی بمون... ایح.  -

ش گرفت و با لحن م و زبون درآوردنم، خندهبا لحن مسخره
 مهربونی دم گوشم گفت: 

 دیوونه!  -

 کرد به قلقلک دادنم.  ای زدم که شروعقهقهه

گرفتم که هایی که پایان نداشت ازش فاصله میزدم با خندهجیغ می
 در نهایت، محکم دستم رو بوسید و گفت: 

تونم طالقت بدم، بیا تظاهر کنیم از هم دوریم. با شقم من نمیع -
 میرم از دوریت.این که می

 لبخندی زدم و آروم گفتم: 

کنی. یه طالق دروغی هم راه بنداز که همه چی رو حل میتو  -
 دیگه. 

 آروم زمزمه کرد : 

 شاید از انگین کمک بخوام.  -

 انگین؟!  -

صدام پر از حیرت و تعجب بود. سری تکون داد و روی صندلی 
نشست. جلو روش نشستم و دست به چونه منتظر بودم ادامه 
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 حرفاش رو بشنوم: 

یل و دوست، آشنا زیاد ون توی ترکیه وکانگین آک یورک... ا -
 زنه. داره، روی من رو زمین نمی

 اسم رو کجا شنیدم؟!  آک یورک؟! من این -

 بازیگر ترکه.  -

 به فکر رفتم و یهو با صدای بلند داد زدم: 

 ؟! آک یورک پسر بتول خانوم -

 م کیه؟! نکنه تو سالمندان... ِا بتول خانو -

شناسه من پرستار ن رو میرک رو دیدم. مبله من یک بار آک یو -
 مادرش بودم. 

های شمع آهانی گفت و با دستش شروع به خاموش کردن شعله
 کرد. آهسته پرسیدم: 

 کنی؟! ری خاموش میخرابش نکن. چرا دا -

 بدون هیچ حرفی بلند شد. 

 

های این اواخر من، آنی و ی تصمیمظهر فردای آن روز  همه
هو هو تصمیم گرفتم به ترکیه مهاجرت کنم و یکای بود. یکلحظه

 توانبخش روانی به طراح لباس تبدیل شد. 

 ون باشم؟هایی که خوندم مدیها رو به کتابتونم اینآیا می

ل م هم مثبه هر حال هر چه بود، باعث شد عقب نکشم.  این تصمی 
ای بود؛ ولی از ته دلم نبود. منطقم های قبلی، آنی و لحظهتصمیم

خواست از عشقم جدا شم و قلبم، اجازه ترک کردنش رو می
کنیم، راهی داد. گاهی آدم بین دو راهی عشق و منطق، گیر مینمی

 سازه. جز انتخاب نداریم. این انتخاب سرنوشتمون و آینده رو می

ای نگرانش پر از سوال که حاال بیشتر از هر لحظه ای مبهم وآینده
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 بودم. 

د لبخن  نگاهی از آینه به دانیال که پشت سرم ایستاده بود انداختم؛
 تلخی زدم و بغضم رو فرو خوردم. برگشتم تا نگاهش کنم. 

های مرد من خواستم اشکی از گونهاین دقایق آخر، هرگز نمی
مردش جلوش بشکنه و این  هیچ زنی دوست نداره غروربریزه. 

 صدای شکسته و فرو رفته دانیال توی اتاق پیچید: طبیعی بود. 

کنی بدون تو را انقدر سنگ دلی؟! چرا یک لحظه هم فکر نمیچ -
دنده و لجبازی چرا؟ چرا فکر تونم زندگی کنم! هان؟ چرا یکنمی
 کنی همه چی از کار افتاده تا تو بیای و حلشون کنی؟می

 تی؟ چرا لعنتی؟ کنی حالل مشکالمی چرا فکر 

 کنم؟! هاش درست بود. من چرا خودم رو نخود هر آش میحرف

 پرسیدم: 

کنم دانی؟ من گه من دارم برای یه غریبه، این کار رو میم -
ام، عاشق زندگی کردن با تو. بشینیم و به سقف زل بزنیم عاشق تو

رو قبول  فرار خوای؟ منو کل زندگیمون فرار کنیم؟ این رو می
اال حندارم، به نظرم باید جنگید. برای عشق باید جنگید دانیال. 

پرسی چرا؟ تو چند ماهه عاشقم شدی؛ ولی من چند ماه قبل می
ات توی چالوس عاشقت شدم. من هم عاشقم، ما ترک کردن خونه

 هر دو عاشقیم. پس برای عشق، سوختن خطاست؟ 

 گاه هم نکرد. هام نسرش پایین بود و حتی به چشم

اش موندم، با جلوش ایستادم. قدش انقدر بلند بود که من زیر سینه
 نگرانی گفتم : 

 خدا...  دانیال؟! قبول کن تو رو -

 باالخره بعد مدتی بهم نگاه کرد و زمزمه کرد: 

 میرم. به خدا بدون تو می -
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نم پلکی زدم، دوباره سکوت وحشتناکی بینمون حاکم شد و زیر زبو
 ر کردم: تکرا

 میرم. من هم می -

خاطر پر اشک شدن، عسلی رنگ های سبز رنگش حاال بهچشم
 شده بود. صداش لرزید و ادامه داد: 

 گم. با من تکرار کن.هر چی می -

 

 نفسی کشید و سکوت کرد. دستم روی صورتش بود که ادامه داد: 

 خوریم.  قسم می -

 تکرار کردم. 

خوریم، تا آخر عمر از هم جدا نشیم؛ حتی اگه زمانه، ما سم میق -
خوریم توی آغوش کسی جز عشقمون رو از هم جدا کنه، قسم می

 وش نکنیم. خوریم هم رو فرامنریم. قسم می

ی چشمم سرازیر نتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکی از گوشه
ک به یاد رو با اش ی دانیالهای تارم، چهرهشد. از این به بعد چشم

هایی هام رو پس زدم تا بهش خیره شم.  چشممیاره.  محکم اشک
 کنن که بمونم. بدون مقدمه گفتم: که حاال التماس می

 یا برای عشقمون یه رمز داشته باشیم که کسی متوجهش نشه. ب -

 «  بالگردان.»دانیال زمزمه کرد: 

بعد کمی خیره    پاک کردم. های دانیال روبا انگشت، زیر چشم 
هام رو با خودم به شدن بهم از کنارش گذشتم و از هال، چمدون

 حیاط کشیدم.  برگشتم تا دوباره بهش نگاه کنم. 

دیدم که با اعتماد به نفس ایستاد و این بار مرد قدرتمندی رو می
 کنه. رفتنم رو تماشا می

 «.  من رو ببخش» آروم زمزمه کردم: 
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داد. بعد مدتی ازش فاصله تلخی رو میتنش هنوز بوی ادکلن 
 گرفتم: 

 خیلی دوستت دارم دانیال.  -

 ی خیلی بیشتر از تو عاشقتم، کوچولو. من هم خیل -

هاش م ازش بیشتر شد. آخرین نگاهی کوچیکی زدم و فاصلهخنده
رو به خاطر سپردم و در رو بستم؛  چند لحظه به همون حالت 

 افتاد.   ایستادم تا هضم کنم چه اتفاقی

ماشین منتظرم بود که من رو ببره، کجا ببره من که جایی رو 
نداشتم. داخل ماشین که نشستم، بغضم چنگ تو گلوم انداخت و 

هام هق گریهکرد. با درد، آه بلندی کشیدم و هقم میداشت خفه
 شروع شد. 

 زدم که آروم به راننده گفتم: نفس مینفس

 تاشی.نیشان -

 

ی ماشین زل یک راشیت حرکت کرد و من به شیشهماشین به بوت
 ای که گرفته بودم. زده بودم و نگران بودم از تصمیم لحظه

 ماشین نگه داشت و جلوی بوتیک پیاده شدم. 

گویی که با با چمدون وارد بوتیک شدم که راشیت با دیدنم، گفت
 مشتریش داشت رو قطع کرد و دوید. ایستاد و گفت: 

 دونت رو آوردی؟ ، منتظرت بودم. فقط چرا چمخوش اومدی رزا -

شه کنم، میبخشید که جسارت میقای باغزی باغلی، من رو میآ -
ها توی بوتیکتون بمونم؛ چون فعالً جایی رو من تا یه مدت شب

 ندارم که اجاره کنم، از تنهایی زندگی کردن کمی... 

 تنهایی؟ مگه همسرت...  -

 . نه. من، ما از هم جدا شدیم -
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 سرم رو پایین اندختم که راشیت گفت: 

زنم. رو اتاق مدیریت کمی بشین استراحت کن، بهت میام سر میب -
 بدو.

ه وارد اتاق مدیریت شدم و در رو بستم. من پول داشتم که اجار
خونه رو بدم؛ اما از آتش سوزی اون شب عبرت گرفتم که هر 

ه کاری لم داده بودم اتاقی داشته باشه.  به میز کفردی، باید یه هم
 راشیت با دو تا لیوان وارد اتاق شد.

 :  با لبخند دائمی که رو لبش بود پرسید 

 قهوه دوست داری؟   -

 لبخندی زدم و قهوه رو مزه کردم. پشت میز کارش نشست : 

 جا بمون مشکلی ندارم.  ب رزا. اگه واقعاً جایی رو نداری همینخ -

 تشکری کردم و فکر کنم متوجه ناراحتیم شد و چیزی نگفت. زود
 چند تا تخته شاسی بهم داد و پرسید: 

هایی هستن که توی ونیز، قراره رونمایی بشه. ها طرحینا -
 نگاهی بکن و بگو نظری داری؟  

سری تکون دادم و تخته شاسی رو دستم گرفتم. راشیت کمی به 
 من گفت:  کارهاش رسیدگی کرد بعد رو به

زا جان! تو باید خیاطی بلد باشی؛ چون کارت هست. سعی کن ر -
 این مسؤلیت رو هم به طور عالی انجامش بدی.  

 آروم جواب دادم: 

 کنم.  یچشم حتماً این کار رو م -

 راشیت ایستاد و دستی بهم تکون داد از اتاق بیرون رفت.

کنه کنارش می دیگه فکرهای بیخود بسه، باید هر کاری که راشیت 
 باشم و یاد بگیرم.
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و  دفتر کوچیکی برداشتم، به بیرون دویدم. راشیت رو پیدا کردم
 کنارش ایستادم: 

 د بگیرم.  لطفاً بزارید ازتون یا -

 لبخندی زد و با لحن تحسین برانگیزی جواب داد: 

 خوام. هوم.  به. من همچین دستیاری میبه -

های پیش پا افتاده تا مسئله داشتخندیدم و شروع کردم به یاد
ها داد، به خیاطسخت. راشیت، بیشتر مواقع سر پا بود؛ دستور می

های اختصاصی رو کرد و کار بعدیش این بود که لباسکمک می
 بدوزه.  

کردم کامالً حواسم، پرت میشد و دیگه نگران دانیال وقتی کار می
سترسی که بهم امونی که بیکار بودم از نگرانی و شدم؛ اما زنمی

 شدم و یک جا بند نبودم.  قرار میشد، بیوارد می

شدن و دونه کم می ها، دونهباالخره امروز هم تعطیل شدیم و خیاط
که تنها کسی که توی بوتیک گشتن، تا اینهاشون برمیبه خونه

 حاضر بود من و راشیت بودیم.

گشتم که راشیت بهم گفته هایی میم دنبال لباستوی طبقه دوم داشت
هاش رو چک کنم که صدای راشیت رو از پشت سرم بود حتماً طرح

گرد کردم و داخل شنیدم و از ترس لباس از دستم افتاد، عقب
 های لباس افتادم. رگال

ی بلند راشیت، توی گوشم بود که دستم رو گرفت و صدای قهقهه
 از زمین بلندم کرد. 

هام رو تکوندم. با خجالت تم رو از دستش رها کردم و لباسدس
 گفتم: 

 خوام. معذرت می -

گردم، این ریموت رو بگیر. وقتی رزا من دارم به خونه برمی -
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 ی اولی رو بزن، تا مغازه کامالً بسته بشه. بیرون رفتم دکمه

 ریموت رو از دستش گرفتم. ادامه داد: 

تقریباً همه چی داخلش آماده  ت کهراهروی سمت چپ یه اتاق هس -
 جا استراحت کن. است، مواد خوراکی هم داره همون

 لبخندی زدم و تشکر کردم. 

 رفت ادامه داد: ها پایین میطور که از پلههمین

زنه. جا سر میرادرم، درویش باغزی باغلی، گاهی میاد و به اینب -
د؛ ولی اگه اومد جایی، فکر نکنم بیامن بهش خبر دادم که تو این

 لنت نذار. زنم. گوشیت رو سایبهت زنگ می

 چشم.  -

 دستی تکون داد و از بوتیک بیرون رفت. جلوی بوتیک ایستاد و
ها خاموش بود من دکمه ریموت رو زدم و بوتیک بسته شد. چراغ

فتم و و با نور موبایل به طبقه باال و اتاقی که راشیت بهم گفت ر
 ها رو خاموش کردم.  چراغ

 هی اتاق کوچیک و خوشگلی بود، تقریباً تمام امکانات رو داشت؛ 
ی پشت داشت. آباژور رو پنجره و یه تراس کوچولو رو به کوچه

 زدم تا نوری داخل اتاق باشه. 

  لپ تاپم رو باز کردم و از طریق اسکایپ، به مامان زنگ زدم.

ی تماس وصل شد و مامان و بابا پشت کامپیوتر ظاهر شدن. لبخند
 زدم: 

 ر بابا؟ خوبید مامان؟ شما چه خب -

یلی ز دلم فدات بشم ما که خوبیم تو چطوری؟ خسالم عزی» مامان: 
 « ودی؟ها. کجا مشغول بوقته زنگ نزده بودی

منون مامانی. آره کار جدید پیدا کردم یکم درگیر بودم، وقت م -
 رف بزنم. نیال و آرش چطورن؟ کردم باهات حنمی
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اه مامان به بابا نگاه کرد و سکوت کرد. فهمیدم خبر خوبی در ر
 فت : نیست. بابا گ

اال رزا، نیال چند روزی هست که رفته شمال، آرش برگشته؛ اما و -
 نیال نیست. 

 ترسیدم و پرسیدم: 

 دونه؟ ی نمیبا آرش رفتن؟ آرش چیز -

 یهو آرش وارد تصویر شد و سالم داد. رو بهم گفت: 

 زنم.  زنگ می زنم رزا. یکم بعدیمباهات حرف  -

شنیدم، زود مامان رو نمیهای تموم حواسم به آرش بود و حرف
 مون رو هم آوردم و تماس قطع کردم. سر و ته مکالمه

کردم که گوشیم زنگ توی فکر بودم و از نگرانی، اتاق رو متر می
 زد. به سمتش پریدم : 

 سالم رزا خوبی؟  -

 سالم ممنون. چی شده آرش؟  -

 کالفه آهی کشید و ادامه داد: 

 ی گفتم تا ناراحت نشن. راستش... جورمن به مامان و بابات اون -

 هام رو جویدم و منتظر بودم ادامه بده. بی اراده ناخون

دونستم چرا انقدر اصرار نمی دبی بودیم. نیال و من استش رزار -
زا که وی داره که حتماً دبی بریم. رفته بود انگار،  انگار رفته بود

 بگیره که گرفت و من رو ترک کرد. 

 عجله پرسیدم: وا رفتم. با 

 ن تو کجایی؟! چ...چی... کار کردی؟ به پلیس نگفتی؟اال -

 

اقعاً به پلیس چی بگم؟ بگم زنی که ازم جدا شده و به هم محرم و -
 نیستیم، گم و گور شده توی مملکت غریب؟ 
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کردم. آرش ای برای پرسش پیدا نمیگوشی به گوشم موند، واژه
 ادامه داد: 

دونه زا به مامان و بابای نگرانت چی بگم؟ گفتم که پلیس میر -
 آخه. 

 کرد که نامفهوم و آهسته گفتم: ها رو پیدا نمیزبونم واژه

 زنم. زنگ می -

تونست ویزای کار، کار خود عمر بود؛ چون جز اون چه کسی می
کنه، تا باهاش اقامت در امارات نیال رو جور کنه. داره اذیتم می

 باشم. 

دونستم. به دانیال هم اگه زنگ بزنم نه تنها ی عمر رو نمیشماره
 جا میاد. شه اینده؛ بلکه هوایی هم میشماره رو نمی

ردم و دراز کشیدم. هشیار خوابیده گوشی رو روی تخت پرت ک
هام رو باز کردم و گوشی رو چشمم زنگ خورد. بودم که گوشی

 توی گوشم گذاشتم. 

 بینم دلواپس خواهرت شدی عروسک؟ می -

صدای عمر پشت تلفن پیچید. عصبانیتم رو به زور کنترل کرده 
 بودم و با صدای بلندی گفتم: 

 گرده. چطوره؟ ه آرش برمییال بنمن از دانیال جدا میشم،  -

 د و ادامه داد: ای پشت تلفن کشیهای مسخرهقهقهه

گرده که خودش بخواد، خواهر خانم یال زمانی به آرش برمین -
 فداکار. شنیدم راهت رو از دانیال جدا کردی. تبریک میگم. 

 شم؛ در عوض جونش رو تضمین کن. ازش جدا می -

شی نداره وقتی ل برای من ارزانیاعاشق فداکاری هستی، جون د -
خوای سکوی پرتابی داشته باشی به تو باهاش نیستی. اگه می

 کنی. شی. شنیدم با یه طراح لباس کار میسمتم بیا ناامید نمی
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شم. علت جدایی خاطر حرف تو جدا نمیمر من از دانیال، بهع -
 ای به کارم وارد بشه... خوام لطمهپیشرفت کارمه، نمی

 ای نوچ نوچ کرد و ادامه داد: و قطع کرد و با لحن مسخرهحرفم ر

تو جدا شو. من کاری به کار دانیال ندارم. گور  خب فهمیدمبخ -
 بابای دانیال. 

 تونی بیای ببینی. شیم میفردا جدا می -

 دوباره خندید و ادامه داد: 

ری و اون هم تنها ری که من بگم. تو تنها میای میخونهفارتس -
کنم خود و گرنه من اون جدایی رو ازدواج دوباره محسوب می

 دانی. 

 م گفتم: های به هم فشردهبا حرص نفسی فوت کردم و از زیر دندون

 اوکی. -

خواستم. فردا ساعت دوازده اال شدی همون عروسک که من میح -
برنت. توی یه ماشین میاد و از جایی که هستی به آنکارا می

 کنی دانیال هم بعد تو میاد. إفهم حبیبی؟ امضا میسفارت، برگه رو 

 وهوم محکمی گفتم که تلفن قطع شد. گوشی رو توی تخت انداختم 
 ای زدم و به گریه افتادم. روی زمین افتادم با حرص جیغ خفه

 چربه. قدرت عمر بهم می

                            **** 

تی بودم که از راشیت و منتظر فرص ها چشم دوخته بودمبه نقاشی
و  بخوام که از شش تا دوازده شب بهم مرخصی بده. آروم ایستادم

 به ساعت چشم دوختم. 

 راشیت از دور صدام کرد. کنارش ایستادم که پرسید: 

 قرار داری؟  -

 بله؟!  -
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تونی بری؛ ولی قبل ز صبح چشمت به ساعته. اگه قرار داری میا -
 تعطیل شدن بوتیک برگرد. 

ای بود. زود رفتم و لباس لبخندی زدم، واقعاً مرد فوق العاده
 پوشیدم. ساعت نزدیک دوازده بود که جلوی بوتیک ایستادم.

 توی هوا خیلی خیلی گرم بود. اوایل شهریور ماه بود؛ اما واقعاً  
 تونست نفس بکشه. کس نمیاین هوا، هیچ

ه و قد ماشین لیموزین جلوی بوتیک نگه داشت و مرد چهارشون
 بلندی ازش بیرون اومد. 

 . در صندلی عقب رو باز کرد و نشستم. در رو بست و راه افتادن

کردم که خیلی تمام مدتی که توی راه بودیم به تصمیمی فکر می
به آنکارا که رسیدیم   زود گرفتم و از آخر عاقبتش خبری ندارم.

 ساعت چهار ظهر شده بود. 

گری ایران شد و ایستاد. کمی داخل ماشین ماشین وارد کنسول
ای در لیموزین رو نشستم تا به خودم فرصت بدم. مرد چهارشونه

 باز کرد و من پیاده شدم. 

گشتن، به در ورودی نزدیک شدم و هایی که به عقب برمیبا قدم
ی طالق آماده بود و فقط منتظر امضای گری شدم. برگهوارد کنسول

 دم بود. خو

ام ریخت و روی صندلی ی چشم راستم روی گونهاشکی از گوشه
 های تار خوندمش. نشستم. برگه رو به دست گرفتم و با چشم

ای رو داشتن که به هدف شلیک شده؛ کلماتش برام حکم تیر اسلحه
 اما هنوز بهش اصابت نکرده.

 

 . های لرزون امضا کردم و روی میز گذاشتمچند جا رو با دست

های تند و عصبی از کنسولگری بیرون اومدم که ایستادم و با قدم
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ای سمت چپ ماشین من ایستاد و دانیال با ماشین لیموزین دیگه
 ای به هم ریخته ازش بیرون اومد.چهره

افتادن که دانیال نگاهش بهم هام میهام دونه دونه از چشماشک 
 افتاد. 

تونستم ازش بود که میصویری تهای سرخ دانیال، آخرین چشم
 توی ذهنم یادگاری داشته باشم.

 آروم زیر لب زمزمه کردم:   

 « خنده یعنی چی؟ اصالً بدون تو آینده یعنی چی؟!تصویر آینده بی» 

هام رو روی نگاهم رو ازش برداشتم و توی ماشین نشستم. دست
از  صورتم گذاشتم و با صدای بلندی گریه کردم.  کل مسیر راهمون

کردم. انقدر کردم یا به جاده نگاه میکارا تا استانبول یا گریه میآن
 شد. گوشیم زنگ خورد: گریه کرده بودم، سرم از درد منفجر می

 دونستم شجاعی اما از این حدش خبر نداشتم. حسنت رز! میا -

رفت خواستم گوشی رو قطع کنم که عمر داشت رو مخم راه می
 گفت: 

ی بزرگ هست به اسمت شده. کسیم یه مغازهاستانبول، میدان تا -
 جا مال توست. تونی مستقل باشی اونهر وقت حس کردی دیگه می

ای قطع کردم. من به پول آدمی گوشی رو بدون شنیدن حرف اضافه
 مثل تو، نیاز ندارم عمر الفانی. 

 ساعت نه و نیم شب بود که وارد بوتیک شدم. 

لحن  زدیک شد و جلوم ایستاد باراشیت با دیدنم خیلی آشفته بهم ن
 خیلی تندی پرسید: 

  ی رزا؟! من که بهت تاکید کردم قبل تعطیل شدن بوتیک برگرد... آ -

  کردم. فقط آروم گفتم:حتی نگاهش نمی

 ببخشید، آنکارا بودم.  -
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از کنارش گذشتم و به اتاق رفتم. روی تخت نشستم و دوباره 
خواد کنارم تنگ شده، دلم می شروع کردم به گریه کردن. دلم براش

 باشه 

ساعت دوازده شب بود و راشیت خیلی وقت بود که رفته بود. 
 دم. ناراحت و عصبی از اتاقم بیرون زدم و به اتاق خیاطی وارد ش

رحش لباس زیبا اما ناقصی، روی میز افتاده بود به سمتش رفتم. ط
 ی کار کردن ندارم. رو راشیت بهم نشون داده بود، حوصله

جا نشستم و فکری به ذهنم زد. به اتاق پارچه رفتم و یه یکم اون
ها رو روی ی مخملی برداشتم. کاغذی ساتن و چند تا پارچهپارچه

ت هر ر کردم، کشیدم و قیچی کردم.  سانزمین گذاشتم و تند تند مت
 نوشتم.ها رو کنارش میکدوم از قالب

 

خ، به راهنمای روی میز راشیت مراجعه کردم و کمی از کار با چر
 ارچه سر در آوردم.  بندی و انواع پاز قالب

ساعت دو شب شده بود که پارچه رو آروم آروم قیچی کردم و 
 اش. اش، تنهقهروی هم گذاشتم. آستینش یه طرف، ی

به هم دوختم و تن مانکن کردم. یه چیزیش کمه. تا ساعت پنج 
های منجوق دوزی شده رو با صبح با لباس مشغول بودم و گل

 سنجاق، به مانکنی که لباس تنش بود وصل کردم. 

 رم بهتره. ش برای فردا بذاخسته شدم ادامه

 ی وسط بوتیک دراز کشیدم و خوابم برد.روی کاناپه

                        **** 

 رزا دختر؟! بیدار شو. رز؟  -

 صدای راشیت تو گوشم منعکس شد. پهلو به پهلو شدم که یهو با
 یادآوری لباسم از روی کاناپه، نیم خیز شدم. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 501 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 راشیت باالی سرم ایستاده بود زود پرسیدم: 

 ساعت چنده؟!  -

 یازده صبح.  -

 دویدم.  یاطیای زدم و به سمت اتاق خجیغ خفه

شیت پشت سرم همه مشغول کار بودن و مانکن من نبود. را
 ایستاده بود و پرسیدم: 

 جا... این... لباس... کجا؟! این -

وی اتاق منه. یه جاهاییش اشکال داشت نگه داشتم تا یادت بدم ت -
 درستش کنی.  

 آب دهنم رو قورت دادم. پرسیدم: 

 شه ببینمش؟ می -

به دنبال راشیت راه افتادم و به اتاق مدیریت رسیدم. حاال 
تونستم بفهمم چی کار کردم. یه لباس ناقص مخمل و ساتن می

 ش. هایی روی سینهمشکی با منجوق دوزی

 راشیت به مانکن نزدیک شد: 

وشگله اما یه جاهایی اشکال داره. برو تخته شاسیت رو بیار خ -
 بگم. 

گفت، دونه دونه بعد از رو که راشیت میبا ذوق و شوق همه چی 
پرسیدم.  حس خوبی داشتم حس نوشتم و با عجله سؤال میفهم می

 کم باال میرم. که دارم کماین

تونستم خودکار رو لرزید و نمیهام میاحساس ضعف کردم، دست
 توی دستم نگه دارم. 

 راشیت وقتی متوجه شد پرسید : 

 رزا شب شام نخوردی؟  -

 و پایین انداختم که با تاسف گفت : سرم ر
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اقعاً که! برو اتاقت یه چیزی بخور. رنگ به رخسارت نموند و -
 گم کجای کارت اشکال داره.البته اگه نری، من دیگه بهت نمی

و  بلند شدم و به اتاق اومدم. بعد خوردن نیمرو روی تخت نشستم
تونم یگوشی رو به دست گرفتم. پریا بهم زنگ زده بود؛ اما حاال نم

 باهاش صحبت کنم. 

ی ای انداختم و به اتاق مدیریت دویدم تا ادامهگوشی رو گوشه
 تدریس رو بنویسم و یاد بگیرم. 

                           *** 

های تر از روزهای قبل نقاشی طرحروزها گذشت و من، مشتاق
کشیدم و با راشیت، سر انجام شدن یا نشدنشون ام رو میخیالی

 کردیم. بحث می

امروز هم طبق روزهای قبل، پیش راشیت ایستاده بودم و 
خواست هاش رو با خانمی که برای جشن برادرش لباس میصحبت

پوش با نی شیکی اون خانم، زدادم.  بعد بدرقهرو گوش می
ع موهای بلوند وارد بوتیک شد. راشیت هل شد و تند به من اطال

 داد که برم و ازش به گرمی استقبال کنم. 

به دختر نزدیک شدم که عینک دودیش رو برداشت و متوجه شدم  
 یه خانم چهل به باالست که خودش رو شبیه باربی کرده. 

 ید: با اعتماد به نفس کاذبی پرس

 راشیت هست؟  -

 وش اومدید. بله آقای راشیت هستن. شما بفرمایید تا.... خ -

ی حرفم، از کنارم رد شد و مردی هیکلی به بدون شنیدن ادامه
 تربیت بود. واقعاً که. دنبالش راه افتاد. چه بی

روی اون خانم ایستاده بود، نزدیک شدم و به راشیت که روبه
 اده گفت: کنارش ایستادم. زن با اف
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 تو دیگه کی هستی؟  -

ی انقدر لحن حرف زدنش، گستاخانه بود که راشیت آروم و اعتراض
 گفت: 

لشاه جان! ایشون دستیار من هست. رز تو برندها رو چک کن گ -
 کنم. ها نیافتاده باشه، کارت داشتم صدات میکه از روی لباس

یی ای به زن زدم و به سمت راست بوتیک رفتم. جاچشم غره
 اومد: هاشون رو بشنوم. صدای زن میایستادم تا بتونم حرف

خوام. چیزی که تا حاال توی اشیت یه لباس عروس خاص میر -
و ترکیه پوشیده نشده باشه، من خودم طراحم و این شاید کارت ر

 سخت کنه... 

 گلشاه بود اسمش؟ نکنه گلشاه ساراچ اوغلی؟! هی این همون زن
 : بود که... راشیت گفت

جایی مطمئن باش، بهترین لباس و به من اعتماد داری که اینت -
 رو برات طراحی خواهم کرد. 

 این زن چهل ساله، عروس قراره بشه؟! چه جالب!

 

که من دستیار جرن صدام کرد و بهش نزدیک شدم. جرن از این
ای به این کار راشیت شده بودم، خیلی خوشحال بود؛ چون عالقه

ه مسئولیتش رو به عهده گرفتم، باهام صمیمی نداشت و حاال ک
 شده. 

 جرن با ذوق گفت: 

 مت چیه؟ رزا برای آخر هفته برنا -

 آخر هفته؟  -

 ه! من بلیت کنسرت خریدم، ایلیاس یالچینتاش... وای! آر -

 خندیدم و گفتم : 
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 رو پس انداز کنم جرن.  نه من باید پولم -

 . بریم دیگه باشه؟ دیوونه برات خریدم -

نگاهی به بلیت دستش کردم، خواستم چیزی بگم که جرن با ذوق 
  ها نزدیک شد و چشمکی زد.به لباس

. ی کارم رو انجام دادمدو روز بعد، آخر هفته بود و با خنده ادامه
 ذوق جرن به هیجان من اضافه کرد و حاال حس خوبی داشتم. 

                             *** 

ها برای ونیز تالش طراحی لباس گلشاه آماده بود. نصف خیاط
 ی لباس گلشاه. کردن و نصف دیگه برامی

رفتم تا کمکشون کنم، کارها دوز میگاهی به کمک دخترهای منجوق
 بهتر پیش بره. 

ی لباس اومد. اون هم یقهاز یه قسمت لباس گلشاه خوشم نمی
 ها باید با هم متفاوت باشن. چشمم بهه نظرم لباسایش بود. بکلیشه

 . جرن افتاد که فردا قراره باهاش به کنسرت خواننده ترک بریم

لبخندی زدم و روی آستین جدیدی تمرکز کردم. به نظرم یه 
دوزی روی شونه قرار بگیره و دار با ملیله و مرواریدی موجپارچه

 آستین بعدی ساده باشه. 

 رو روی کاغذ کشیدم و چیزی به راشیت نگفتم. طرح آستین جدید
های ریزش، باقی مونده بود که ی لباس آماده بود و فقط کارتنه

 برد. کلی زمان می

 شد که از دانیال جدا شدم، هر روز بیشتر از دیروز دلمیک هفته می
 کنم شاید من اشتباه کردم.براش تنگ میشه. همیشه فکر می

کنم گوشی با هایی که دارم کار میتایمخبری از عمر نداشتم و  
 برم.  خودم نمی

کنم. واقعاً تصمیم خودش هنوز به نیال و ترک کردن آرش فکر می
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 بود یا مجبور به انجام این کار شده بود؟! 

گرده. نکنه دروغ عمر گفت هر وقت خودش بخواد به آرش برمی
ه تا به گه و به جای طعمه قرار دادن من، نیال رو طعمه کردمی

 اهداف شومش دست پیدا کنه.  

های سری تکون دادم تا این افکار مسخره از ذهنم فرار کنن. قرص
شه، آهن و زینکی که برام تجویز شده بود، کم کم داره تموم می

 فکر کنم حاال دیگه آنمی بدنم برطرف شده.  

از رو گبه اتاقم اومدم تا ناهار بخورم و به سر کارم برگردم. زیر 
 وشن کردم تا غذایی که دیشب پختم گرم بشه و بخورم. ر

د گوشی رو چک کردم، پیام از طرف پریا... آخ! اصالً یادم نبو
 باهاش حرف بزنم.  

ی ترکیه و چند بار مامان زنگ زده و... گوشی زنگ خورد، شماره
 ناشناس بود.  

- Ayo? 

 )الو؟(  

 جوابی نگرفتم. دوباره صدا کردم: 

- Ayo? Ses yok ya… ayo ? 

 )الو؟ صدا نیست. الو؟(  

 گوشی رو قطع کردم و با تعجب غذام رو کشیدم و شروع کردم به
 خوردن. 

هام به پریا زنگ زدم تا کمی صداش رو بعد غذا و خوردن دارو
 بشنوم و آروم بشم. 

تونم هر که میهم اینپیشنهاد جالبی برای روزهای دلتنگیم داد اون
ین چیزی رو بنویسم یا حتی تایپ کنم این بهتر رسهچی به ذهنم می

 تونست آرومم کنه.  بود که می
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خواستم رو از هایی که مییک ربع وقت داشتم، پس نشستم و چیز
کرد با هر واژه دارم خالی تاپم تایپ کردم.  حس میامروزم توی لپ

 شم و حس آزادی داشتم. می

اپ اومد. فوری لپ تغرق در نوشتن بودم که در اتاقم به صدا در 
 رو بستم و در رو باز کردم. راشیت با لبخندی پرسید: 

 شون بدم.  نخوام طرحی رو بهت شه زودتر بیا. میگه میا -

 سر تکون دادم و آماده شدم.  

شد. واقعاً امروز خیلی زانوهام از فرط خستگی داشت منفجر می
 کار کردم و خیلی خسته شدم.

هاشون برگشتن.   نصف شب به بوتیک تعطیل شد و همه به خونه 
 سرم زد که برم و اون آستین رو روی لباس گلشاه آزمایش کنم،

 گفت فردا قراره گلشاه بیاد و نظر بده.  راشیت می

ن بلد نبودم و اطالعات خیلی کمی از فاطما خانم در مورد همچی
 آستینی گرفته بودم. 

 بندی و قیچی زدن. با تموم خستگیم شروع کردم به قالب

ای به آب میدم؛ با این حال، دختر فکر کنم دارم دسته گل دیگه
 پذیری هستم.  ریسک

ساعت دو شب بود که یه آستین کج و کوله درست کردم و به 
اقعاً وعنوان نمونه، روی لباس گذاشتم. اگه آستین کج و کوله نبود 

 شد.  جذاب می

بیام  صدای گوشیم از اتاقم اومد که باعث شد از اتاق خیاطی بیرون
 به اتاق خودم بدوم.  

ز س رو ابا خودم فکر کردم حتماً مامانه که نگرانم شده.  داشتم تما
 دادم که زود روی گوشم گذاشتم و نفس زنان پاسخ دادم: دست می

 سالم؟!   -
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نمون. این یه  تیکی حسام. توی اون بود خونهاز فردا برگر -
 دستوره.

 

داد. با حالت ای داشت بهم دستور میعمر با لحن خیلی گستاخانه
 پرسیدم:  مسخره

 تم، بهم دستور بدی عرب...  من آدم تو نیس -

 حرفم رو قطع کرد و با صدای تقریباً بلند و خشنی گفت: 

 بینی عروسک.  گه یک بار دیگه بهم توهین کنی خیلی بد میا -

 کسی این همه اذیتم نکرده بود. همیشه هر کسی اذیتم تا حاال
پرداخت؛ اما قدرت عمر یه کرد تاوان کارش رو با رفتارم میمی

 تونستم چیزی بگم.  جوری بود که من نمی

 زود گفتم: 

 رم.  ی اون جاسوس نمیمن به خونه -

دونی که بریمت میگم، اگه نری به زور میاید بری؛ چون من میب -
 ریم.  بمی

 های زنانه گول زد؟! باید امتحان کنم: شد عمر رو با سیاستآیا می

 عمر؟!   -

 هوم  -

جا کار ها اینشه... لطفاً بوتیک رو ترک نکنم؟ من شبیم -
 کنم. می

 لحن صدام رو خیلی مهربون کرده بودم.  

 شه.  نه نمی -

تر اثر رو بودیم بیشلحن صدای سردی داشت، شاید اگه با هم روبه
 کرد. ادامه دادم: می

 خوام تو رو ببینم.  تو کجایی؟! من می -
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 دم برات.  ن اماراتم و ترکیه نمیام، کاری داری بهم بگو انجام میم -

دونستم ازش چی بخوام تا نه نگه. ترفندی که شنیده بودم رو نمی
 اجرا کردم: 

 شه برام فردا راننده، برای رفتن به خونه حسام بفرستی؟  یم -

 فرستم.  آره حتماً می -

 یه درخواست هم بکنم؟   -

 بگو رز.   -

 شه لطفاً ببینمت، باهات باید حرف بزنم، واقعاً ضروریه.  یم -

 آهی کشید و کالفه نفسی فوت کرد و بعد کمی مکث گفت: 

 گیرم تا به ترکیه بیام.  اوکی رز. من فردا بلیت می -

 با ذوق گفتم: 

 مچکرم ازت.   -

 خب کاری نداری؟!   -

 نه مراقب خودت باش.   -

 طور فعالً.  تو هم همین -

دت اه اه اه... برو گم شو بابا... وای! من چرا گفتم مراقب خو
 باش؟! 

 کاش مراقب خودش نباشه. با حرص به گوشی نگاهی انداختم و با
 «مراقب خودت نباش کله خر.»مه کردم : دهانی کج زمز

 کامالً حوصلم رو سر برد و باعث شد با هزار جور فحش و بد و
 راه، راهی تخت خوابم بشم.  بی

                                 **** 

 رسه.؟! االن راشیت میاز خواب پریدم، وای! ساعت چنده

 وای! آستین کج و کوله مونده تو اتاق خیاطی.  
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 جیغ خفه ای زدم که در اتاقم زده شد. 

ر فکر کنم بدبخت شدم، موهای پریشونم رو کنار زدم و از پشت د
 اتاق پرسیدم: 

 بله؟  -

 صدای جیغ مانند راشیت به گوش رسید: 

 . رزا سریع بیا سر کار، سریع -

ای دهنم گذاشتم و کیکی رو گذاشتم توی کیف کمریم با کالفگی لقمه
 م کمی ازش بخورم. موهام رو تند شونه زدم وتا اگه گرسنه شد

 باال بستم. 

از  خیلی چرب شده بود؛ اما وقت حموم رفتن نداشتم. آماده شدم و
 اتاق بیرون رفتم، چرا کارگاه خیاطی انقدر ساکته؟ 

ای شده بودن و نزدیک که شدم راشیت و گلشاه خیره به نقطه
 ها دورشون جمع شده بودن.خیاط

هر دو از دسته گلی که به آب داده بودم در عجب بودن کنار  
 راشیت ایستادم که برگشت و گفت: 

 این کار تو هست نه؟!  -

ی نگاهی به مانکن، آستینش و گلشاه کردم که گلشاه دستش رو رو
 اش گذاشت و گفت: سینه

بینی چه ایده بکریه؟! چرا به ذهن خودمون ! راشیت میای و -
 نرسید؟ 

 یت با لبخند گفت: راش

 اهی باید از استعدادهای اطراف، کمک بگیریم خب. خب گ -

م فکر کنم اگه تلیس رو هم تن مانکن بکنم راشیت میاد و تشویق
 ه مانکن زل زدم و گفتم : کنه. با خنده بمی

 ین آستینش کجه... اآقای باغزی باغلی  -
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 گلشاه به جای راشیت گفت: 

 ش بکر و نابه. . ایدهی نداریمبا کج بودن و دوختش کار -

خوره و خواستم بگم هر ایده پنجاه لیر، دیدم به غرورم لطمه می
چیزی نگفتم. شروع به کار کردیم که راشیت و گلشاه خواستن 
همراهیشون کنم. گلشاه چنان با حسرت به من، به صورت غیر 

دونست بهش زنگ داد که انگار نمیمستقیم پیشنهاد همکاری می
 و جواب نه شنیدم. زدم 

هو خانومی که دیروز لباسش، گلشاه کنارمون ایستاده بود که یک
که  تن مانکن بود وارد بوتیک شد. آنقدر ناگهانی و تند وارد شد

 آمد، پیدا نکردم.ای برای خوشجمله

 

 اد زد: اش رو به راشیت دهو با صدای نکرهزن یک

یدن. لباسم کجا س من رو از بوتیک شما دزدلباسم کو؟! لبا -
 گذاشتی؟!.

 راشیت، دست به سینه ایستاد و حالت اعتراض به خود گرفت: 

انم؟! صدات رو بیار پایین. رزا برو لباس رو از تن مانکن خ -
 ی دوم لطفاً . بکن، بیار بهش ببره. مانکن طبقه

کدوم از هیچ  ها رو چک کردم.ی دوم رفتم و مانکنبه طبقه
 ش اون خانم نبود.ها، لباس بنفمانکن

 از باال به راشیت گفتم:  

 جا نیست پایین رو چک کنید. آقا؟! این -

ی کنم جای اون لباس طبقهبندی میها رو درجهختر! من لباسد -
 پایین نیست. 

 «  آفرین که قهوه ای کردیش راشیت.»تو دلم خندیدم و گفتم: 

. به یکی از ی باال اومد تا خودش چک کنهراشیت دوید و به طبقه
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 های خالی اشاره کرد و گفت: مانکن

 جا بود، االن نیست. این -

 صدای زن که حاال پشت سرمون بود باال رفت: 

 که کسی رو استخدام کنی از اصالتش باخبر شید. بل از اینق -

ای به من بود گیج سری تکون دادم و ش، تیکهحس کردم این جمله
 گفتم: 

 بله؟!  -

 راشیت که لحن صداش پر از عصبانیت بود ادامه داد: 

 یه؟ منظورت اینه که کارمندهای من دزدن؟ چمنظورت  -

 زن نگاهی به من کرد و ادامه داد 

ین دختر به تازگی استخدام شده، ایرانی هم که هست. پس ا -
تونه کار خودش باشه.  شما نباید یه ایرانی رو استخدام می
 ها همه دزدن... ت. ایرانیکردین آقای راشیمی

تونستم به آدم احمق با دهانی باز بهش خیره شده بودم. چی می
از این فکرهای مسخره بیرون اومدم و با جاهلی مثل اون بگم؟! 
 اعتماد به نفس گفتم: 

 وقت چه حرفی داری بزنی؟! گه دزد یه ترک باشه چی؟! اونا -

 ها دزد نیستن. ترک -

 م : پوزخندی زدم و گفت

 خواهیم دید.  -

 رو به آقای راشیت گفتم: 

ها رو از عصر دیروز تا همین امروز چک کنید تا طفاً دوربینل -
 دزد پیدا بشه.

 گذشتم گفتم : چپ به زن نگاه کردم و از کنارش که میچپ

ها این همه بی فرهنگ و بی شخصیتین که به ی شما ترکهمه -
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کنید؟! فکر کردی رخورد میموضوعات این شکلی، نژادپرستانه ب
کشورت، جزئی از اروپاست؟ اصالً اروپا رو دیدی چه شکلیه؟ 

هزار سال هم منتظر بمونی، هیچ وقت کشورت جزو اروپا نخواهد 
 دم. شد هه... من این کارها رو به سفارت گزارش می

ها پایین اومدیم و پیش گلشاه به سمت جرن رفتم و با هم از پله
 گلشاه پرسید :  خانم ایستادیم.

 مشکل اون خانم حل شد؟  -

 رگیر دزد، پیدا کردنن. نه هنوز فعالً د -

 دزد؟!  -

و  سری تکون دادم و به داخل اتاق خیاطی رفتم. نفسی تازه کردم
 رو به جرن گفتم: 

 کاش کنسرت امشب بود.  -

 جرن رو بهم گفت : 

سرت م، بهار خیلی دوست داره ببینتت رزا. فردا به کندختر -
 میارمش. 

 تعجب کردم. واقعاً جرن دختر داشت؟ زود پرسیدم: 

 گه چند سالته که هم ازدواج کردی و هم بچه داری؟ متو  -

 ام ده سالشه. زود ازدواج کردم. ن سی و پنج سالمه دیگه. بچهم -

 بهت نمیاد ها.  -

 با هم خندیدیم که صدای راشیت اومد: 

 ینم. اال ببرزا، جرن، ییلدز بیاین ب -

ه بلحن صداش من رو ترسوند. با جرن و ییلدز باال رفتیم. قلبم 
 تپش افتاده بود و گر گرفته بودم. 

راشیت جلوی لپ تاپش نشسته بود و خیلی عصبی داشت به 
 کرد رو به من گفت: مانیتور نگاه می
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ش هاش مشخص نیست ببین از لباسزا! ببین این کیه؟! چهرهر -
 تونی تشخیص بدی؟! می

ها های لرزون، بهش نزدیک شدم و خم شدم. با دیدن لباسبا قدم
 خون به صورتم دوید.

 های من رو پوشیده. تسلیم شده بودم و کماین من نبودم؛ اما لباس 
 سید: هام اومد. راشیت پرکم اشک به چشم

 ؟ شناسیش؟ جرن تو چی؟ ییلدزمی -

هم بجرن و ییلدز کنارم ایستادن و با دیدن مانیتور، جرن نگاهی 
 انداخت و شوکه به آقای راشیت گفت: 

 های رزاست؛ اما رزا نیست.لباس -

 

کردم. حس کردم های بدنم درک میضعف رو از تک تک سلول
سرم رو سرگیجه دارم. با دیدن دختری که لباس من رو پوشیده 

 پایین انداختم و به اتاقم دویدم. 

ریخت گوشی رو برداشتم هام میهام که روی گونهبی اراده، اشک
 و عمر رو گرفتم. 

م با بوق دوم گوشی رو برداشت و تند و سریع با صدای بغض آلود
 گفتم: 

جا ببرن. همین االن... زود ود باش بگو بیان و من رو از اینز -
 باش. 

 ا؟ چی شده رز -

 ده دنبالم بیان. کارم تموم شده. زود باش. بدستور  -

گوشی رو قطع کردم و چمدونم رو آماده کردم. همه چی رو مرتب 
کردم و از اتاق بیرون اومدم. جرن، پشت در اتاق ایستاده بود که با 

گفت کجا میری رزا؟! اون که پرسید و هی میهایی میدیدنم سؤال
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 تو نیستی! چرا تسلیم شدی؟

از بوتیک خارج توی حس و حالی نبودم که توضیحی بهش بدم.  
 شدم و لیموزین جلوی در بوتیک نگه داشت. چمدونم رو از دستم

 گرفتن که توی ماشین نشستم و با صدای بلندی گریه سر دادم. 

ه بصدای راشیت رو شنیدم؛ اما ماشین دیگه حرکت کرده بود، باز 
 ی صفر برگشتم. همون نقطه

رد وارد مجتمع شد که قبل ایستادن ماشین پیاده شدم و وا ماشین
ساختمون شدم. حسام جلوی آسانسور ایستاده بود و بدون توجه 
ی بهش از کنارش گذشتم که پشت سرم وارد آسانسور شد و دکمه

 ی خودش رو زد. طبقه

هام، سرخ و نگاهم توی آینه آسانسور به خودم افتاد که گونه
 بود. تر شده دماغم سرخ

ش رو باز کرد و وارد از آسانسور که بیرون شدیم حسام در خونه
 شدم. 

ها شدم و در رو بستم. گوشیم توی کیفم با حرص وارد یکی از اتاق
 جواب دادن ندارم. ی خورد؛ اما حوصلههی داشت زنگ می

ق روی تخت اتاق نشستم که بعد چند دقیقه، چمدونم رو وارد اتا
شدم. خسته شدم خسته از همه داشتم دیونه می کرد و رفت. واقعاً 

 چی. 

جا گذشته بود که در اتاق به صدا در چند ساعت از اومدنم به این
 اومد، از پشت در صدای عمر رو شنیدم: 

 رزا؟ بیام داخل؟  -

سکوت جوابش بود که خیلی گستاخانه وارد اتاقم شد و در رو 
  دیدمش.بست. صورتم به سمت پنجره بود و نمی

روی تخت آروم نشست و ورقی رو کنارم گذاشت و با همون لحن 
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 عربی گفت: 

 ی میدان تاکسیم. سند مغازه -

 صدای لرزونم بلند شد و گفتم : 

 من به اون، نیازی ندارم.  -

 خواستی من رو ببینی؟! می -

 خوام چیزی راجبش بگم. االن نمی -

 خاطر تو، وارد ترکیه شدم. من به -

 شدی.نمیخب  -

 بهش نگاهی کردم و ادامه دادم: 

شناسی؟ اون مرد کنی؟ تو از کی من رو میها رو میرا این کارچ -
 عرب که اون شب اومد توی اتاقم تو بودی؟ 

ی سیگاری رو باز کرد و روی لبش از جیب شلوارش جعبه
 گذاشت. با فندک روشنش کرد و پکی بهش زد: 

مت. اومده بودم به همتا، اخطار تو وقتی دانشجو بودی من دید -
ده تا بدم که تو رو دیدم. من بهش پیشنهاد دادم که تو رو به من ب

ش نجاتش بدم؛ اونی هم که اون شب اذیتت کرد، از دست خانواده
گذرونه. اون اومده بود االن توی تیمارستان امارات داره خوش می

 ت کنه.  تا موقعیت تو رو برای من مشخص کنه، نه این که اذیت

 ال گفتی باید باهاش ازدواج کنم؟ چرا به دانی -

 هنوز بهت نگفته؟  -

 خندی زد و پک دوباره به سیگارش زد و گفت: نیش

و خواستگار داشتی و هر لحظه امکان داشت از دستت بدم. من ت -
نگاری این کار رو کردم تا بتونم از طریق دانیال بهت نزدیک شم؛ ا

 نتونستم. 

 و با بغض پرسیدم: سکوت کردم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 516 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 کنه؟ همتا کجاست؟ چی کار می -

 خوای ببینیش؟ هوم... صبر کن. می -

ای رو گرفت، عربی حرف زد و گوشیش رو درآورد و شماره
 گه. سریع گوشی رو به سمتم گرفت: نفهمیدم چی می

 همتا.  -

گوشی رو گرفتم و سکوت کردم. بعد چند لحظه صدای همتا توی 
 گوشی پیچید: 

الو عمر؟ چیه باز؟ ازدواج کردم باز هم دست از سرم  -
 داری! ولمون کن دیگه. برنمی

 زود با صدای بلند و گریه گفتم: 

 همتا؟! کجایی؟  -

هام رو پاک کردم و با همتا سکوت کرد و چیزی نگفت. اشک
 صدای بلند فریاد زدم:  

، ها شدی فقط توندگی من رو نابود کردی، تو باعث این اتفاقز -
 تو، تو... 

 گوشی رو به بغل عمر انداختم و روی تخت پریدم. 

                               *** 

کردم از کی این همه ضعیف و شکننده شدم؟! از داشتم فکر می
 وقتی عاشق شدم یا از وقتی ترکش کردم؟

ن راشیت که به من چیزی نگفت! من چرا به هم ریختم؟! این نشو 
ده نیاز دارم تا یه مدت توی خودم باشم، توی این مدت، خیلی می

 بهم فشار اومده. 

گوشی رو برداشتم و روشنش کردم تا آنتن برگشت جرن زنگ زد 
 لبخندی زدم: 

 سالم جرن! -
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نداشتم، ما تو شرایطی یکی، دیگه انتظار  رز؟! واقعاً از تو -
شوی ونیز هست؛ نیستیم که تو قهر کنی بری. دوازده اکتبر، فشن

ای. های مجموعهسالمتی یکی از طراحاما تو انگار نه انگار. نا
نه ره کنار اسم راشیت تا باال بری. انتظار نداشتم دیوداره اسمت می

 بازی در بیاری... اوف از دست تو!

 قم؟ عش ذاری حرف بزنممی -

 ادم: لحن صدام مهربون و با خنده بود تا کمی آرومش کنم. ادامه د

 ی من تا با هم به کنسرت بریم. ن! بیا خونهجرن جا -

 مروز اوزده اخراج شد، من باید جاش وایستم. خیر. ا -

 اوزده؟  -

؛ چون بهت حسادت های تو رو پوشیده بودله اون بود که لباسب -
 . رزوش رسوندی دیگهکرد. با رفتنت به آمی

 نفسی فوت کرد و سکوت کرده بودم ادامه داد: 

 اعت شش هر جا بخوای میام که آماده شیم و با هم بریم. س -

 با خنده گفتم: 

 فرستم. رسی! بهار رو هم بیار، لوکیشن میحتماً م -

 داشتم،تماس قطع شد و به فکر رفتم. از اوزده انتظار این کار رو ن
 کرد. دوزی کمک میتوی منجوقاون همیشه بهم 

 اومد؛ پس حتماً حسام خونه نیست. صدایی از خونه نمی

 قفل در رو چرخوندم و از اتاق بیرون اومدم. 

چی  حاال»توی آشپزخونه ایستادم و با کالفگی از خودم پرسیدم:  
 «بخورم؟

رای اولین کشوی کابینت رو که باز کردم، پاستا به چشمم اومد. ب
 ده روز پیش با دانیال پاستا خورده بودم. آخرین بار،
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 با غم دستم به سمتش رفت و تصمیم گرفتم پاستای بیکن آماده 
 د خونه شد. کردم که حسام وارها رو سرخ میداشتم بیکنکنم. 

ی رو برگردوندم، هولی شت. خامه رو به موادم اضافه کردم. صدا
 حسام اومد: 

 سالم.  -

گفتم. شیر رو به مواد اضافه کردم یسکوت کرده بودم و هیچی نم
نی و پنیر موزارال رو داخلش ریختم.  وارد آشپزخونه شد و لیوا

 برداشت، آب ریخت و خورد. 

 کنار جزیره ایستاد و گفت: 

 جوری بشه. خواستم اینرزا، من واقعاً نمی متأسفم -

 زمزمه کردم:

 

 خفه شو. -

 ادامه داد: 

خواستم خودم رو دونستم عمر قراره چی کار بکنه، فقط میمن نمی
 از این مخمصه، نجات بدم. 

خواست این اتفاق گفت اجازه ندم تو شاد باشی. دلم نمیبهم می
 بیافته؛ چون تو وقتی خوشحالی، من هم خوشحالم. رزا؟ 

 صداش رو یواش کرد که دورگه شد و گفت: 

بگیره و به من بده، من ازت خوشم خواست تو رو از دانیال می -
 تونستم اجازه بدم... اومد؛ اما تو عاشق دانیال بودی، چطور میمی

هاش رو نشنیده گرفتم. پاستا رو توی بشقاب ریختم و دیگه حرف
 کمی ازش براش نگه داشتم؛ البته دلم سوخت. 

ده به اتاق رفتم و در رو بستم. هر چه تقال کرد بیشتر توضیح ب
 ندادم. از پشت در داد زدم: اجازه 
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 جا هم دوربین کار گذاشته تا من رو ببینه آره؟ این -

چیزی نشنیدم، روی صندلی نشستم و غذا خوردم.  ساعت شش 
هش ببود که زنگ در به صدا در اومد. از اتاق بیرون پریدم و رو 

 گفتم: 

 با من کار دارن.  -

د. شدر رو باز کردم که جرن با یه دختر کوچولوی ناز وارد خونه 
کردیم و با بهار، دختر جرن جیغ میبا هیجان داشتیم جیغ

 پرسی کردم. احوال

 جرن با دیدن حسام گفت: 

 همسرت هستش؟  -

 لبخندی به جرن زدم و جواب دادم: 

 خوام معرفی کنم. حسام برادرم و حسام، ایشونرن عزیزم میج -
 جرن هست همکارم. این دختر کوچولو هم بهار دختر جرن. 

حسام و جرن کمی به هم خیره شدن که حسام یخش باز شد و 
باهاش دست داد. فکر کنم ازش خوشش اومد. جرن رو به اتاق 

 راهنمایی کردم و رو به حسام گفتم: 

 ه راننده بگو ساعت هشت، ما قراره به کنسرت بریم آماده باشه. ب -

ی اتاق شدم و کمی با جرن حرف زدم. در مورد بهار و زندگ وارد
ر دناموفق اولش کمی بهم گفت و بهش امید دادم که روزهای بهتر 

 راهه. 

 چمدونم رو باز کردم و رو به جرن گفتم: 

 چی بپوشم؟  -

اس چشمکی زد و از داخل پاکتی که همراه خودش آورده بود، یه لب
 رد و گفت: شب کوتاه و خیلی زیبا بیرون آو

برو خدا رو شکر کن نازت خریدار داره. این رو راشیت بهت  -
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 هدیه داده تا سر کار برگردی.

 

دونستم چطور هام از طرح زیبایی لباس برق زد؛ نمیچشم
تی توصیفش کنم. از چه متریالی توش استفاده شده بود اصالً صور

 لک؟ منجوق هست یا پو بود یا نباتی؟! این

 ده بود که جرن گفت: دهنم باز مون

 بپوشش.  -

به کمک جرن لباس رو تنم کردم. هر کس این لباس رو تنش 
درخشید. فکر کنم زیباترین لباسی بود ک توی عمرم کرد میمی

 دیده بودم. 

 از جرن هزاران بار تشکر کردم. خواست موهام رو درست کنه که
 مانع نشدم؛ 

کردم، بهار بهم بهار هم دستیار آرایشم شد و همچنان که آرایش می
کرد. باالخره ایستادم و کفش مناسبی پام کردم و با جرن، کمک می

 از اتاق بیرون اومدیم. 

 حسام با دیدنم هل شد و زانوش به میز خورد و زمین افتاد. 

ره، غش که حسام حرص بخوخاطر اینخندید و من بهبهار می
 ؛ اما جرن به سمتش دوید و بلندش کرد. کردم

 چه زوج خوشبختی! حسام به فارسی گفت: 

 خودت بردار.  شه، پالتو هم باگردی هوا سرد میب که برمیش -

 سر تکون دادم. حسام آروم گفت: 

 ب حال صاحبت.  خیلی خوشگل شدی، خوش -

م پوزخندی زدم و پالتویی از اتاق برداشتم. گوشی رو داخل کیف
 اشتم و رو بهش گفتم: گذ

 راننده اومده؟  -
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 آره دم دره.  -

رو  به ترکی به جرن ترجمه کردم که راننده دم در هست. دست بهار
و  گرفتم و از مجتمع بیرون زدیم.  مردی در رو برامون باز کرد

 توی لیموزین عمر نشستیم. 

 جرن تعجب کرده بود و سکوتش رو شکست: 

ین همه پولدارن و باال شهر زندگی ات ارزا؟ تو که خانواده -
 کنی؟ ر میکنی، چرا پیش راشیت کامی

 لبخندی زدم و گفتم: 

ترند. خطای بینید به شما نزدیکچه که در آینه میجسام از آنا -
 دید داری جرن. 

بلیطی به سمتم  با هم خندیدیم و ماشین جلوی سالن بزرگی ایستاد.
دادیم و وارد ها رو نشون میگرفت و از ماشین پیاده شدیم؛ بلیط

ای شدیم که همه روی صندلی نشسته بودن و سالن یک هزار متری
 منتظر کنسرت بودن.  

ی صندلیمون رو پیدا کردیم و با استیج، فقط سه ردیف شماره
 فاصله داشتیم.  

 بهار و جرن سمت راستم نشستن و سمت چپم خالی بود.

 شد.دا زیاد میشد و سر و صکم سالن داشت پر میکم 

مردی کنارم نشست و کنسرت شروع شد. ایلیاس با آهنگ جدیدش 
 وارد استیج شد:  

_Bulunmaz aşka çare hiç mi yok  

 خواهد بود نای نیست، اصالً برای عشق چاره

Seninle biz neyiz, bilen de yok  

 دونه من و تو چه نسبتی داریم، این هم کسی نمی

Bu sevgiden bir yol bir iz de yok  
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 از این عشق نه راهی هست، نه ردپایی 

Nasıl olursa olsun ayrı yok  

 هر طور که میخواد باشه مهم نیست. 

  

خوندیم که مردی که کنارم بود بازوم با بهار داشتیم اهنگ رو می
رو گرفت و آهنگ رو در گوشم زمزمه کرد. اولش ترسیدم و 

 خواستم پا بشم که وقتی صداش رو شنیدم، قلبم آروم شد. 

شد و من فقط بهش بخش دانیال توی گوشم زمزمه میصدای آرام
 گوش کردم.

ا دیدنش لبخندی زدم. ین داد و بشرتش رو از سرش پایکالِه تی 
 آروم زمزمه کردم: 

- Olur olur bana gel yine  

 شه، بازم پیش من بیای شه میمی

Sakın sen kimseyi dinleme  

 هیچ وقت به حرف کسی گوش نکن 

Yaralı kalbini gizleme  

 قلبت که زخمی شده رو از من پنهان نکن  

Çağır gelsin sesame  

 ه صدای من بیاد صداش کن تا ب

Bulamadım seni dün gece  

 شب گذشته، نتونستم تو رو پیدا کنم

 Sarıldım bir şişe geçmişe  

 رفتم گهای گذشته رو به آغوش خاطره 

 Yaralı kalbini gizleme  
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 قلبت که زخمی شده رو از من پنهان نکن 

- Çağır gelsin sesime  

 کنم تا به صدام جواب بدیصدا می 

 

 رم. ه جرن اطالع دادم که به دستشویی میب

 متوجه دانیال نشده بود. پشت سر دانیال وارد دستشویی شدم و
 هام روی گونم چکید. اشک

 دانیال با همون لبخند همیشگیش آروم گفت: 

 - ?Are you lost babe girl 

 )گم شدی دختر کوچولو؟!( 

ها تو بغل تن بغلش کردم، تموم دلتنگی گذشته، فراموش شد و حاال
 عشق دنیام بودم. کمی ازم فاصله گرفت، همزمان گفتیم:

 « دوستت دارم.» 

 آروم خندیدم و گفتم:

 نامحرمیم.  -

 : دستم رو گرفت و بهم زل زد. موهام رو نوازش کرد و جواب داد

 کنه. مگه نه کوچولو؟  بیشتر می لذت گناه رو همین، -

م خفه کردم رسید رو توی سینهبوی ادکلن تلخش که به مشامم می
 تا کمتر دلتنگ بوی دانیال باشم. آروم گفت: 

 گذره پس.  خوش می خوشگل کردی! بی من -

 اخمی کرد و حس کردم ناراحته. زود جواب دادم: 

 میرم دانیال.  می از دلتنگیت هر روز -

آورد. اثری از یشرتش رو در ای به موهام زد و سوبوسه
 رنگ و محو شده بودن.هاش نبود و خیلی خیلی کمخالکوبی
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 تونستم ببینم.هاش رو میاشکِ توی چشم

 زود  در دستشویی رو قفلش کرد.   تی شرتش رو درآورد و روی 
ی سمت ش یه تاتوی کوچیک دیدم.  یه گل رز روی سینهسینه

لش پریدم. دانیال دوباره به بغ لبخندی زدم وچپش حک شده بود.  
 آروم گفت: 

 قرص آهنت تموم شده؟  -

 هوم.   -

 بعد کمی مکث ازم فاصله گرفت و گفت:  

 دم رز.  من قراره به ایران برگر -

 تموم تنم یخ زد و نگاهش کردم. ادامه داد: 

 مراقب خودت باش خب؟ -

 

دونستم چیزی که شنیدم واقعی بود یا نه. آروم مژه زدم. نمی
 م: زمزمه کرد

 چی گفتی؟!  -

ریخت. سرش رو پایین گرفت و غم از تموم چهره و نگاهش می
 ازم فاصله گرفت. 

 با نگاهم دنبالش کردم که گفت: 

گردم ولی بعد یه مدت مر گفته باید از ترکیه برم، به ایران برمیع -
 گردم رز.... پیشت برمی

 قرار گفتم: بی

 گی دانیال؟! زده به سرت؟ چی می -

 ید برم. عمر شوخی نداره. با -

 کمی سکوت کردم، چونم لرزید و شروع کردم به گریه کردم.

 دانیال ناراحت رو به من گفت:  
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 گردم. خدا برمیبه -

 با صدای لرزون پرسیدم: 

 خوای فراموشم کنی؟ خوای ولم کنی؟ میمی -

 موهام رو نوازش کرد: 

مکان نداره من تو رو فراموش کنم. تو همیشه توی قلب منی. ا -
 دونی چقدر با خودم کلنجار رفتم تا این حقیقت رو بهت بگم؟! می

 ه عمر چراغ سبز نشون دادی..بپا پس بکشی  اگه تو، -

 حرفم رو قطع کرد: 

 ه این طور نیست رز. نه فدات بشم گریه نکن بهم گوش کن. ن -

 رو پاک کرد و ادامه داد: هام تند تند اشک

 رزا نگاهم کن...  -

 سرم رو باال گرفتم. 

 نکن.  ذارم، این فکر رووقت تنهات نمیمن هیچ -

که از کشم، من عاشق توام تو تموم زندگی منی. برای اینعقب نمی
ن کنه م دست عمر نجاتت بدم، باید این اتفاق بیافته. عمر باید باور

 خوایم. و تو، هم رو نمی

 دوست دارم. -

کنیم. باور کن. گران هیچی نباش زودی میام و با هم زندگی مین -
 بهم اعتماد کن. 

 م. دوست دارم. دوست دارم. دوست دار -

وچولوی من. منم دوستت دارم عزیزم دلم. دیگه نبینم اشک ک -
 ها. باشه؟ بریزی

گفت. ما باید واقعی باهاش بازی کنیم. آروم شدم. دانیال راست می
 دستم رو فشرد و گفت: 

ی ایرانم به اسم مامانمه. با همون شماره باهات حرف شماره -
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خاطر شک نکردن عمر، بهت زنگ نزدم. زنم. این مدت هم بهمی
 قوی باش دختر! تو رزای منی.

 

گفت ایمان داشتم؛ رچی میبا لبخند کوچیکش لبخند زدم. من به ه
این همون مردی بود که اسلحه رو به سمت رئیسش گرفت و جون 

 خودش رو به خطر انداخت. آهسته گفتم: 

 جا؟ می دور بزنیم اینکمیشه باهم بریم  -

 بیننمون.نه رز! می -

 جوری میریم که نبینن خب.یه -

دی لبخنچشمکی زدم و از داخل کیفم لوازم آرایشیم رو برداشتم و 
 شیطانی زدم. 

 داد آرایشش کنم؛ در نهایت آرومدانیال با داد و هوارش اجازه نمی
 شد و گفتم: 

 شو تا امشب باهم باشیم! ساکت -

 کنم؟ هام رو چهلباس -

 اون با من.  -

رو  پالتوم رو بهش دادم و بعد آرایش کامالً شبیه زن شد. موهاش
 هام رو بهش دادم. ژل زدم و چند تا از اکسسوری

وم پالتوم رو پوشید و ازش خواستم شلوارش رو دربیاره چون پالت
 شد. بلند بود پاهاش مشخص نمی

هام رو بهش دادم تا بپوشه؛ سایزش نبود و ام، صندلاز داخل کیف
 ز پاش بیرون موند، خندیدم و دستش رو گرفتم. کمی ا

 بیا بریم عزیزم! -

 با صدای آروم گفت: 

 خدا!فهمن بهرزا می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 527 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 خدا!فهمن، بهنمی -

گرفت نگاهش کنم. رو م میرژ لبش انقدر جالب شده بود که خنده
 بهش گفتم: 

 ها رو بپیچونیم!و تا اوندخترونه راه بر -

 دی من رو! شکلی کر چجوری آخه رزا؟ ببین چه -

ی دستش رو گرفتم و با لبخند جالبش از خنده غش  کردم؛ با صدا
 نازک بچگونه ادامه دادم: 

 کم از حسام یاد بگیر! اه دوست دختر منی تو  بیبی . یک -

 ش رو جمع کرد: چپ نگاه کرد و خنده

 شه..نمی -

 جیغ زدم و گفتم :

 نگران نباش! بیا بریم! -

رامان راه خ -ن اومدیم و دانیال خیلی خراماناز دستشویی بیرو
 م گرفته بود.کردن، خندهرفت و پسرها نگاهش میمی

هام رو دیدم و با اون هستم؛ به جرن پیام دادم که یکی از دوست 
 گردم.زود برمی

 

رفت؛   من بین شلوغی از شلوغی گذشتیم و دانیال جلوتر راه می
تاده شده بود و جلوی سالن ایس گیر کردم ولی دانیال از شلوغی رد

 بود.

 گذشتم و از دور دانیال رو دیدم که داشت بعد چند دقیقه از شلوغی
 زد. وای از دست تو دانیال! با صدای دخترونه  با یه پسر حرف می

 دار گفت: بهش نزدیک شدم که با صدای نازک و کش

 ام؟ بیا بریم!اومدی نفس -

 ت: رد  نگاه کردم؛ به دانیال گفسری از تأسف تکون دادم و به م
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- Ara beni. Bekiyorum . 

 )بهم زنگ بزن! منتظرم( 

دستش رو به نشونه گوشی رو گوشش گذاشت؛ به دانیال نگاهی 
آروم زیر  وریز خندیدم  -فرسته، ریزکردم که دیدم داره بوس می

 لب گفت: 

 جون چه پسری! -

ه از خنده منفجر شده بودم که دستش رو گرفتم و از جلوی رانند
 گذشتم و به ترکی گفتم: 

ی پایین، چندتا قهوه بخریم، ریم همین کافهن و دوستم میم -
 جا! زود میام. شماها بمونین این

وس راننده نگاهی به دانیال کرد که دانیال چشمکی زد، دوباره ب
 داد که باهاش برم. فرستاد. راننده خر شد و اجازه

حتی با لباس دخترونه هم عاشقش بودم! دستش رو کشیدم؛ باهم 
 فتم: گزدیم که آروم قدم به پایین خیابون می

 ذابی!جحتی با لباس دخترونه هم  -

 کرد: ای صداش رو نازکدار و دخترونهبا لحن خنده

 رم. ها من دوست پسر دافته باشموا آبجی؟! گ -

ه کوچه نزدیک دیدم و دستش گرفتم و ب ی باریکی روکوچه
کس داخلش نبود. با دستمال آرایشش کشیدمش؛   خلوت بود و هیچ

 رو پاک کردم و گفتم: 

 دوست دارم! -

 فت: گام کرد و  با صدای خودش بغل

 دانیال بمیره برات دلبرم!  -

 خدانکنه! -

 ام رو رها کرد و پالتو رو درآورد؛ رو بهم گفت: دست
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 خوام حاال دختر باشم. رو بده! نمی شلوارم -

 دادم گفتم: ام شلوارش رو به دستش میکه از کیفخندیدم و درحالی

 نه که کم خوش گذشته برات.  -

 هاش رو پوشید و پالتوم رو بهم داد و آهسته ادامه داد: لباس

 التو رو بپوش!پلباست خیلی کوتاِه؛  -

 جون آرایشش افتادم؛پالتو رو پوشیدم و با دستمال مرطوب به 
هاش رو پاک کردم. صدای دانیال گزیده بودم و ابرو اراده لببی

 عوض شده بود و گفت: 

 ها.کنیم میداری دیوونه -

 

 لبخندی زدم و به کارم ادامه دادم.

 یهو دستم رو محکم فشرد و بهم نزدیک شد و گفت: 

 ریم یکم بگردیم؟ ماشینم اون پشته. ب -

گفت دویدیم و به ماشین رسیدیم. که خودش میبا هم به سمتی 
 جلوی در ماشین نگاهی بهم انداخت و در رو باز کردم. 

 داخل ماشین نشستیم . 

 بریم خونه؟  -

 سری تکون دادم. 

 وارد ویالی دانیال شدیم و به داخل خونه دویدیم.  

 چند ساعت بعد

های بدنش و اش که گل رز بود کشیدم. زخمدستی روی تتوی سینه
شعور به جا گذاشته بود روی بدنش اسکارهایی که عمر بی

 مشخص بود. 

 نگاهی به ساعت کرد و گفت:

دونه ممکنه نگران رز خیلی وقته اومدیم. بیا برگردیم. جرن نمی-



 

 

 WWW.98IA3.IR 530 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 شه. 

ماشین  سری تکون دادم و از خونه بیرون اومده و سریع داخل
 نشستم. 

که پیشم بود اما دلم براش کردم  و با اینتوی راه گاهاً نگاهش می
 شد. تنگ می

 شه نری؟ می -

 نگاهش به خیابون بود دنده عوض کرد و گفت:

 تونم خوشگل. نمی -

گ با لب و لوچه آویزون توی صندلی فرو رفتم. به همون کوچه تن
ی و باریک برگشتیم و ماشین رو نگه داشت. رو به من کرد،   غم

 توی نگاهش بود که گفت: 

 واسم بهت نیست.حاگه ازت دورم  وقت فکر نکنهیچ -

 از روی صندلی بلند شدم و بغلش کردم. با بغض ادامه دادم: 

 اری؟ ی و تنهام نذشه لطفاً نرمی -

 جایی... تو تنها نیستی، این -

ش گذاشت و ازش کمی فاصله گرفتم. دستم دستش رو روی سینه
 رو گرفت و بوسید. آهسته گفت: 

م کم باید برگردی، دیر وقته... سانس کنسرت هم وقتشه که ک -
 تموم شه. 

 سری تکون دادم که گفت: 

 گردم. برمی ناراحتی، زودخواد ببینم لم نمیمراقب خودت باش. د -

 مونم تا بیای و با هم زندگی کنیم. . منتظرت میباشه -

خندید و صورتم رو نوازش کرد. برای آخرین بار عمیق نگاهش 
 کردم و تند از ماشین پیاده شدم.

دستی بهش تکون دادم تا انتهای کوچه باهام اومد. پشت سرم بود  
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 شنیدم. و صدای پاش رو می

 ش رو دیدم.های گونهر نور ماه، اشکبرگشتم. زی

یه به بغضم ترکید و صدام رو درنیاوردم. دستی تکون دادم و با گر 
 جلوی سالن اومدم. 

 صورتم رو قبل رسیدن به سالن پاک کردم. اواخر کنسرت بود که
 روی صندلی نشستم. 

 خور گفت: جرن با دیدنم خیلی دل

 تیم. مه جا رو دنبالت گشکجا رفته بودی؟! ه -

 ببخشید عسلم.  -

 صدام گرفته بود. ادامه دادم. 

 دم. بعد کنسرت بهت توضیح می -

ش لبخند کوتاهی زد و به ایلیاس چشم دوخت. ایلیاس آخرین آهنگ
 خوند: رو داشت می

Tükendim çok yaraları açan " 

 کسی که زخمامو باز کردی، خیلی بریدم  

 Dağılmıyor içimdeki duman  

 این مه گرفتگی توی وجودم از بین نمیره 

Sen istersen yanalım o zaman  

 اگه تو بخوای اون موقع پس بسوزیم   

- Gel artık yok yüreğe dokunan  

 بیا دیگه کسی نیست که به دل بشینه" 

های م گرفت. به اطراف که نگاه کردم تموم فنناخودآگاه گریه
و  کردن؛ پس خودم رو خالی کردمایلیاس داشتن با آهنگ گریه می

 با آهنگ زمزمه کردم. 

 جرن دستم رو فشرد و لبخندی زدم تا بدونه خوبم.
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کنسرت به اتمام رسید و بهار بهم نزدیک شد و با صدای 
 ش پرسید: بچگونه

 خاله عاشق شدی؟  -

 ای باال داد. خندیدم و به جرن نگاهی انداختم شونه

 با لبخند صورتش رو نوازش کردم و ادامه دادم: 

 شن. آره همه عاشق می -

دونم عاشق یعنی چی؛ اما دوست پسرم رو خیلی دوست ن نمیم -
 خره. دارم.  برام میگروس می

 های گرد نگاهی به جرن کردم و با هم قهقهه زدیم.با چشم

 م: حس کردم جرن ناراحته، اجازه ندادم بلند بشه و بره. گفت 

 با هم عکس نگرفتیم جرن.  -

 گرفتیم. اگه بودی می -

 خور نباش. من با همسرم بودم، اتفاقی دیدمش. فاً دللط -

 واقعاً؟  -

 اوهوم. حاال قهر نکن باشه؟  -

 لبخندی زد و با هم چند تا عکس گرفتیم. جرن رو بهم گفت: 

 رم ایلیاس رو ببینم بیا باهاش چند تا عکس بگیریم. می -

های ایلیاس گذشتیم و جرن رو سری تکون دادم و از صف طرفدار
 فت: گدادن نزدیک بشه ها که اجازه نمیبه نگهبان

 ن و ایشون ) رو به من( طراح لباس آقای ایلیاس هستیم. م -

 ویهو با زرنگی، ایلیاس رو صدا کرد که ایلیاس سری باال داد 
 باز کرد و وارددست تکون داد. نگهبان باور کرد. راهمون رو 

 ی استیج شدیم. پشت صحنه

بینم.  ی معروف رو میاسترس داشتم که از نزدیک یه خواننده



 

 

 WWW.98IA3.IR 533 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

جرن نزدیک شد و باهاش کمی در مورد آهنگ جدیدش حرف زد و 
 با هم ایستادن تا من، عکس بگیرم. 

. به ایلیاس نزدیک شدم. این بار، نوبت من بود که عکس بگیریم
 اس گفت: بعد گرفتن عکس ایلی

 اسم ادکلنت چیه؟  -

 داد. گفتم: لبخندی زدم. تنم بوی دانیال رو می

- Creed tabrome . 

تشکر کرد و بهش دست تکون دادم. همراه جرن از سالن خارج 
 شدیم. راننده منتظرمون بود که یهو پرسید: 

 اون یکی دوستتون نمیاد؟  -

 نه رفت. -

 ن رو بهم گفت: داخل ماشین شدم و بهار جلوم نشست. جر

 همسرت...  -

 زود دستش رو فشردم و زیر لب گفتم: 

 ها نگو. پیش این -

 آهانی گفت و سر تکون داد. رو بهش گفتم: 

 ونتت. به راننده آدرس بده، برس -

، کمی تعارف کرد و بعد آدرسی داد. بهار و جرن خداحافظی کردن
 رفتن و من به خونه برگشتم. 

روم آرو کاناپه خوابش گرفته بود. در رو  وارد خونه که شدم حسام
اقم بستم و از آشپزخونه، لیوانی برداشتم و آب خوردم بعد به ات

تموم فکرم پیش دانیال بود. حاال که دیدمش بیشتر از قبل، رفتم. 
 کنم. حس دلتنگی می

ش روی گوشم گوشیم زنگ خورد و بدون نگاه کردن به شمار
 گذاشتم: 
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 خوش گذشت؟!  -

اومد  بود. زنگ زده بود تا باز اعصابم رو به هم بریزه. یادمعمر 
تونم باهاش به اهدافم برسم. سیاست، بهترین چیزی هست که می

 گفتم: 

 ؟ سالم خوبی؟! نخوابیدی هنوز -

 رسی. خوبی؟ خواستم مطمئن شم سالم مینه می -

 خیلی ممنون.  -

الت مساعده تا باهام حرف بزنی. در مورد اتفاقی که توی ح -
 بوتیک افتاده؟ 

 دونم. ام... نمی -

 خواستم از جزئیات کارم، باخبر بشه سریع گفت: نمی

 بیا بالکن اتاقت.  -

ه با تعجب بلند شدم و وارد تراس شدم. تا چشمم چرخید نگاهم ب
آوری بهم نزدیک ی چندشعمر افتاد. ترسیدم و عقب رفتم. با خنده

 روم ایستاد و گفت: شد و روبه

 خاطر تو اومدم. من از امارات، به -

خواستم ازش؟! هدفم لبخندی زدم و کمی فکر کردم. االن چی می
 م و آهسته گفتم: چی بود؟ لبی تر کرد

 بشین.  -

 روی صندلی فلزی تراس نشستیم که گفتم : 

خوام با شه لطفاً بزاری خودم روی پای خودم بایستم؟ من نمییم -
 ای. ی تو استخدام یه شرکت طراحی بشم یا هر چیز دیگهتوصیه

 خندید و گفت: 

 کنی من سفارشت رو کردم که هوات رو داشته باشن؟ر میفک -
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 زدم که ادامه داد: پلکی 

دونستم فقط شغل نها کاری که نکردم همین بود رزا؛ چون میت -
 نه. فقط... های عالم دور کی غمتونه تو رو از همههست که می

 حرفش رو قطع کرد و ادامه داد: 

تر یاد ایی طراحی ثبت نامت کردم تا حرفهقط... توی مدرسهف -
 ازده شب کالس داری. بگیری، از دوشنبه ساعت نه شب تا ی

 کار...  آخه من ساعت هشت، از سر -

 دونم فکر همه جاش رو کردم. مطمئن باش. می -

خواستم. لبخند چشمکی زد. آخیش به هدفم رسیدم. همین رو می
 مهربونی زدم و ادامه دادم: 

 عمر، تو بهترینی.  واقعاً ازت ممنونم -

 شی اگه باهام باشی. واجم فکر کن. پشیمون نمیبه پیشنهاد ازد -

 جدی شدم. پس این کار رو کرد تا من رو توی تله موش بندازه.
 دوباره سیاستم گل کرد و ادامه دادم: 

 بهم فرصت بده عمر.  -

 هاش رو باز و بسته کرد و ایستاد. اومد تا کنارم باشه یک قدمچشم
 عقب رفتم زود گفت: 

 معذرت.  دونستم برای این کار خیلی زوده،ببخشید می -

دست دادیم و از تراس بیرون اومد و آروم از کنار حسام که 
 خوابیده بود گذشت: 

 شی. ن باش خیلی خیلی بیشتر از دانیال عاشقم میمطمئ -

 توی دلم پوزخندی زدم و گفتم:

 « هه شتر در خواب بیند پنبه دانه.»  

ی از خونه خارج شد و دستی بهم تکون داد مجبور شدم با مهربون
 دست تکون بدم تا بره، اه این چرا انقدر نچسبه؟! 
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                             **** 

تر و گذره. کارم توی بوتیک سختده روز از دیدار من و دانیال می
 تر شده بود. سنگین

و بعد اون یه امتحان  کتبر ادامه داشتاهای طراحی تا آخر دوره
 سخت در پیش داشتم.

هم  بعد از تعطیل شدن بوتیک، سوار بر لیموزین عمر که بساط شام
شدم و تا به جلوی موسسه برسم شام رو داخلش آماده بود می

 خورده بودم. 

 شم. ای خسته میها، بیشتر از هر زمون دیگهاین روز 

سپرد. مهارتم توی ها رو به من میراشیت، نقاشی کردن طرح
هام کمک زنی عالی بود و هر از گاهی به دوستدستگاه منجوق

 کردم. می

راشیت، حقوقم رو توی پاکت بهم داد چون هنوز کارت بانکی 
 نداشتم. 

لی از عمر کارت بانکی خواسته بودم و اون هم اقدام کرده بود و
ده بود. گاهی جرن رو به عنوان مهمون به هنوز به دستم نرسی

 بردم.های آموزشی میدوره

 گشتم. ساعت دوازده شب بود و داشتم به خونه برمی

یال گوشی رو چک کردم تا بدونم پیامی دارم یا نه؟ پیامی از دان
 دریافت کردم. لبخندی زدم و فوری پیام رو باز کردم: 

م ی اداریم رو انجام دادهابی عشقم؟ من کارسالم گل رز من! خو -
گردم. از کارهای عمر باید سر و تا آخر اکتبر به ترکیه برمی

دونی چقدر دلم برات تنگ شده. برات سوپرایز آورد مگه نه؟ نمیدر
 دارم آماده باش رز. 

لبخندی زدم و دوباره و دوباره پیام رو خوندم. هزار بار خوندم و 
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 جواب دادم: 

 انیال؟ شه بهت زنگ بزنم دمی -

مع جوابی نگرفته بودم که ماشین ایستاد و در باز شد. وارد مجت
کردم تا اگه پیامی بود زودتر شدم و هر لحظه گوشی رو چک می

هام رو با توی البی نشستم تا منتظر پیام دانیال بمونم. چشمبفهمم. 
خستگی بسته بودم که گوشیم زنگ خورد. زود روی گوشم گذاشتم 

 تو گوشم پیچید: و صدای دانیال 

 سالم عزیزم خوبی؟   -

 نگ شده. کجایی؟  دانیال، دلم برات ت -

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

هایی به آشپزخونه داشت، بوی وی اتاقتم، همون اتاق آبی که پلهت -
کنم جا هستم و بالشتت رو بغل میجا پیچیده رزا. هر روز اینتو این

 تا خوابم ببره. 

 دم : لبخندی زدم و پرسی

 ری؟ عشقم سر کار می -

 رم. آره گاهی می -

ظه سکوتی بینمون حاکم شد و دانیال این سکوت رو بعد از چند لح
 شکست: 

 مرجان و بابا با هم آشتی کردن.  رز... مامان -

 وای واقعاً؟!  -

 گه عشق من و تو، باعث شده آشتی کنن. هوم. مامان میاو -

 مادرت خوبه دانیال؟!  -

 خوبه...آره  -

 سکوت کرد و ادامه داد:

رزا؟ یک سال گذشت ها... یک سال از اومدنت به خونمون و  -
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 ها بود که همتا... ماجراهایی که پیش اومد گذشت. همین زمون

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: 

ور آب، ازدواج کرده؛ حتی به من متا خیلی نامرده. رفته اونه -
 زنه.زنگ هم نمی

 باهام حرف نزد. بهش که زنگ زدم

 

ی زنگ زدی؟ راستش رو بخوای دستور عمر بود. عمر اجازه ک -
 د. ده که با هم ارتباط بگیرینمی

 ده؟! جازه نمیجا بود. چرا ا، عمر اینشب کنسرت -

 آروم گفت: 

ین یه دستوره. نباید براش چرا، اما و اگر بیاری. اذیتت که ا -
 کنه؟ نمی

 نه دانی. فقط دانی...  -

هام ای کشیدم و با چه ترفندی به هدفواستم بگم که چه نقشهخ
رسم؛ ولی به خودم اومدم و به دانیال چیزی در مورد سیاست می

 ام نگفتم. زنانه

 دانیال با نگرانی پرسید: 

 فقط چی رز؟  -

 شه باهام حرف بزنی تا خوابم ببره؟ دانی... می هیچی -

ات حرف بزنم. در مورد و تختت تا باهرآره عزیزم دراز بکش  -
 چی بگم؟ 

 دنت... چجوری عاشقم شدی؟ در مورد عاشق ش -

 خندید و سکوت کرد. ادامه دادم: 

 من دراز کشیدم.  -

 دانیال شروع کرد به حرف زدن باهام: 
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تونم بگم دقیقاً کی عاشقت شدم؟ خیلی دیر فهمیدم عاشقتم. مین -
پات رو توی خونه روزی فهمیدم عاشقتم که بیدار شدم و صدای 

زت نشنیدم. خیلی نگران بودم، به حسام هم زنگ زدم؛ اما خبری ا
ای خیالم راحت شد که نبود. یهو رفتی، وقتی بابات خبر داد خونه

دمش. زاتفاقی برات نیافتاده. بعد از رفتنت، شایلی برگشت ولی پس 
خواستم، من دختر کوچولوی موبلندی رو من شایلی رو نمی

خورد و یکه روزها، با اخم توی آشپزخونه صبحانه مخواستم می
کرد. از خودم متنفر بودم که اذیت و گاهی به من تعارف می

خواستم قلب شایلی رو بشکنم. روز ناراحتت کردم و از طرفی، نمی
ی شایلی سر زده قرار شده بودم. به خونهچهارم که رفته بودی بی

 رفتم تا باهاش کمی حرف بزنم....

 کرده و با صدای ناراحتی ادامه داد:سکوت 

توجه شدم شایلی و یه پسر توی اتاق بودن و صداشون کل م -
تم خونه رو برداشته بود. با حرص، لوازم توی بوفه رو زمین ریخ

جا قیدش رو زدم و شد. همونو شایلی با لباس بدی وارد هال 
برای همیشه از فکرش خالص شدم.  وقتی فهمیدم داری طالق 

تونستم بگم، نرو و نه شدم. نه میگیری داشتم دیونه میمی
تونستم بگم، بمون. فقط تونستم همون دانیال خشن تو باشم و می

 تهدیدت کردم تا ازم جدا نشی.

 

روزی که گفتی داری میری ترکیه، قلبم رو شکستی، فهمیدم تو 
اون کار توی ای به بودن با من نداری، حق داشتی. هیچ عالقه

خواستم بفهمونم که عاشقتم. با این خاطر همین بود. می، بهاتاقت
 حال باز هم تو رفتی.

 حرف دانیال رو قطع کردم و گفتم: 

 توی جعبه چی بود؟  -
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کردم. یه روزی دیدم انگشتری عد رفتنت توی اتاقت زندگی میب -
تو  که دستت کرده بودم زمین افتاده. همون رو بهت برگردوندم. و

 هم که توی فرودگاه گم کردی. 

 صدام رو نازک کردم و گفتم: 

 ردم. توی هواپیما، حسام خورد به من... من گم نک -

 یهو با صدای بلند پرسیدم:

 حسام برش داشته؟!  وای! نکنه -

 دانیال خندید و گفت: 

 ات رو پس بگیر کوچولو. برو حلقه -

 اخم کردم و ناراحت گفتم: 

م رو برداشته؟ اگه از خودش پس بگیرم ممکن هستش را حلقهچ -
 کنم. گردم و پیدا میکه به عمر خبر بده. خودم توی لوازش رو می

 ت: گوشی پیچید و آروم گف های دانیال، توینفس

مونم تا جا میهات رو ببند من همینفید بلوری من. چشمس -
 بخوابی. 

 هام رو بستم و صدای نفس کشیدنش رو گوش دادم. چشم

 صبح روز بعد    

تن حسام به بیمارستان رفته بود و من درحال آماده شدن برای رف
 به سر کار بودم. 

م رو پیدا وارد اتاق حسام شدم و تمام لوازمش رو گشتم تا حلقه
 کنم. دست، داخل کیف سامسونتش کردم و گشتم. 

م رو پیدا کردم. توی جیب راستش که زیپش هم خراب بود، حلقه
 نگاهی بهش کردم و دستم کردم. 

از خونه بیرون زدم و سوار لیموزین شدم. امروز روز سختی بود؛ 
در حال دوخت طرحی بودم چون خیلی خیلی کم مونده تا فشن شو. 
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 پردازی کرده بودم.ودم توی ذهنم ایدهکه خ

د شد کارم با چرخ خیاطی عالی شده بود. جرن با یه پاکت غذا وار 
 و رو به همه گفت: 

 غذا درست کردم بیاین بیاین.  امروز براتون -

 ها پرسید : لبخندی زدم و یکی از خیاط

 حاال چی درست کردی؟  -

- çiğ köfte . 

ه های بسیار زیاد درست ک و با ادویی خام که غذاییست تر)کوفته
 شود.( می

ن همه به سمتش حمله کردن و هر کدوم با یه لقمه، به سر کارشو
ی من رو روی میز چرخ گذاشت جرن نزدیکم شد و لقمه برگشتن.
 و گفت: 

 مال تو مخصوصه عشقم.  -

 صورتم رو نزدیک بردم تا ببوسمش و گفتم: 

 تشکر عزیزم دلم.  -

ورتر ن کارم با لباس، لقمه رو به دست گرفتم و کمی دبعد تموم شد
 از لباس، شروع کردم به خوردن تا روی لباس نریزه.

خوردم احساس ضعف و سرگیجه کردم، طور که داشتم میهمین
 نکنه باز آنمی برگشته. 

ورق  یادم افتاد من این ماه اصالً عادت ماهیانه نشدم. تقویم رو
 ام گذشته. زدم، تقریباً بیست روز از زمان عادت ماهیانه

 باید حتماً باز یه آزمایش برم، امکان داره آنمی برگرده. 

دوزی رو شروع با حرکات کششی دوباره پشت چرخ نشستم و سر
 کردم. 

شده بود. اون رو تن مانکن کردم تا  لباس، حاال کمی تا حدی آماده
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 کارهای تکمیلیش رو انجام بدم. 

 یهو راشیت وارد اتاق خیاطی شد و با اضطراب به هممون نگاهی
کرد و سرش رو پایین انداخت. معلوم بود خبری هست که اصالً 

 کنه. خوشحالمون نمی

 دستش رو به هم زد و گفت: 

 دخترها خبر بدی دارم.  -

ار کشیدن و در برابر راشیت، صف بستیم. راشیت همه دست از ک
 ادامه داد: 

شن شو. االن بهم خبر دادن که برای فشن شو یه لباس عروس ف -
 هم باید طراحی شه.

ه توی این زمان، ده و چند روزه امکان تحویل یه لباس عروس ک 
خوام شو باشه کار خیلی خیلی سختیه. نظرتون رو میمناسب فشن

 بدونم. 

کردن و ناراحت بودن؛ چون هنوز زیر گوشی پچ پچ میهمه، 
ای وارد برنامه های زیادی آماده نبودن و حاال اولویت دیگهطرح
 شده.

 همون گفت: بای نگران رو فاطما خانم با چهره 

، اگه ها. باید بیشتر تالش کنیم و اشکالی ندارهرا نشه بچهچ -
 فت به شیفت بکنیم. قسیم بشن و کار رو شیها به دو گروه تخیاط

ها شیفت شن و بعضیها تقسیم میاین یعنی خیاط» با خودم گفتم :  
 « ها شیفت روز.شب میان و بعضی

 پیشنهاد خوبی بود که نیگارا گفت: 

لی این خیلی سخته مخصوصاً برای آقای راشیت که هر لحظه و -
 د.طوری کیفیت کار پایین میاباید به کارهامون رسیدگی کنن. این
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کرد و من هم داشتم راشیت ایستاده بود و پیشنهادها رو گوش می
 کردم.راجب بهش فکر می

ز اگه قرار باشه شیفتی کار کنیم، صد در صد من باید شیفت رو 
 ها کالس دارم. باشم؛ چون شب

 راشیت رو به من گفت: 

 رز نظر تو چیه؟   -

و قدمی به هام که حاال ساکت مونده بودن کردم نگاهی به دوست
 جلو رفتم و سکوتم رو شکستم: 

 ه نظر من، نباید این همه قضیه رو پیچیده کرد. فقط یه لباس بهب -
 کارهامون اضافه شده. 

عروس رو برعهده  ها، طرح لباسبه نظرم یکی از ماهرترین
تونیم انجام بدیم. قرار بگیره و بقیه، کارهای اون یه نفر رو می

تونه یه نفرمون این وس رو بدوزیم. میی ما لباس عرنیست همه
 مسؤلیت رو برعهده بگیره. 

ها شروع شد که راشیت، دو تا کف زد تا جمع ساکت پچدوباره پچ
 شن: 

؛ گه. من چند تا طرح آماده برای لباس عروس دارمزا راست میر -
 ولی مطمئن نیستم کدوم یکی از شما از پسش برمیاین. 

 ها و دخترها نگاهی انداختم. همه یهخیاط یلبی تر کردم و به چهره
 ا صدای بلند گفت: گفتن که بهاره بچیزی می

 فاطما خانم.  -

ی جمع، حرفش رو تصدیق کردن و فاطما خانم با نگرانی به همه
 راشیت زل زد و راشیت رو بهش گفت: 

 کنی؟! قبول می -

 نگاهش بهم افتاد و گفت: 
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 گه رزا قبول کنه کمکم کنه، باشه. من تنهایی از پسش برنمیام. ا -

بود  راشیت بهم خیره مونده«. مسؤلیت دو برابر» توی ذهنم گفتم: 
که سری از ناچاری تکون دادم و همه هورا کشیدن. لبخندی به 

ها رو به فاطما خانم نشون داد. یکی فاطما خانم زدم و راشیت طرح
 بندی لباس شروع شد.انتخاب شد و قالبها باالخره از طرح

های یه لباس عروس رو براش نشستم و سانتمن پیشش می 
 گرفت. زد و اندازه میتر میمخوندم و اون می

 باالخره ساعت هشت شد و همه کار رو تعطیل کردن. 

جا ی قبل، همونبارید و کم بود مثل دفعهخستگی از تمام بدنم می
 داشتم. خوابم ببره ولی کالس

از جرن خواهش کردم که امشب باهام به کالس بیاد، چون از  
زدم.  توی کالس، مربی متوجه خستگیم بال میخستگی داشتم بال

ه با شد و بهم اجازه داد زودتر کالس رو ترک کنم. ساعت ده بود ک
 جرن، به خونه برگشتیم. 

 روی تختم دراز کشیدم که صدای جرن رو شنیدم: 

شه چک کنی ببینی مریضی زا خیلی خسته است. میحیسام؟! ر -
 چیزی نداره؟! 

 دست حسام روی نبضم قرار گرفت که دستم رو کشیدم و گفتم: 

 رم آزمایش ولم کن. فردا می -

 بهش پشت کردم و خوابم برد.

 چند ساعت بعد

هام لرزید و باعث شد از خواب بیدار شم. چشمچیزی کنار دستم می
 رو محکم مالیدم تا ساعت رو بببینم. ساعت چهار صبحه. 

 آخ! کیه این وقت شب؟!  

 گوشی رو روی گوشم گذاشتم که صدای دانیال توی گوشم پیچید: 
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 عشقم؟! رزا؟  -

 م به سختی در میومد: صدای دورگه

  هوم... سالم دانی. -

 ای؟ سالم رز من. خوبی؟ خسته -

وم دانیال...خیلی خیلی خسته بودم حتی بیشتر از زمونی که ه -
 رم... آنمی داشتم. فردا می

 ای کشیدم و ادامه دادم: خمیازه

 آزمایش.  -

 عالئمت رو بهم بگو.  -

سته، کمی حالت تهوع دارم اما شدید نیست. گاهی سرم و خ -
 رمق ندارن... کنه. پاهام شکمم درد می

 کی عادت شدی؟  -

 نشدم. این ماه نشدم.  -

 دانیال نفس عمیقی کشید و فوری گفت: 

الئمت رو به کسی نگو رزا. فردا برو داروخونه و بیبی چک ع -
 ها عالئم حاملگیه. بخر. این

هاش یخ بستم. سکوت کرده بودم و توی ذهنم با شنیدن حرف
 نیال چی گفت؟! کردم که بفهمم داتحلیل می

 خیز شدم، با تعجبی که از صدام کامالً مشخص بود پرسیدم: نیم

 چی؟! چی گفتی؟!  -

ردا بیبی چک یادت نره رزا. به حرفم گوش کن. اگه حامله ف -
 . ه دکتر زنان مراجعه کنینبودی یعنی موضوع جدی هست و باید ب

 کنم، باشه.  ه حتماً این کار میواقعاً؟ باش -

 ای بخواب، فردا خبرش رو بهم بده باشه؟ ال اگه خستهحا -

 هوم مراقب خودت باش. فعالً  -
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ازه حرف دانیال رو جدی نگرفتم. امکان نداره حامله باشم؛ چون ت
 گذره.  بیست و نه روز از رفتنش می

 

 های عمر برم تا بیبی چک بخرم؟جوری جلوی آدمحاال من چ

ای توی ذهنم تراشیدم و به راننده گفتم جلوی یکی از بهونه 
ها نگه داره. ازم پرسید مشکلی دارم؟! که گفتم شخصی داروخونه

 هست. 

 وارد داروخونه شدم و از متصدی خواستم یه بیبی چک بده. 

ند یه جعبه بهم داد.  م موند و با لبخدختر متصدی نگاهش رو حلقه
ل کپرداخت کردم و زود توی کیفم انداختم.  با ورود به بوتیک، 

ه حال و هوام عوض شد. همه در تالش بودن و زمان کمی تا دوازد
 اکتبر مونده. 

. امروز دوم اکتبر بود و قالب بندی لباس عروس تازه آماده شد
اطما هایی که فپشت چرخ نشستم و شروع کردم به دوختن قسمت

ه خانم ازم خواسته. کاری که خودم دیروز تموم کرده بودم رو ب
 ش کنه. بهاره سپردم تا زودتر آماده

کردیم و وقتی برای تلف کردن نداشتیم.  رمق به سرعت کار می
هام شل شد. یاد بیبی چک افتادم پاهام دوباره از دست رفت و دست

 که رو به جرن گفتم: 

 ی. زود باش. برم دستشوییه لحظه جای من بشین،  -

فم جرن نشست و من کیفم رو برداشتم و به داخل دسشویی رفتم. کی
 رو روی آویز گذاشتم و دستورالعمل بیبی چک رو خوندم.

لرزید و نگران بودم. اضطراب زیادی داشتم باالخره، هام میدست 
 دل رو به دریا زدم و دستورالعمل رو انجام دادم. 

شید تا جوابش بیاد و توی این پنج دقیقه کپنج دقیقه طول می
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 دستشویی رو متر کردم. 

کردم. در نهایت با دیدن نتیجه عرق کرده بودم و خودم رو فوت می
 سته کردم تا خواب نباشم. بهام رو باز و چشم

دو خط قرمز به معنی بارداری بود؛ اما خط قرمز دوم من کم 
  مین االن دکتر برم.هتر بود. پس باید رنگ

 دادم:داری میبیبی چک رو توی کیف انداختم و به خودم دل

 « نه اشتباه شده، اصال من حامله نیستم.  امکان ندار رز!» 

 از دستشویی که بیرون اومدم، رو به جرن گفتم: 

شه از راشیت اجازه بگیری با هم الم اصال خوب نیست میح -
 بیمارستان بریم؟ 

 جرن نگران شد و گفت: 

 ب نیستی. رنگ و رو نداری االن باهات میام. اره خو -

جا جلوی دستشویی منتظر موندم. کمی بعد اومد و دستم کمی همون
کردم که باعث میشد رو گرفت. ضعف زیادی رو توی پاهام حس می

 نتونم راه برم. 

وبم. خهمه از اتاق خیاطی بهم زل زدن، دستم رو باال بردم تا بگم 
 ک شد و آروم در گوشم گفت: فاطمه خانم نزدی

 ای؟ حامله -

با اکراه سر تکون دادم و اخم کردم. همراه جرن توی تاکسی 
ترین بیمارستان رسیدیم. نتونستم توی راه به نشستیم و به نزدیک

اخل جرن بگم که چی شده. پس از مسافت بین دم در بیمارستان تا د
  راهروی بیمارستان استفاده کردم و رو بهش گفتم:

 جرن...  -

نگاهی بهم کرد که بیبی چک رو در آوردم و نشونش دادم. با 
 دیدنش خندید و دستم رو ول کرد و با جیغ و داد گفت: 
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ای رزا! خدا بهت یه بچه داده. وای! تبریک میگم، خدا رو و -
 شکر. عزیزم... 

 چپ نگاهی بهش کردم و گفتم: 

دونم باید چه غلطی واقعاً که جرن! من االن نمی خدا رو شکر؟! -
 گی خدا رو شکر. بکنم، تو می

اشکری نکن رزا. من   هم ناخواسته باردار شدم؛ اما بعدها که ن -
حس مادری رو تجربه کردم واقعاً با هیچ چیز توی دنیا عوضش 

 گم رو تجربه کنی. کنم. به هر حال، خودت باید حرفی که مینمی

انم عت وارد مطب شدیم. خاز دکتر زنان وقت گرفتیم و بعد نیم سا
لند دکتر خوشگل و میانسالی، پشت میز نشسته بود و با ورود ما ب

 شد و لبخندی زد. 

جای من، همه چیز رو توضیح داد و خانم دکتر ازم خواست جرن به
 دراز بکشم تا ضربان قلبم رو چک کنه.  

 گوشی پزشکی رو از گوشش درآورد و گفت: 

ش این عالئم طبیعی هست. یه ان نبااوایل بارداریت هست. نگر -
نویسم تا مصرف کنی و این عالئم رو چند تا مکمل گیاهي برات می

 از بین ببری. 

 پرسیدم: 

 حاملگی واقعیه؟  -

 خندید و گفت: 

 ز باور نکردی؟ به خاطر سن کمت، هنو -

 رو به جرن گفت: 

 شوهرش کجاست؟  -

 جرن نگاهی به من کرد و زود گفتم: 

 گرده. رمیزشکه. برای کارش به ایران رفته و زود بشوهرم پ -
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خوام توصیه هایی که میه بهتر! شوهرت پزشکه و همه چیزچ -
 کنم رو بلده. 

 جرن گفت: 

 دندون پزشکه.  دندان پزشک... شوهرش -

کنی، هام رو جدی بگیر خانومی. استراحت میهان پس توصیهآ -
کنی. زیاد به خودت فشار نمیاری. داروها رو به موقع مصرف می

جوری رعایت کن حداالمکان شوهرت باید کنارت باشه، دو ماه این
کنی. اگه حالت تهوع  خیلی بدی داشتی بعد خودت عادت می

اهام تماس بگیری. یه آزمایش نویسم تا بم رو پشت برگه میشماره
 خون هم برو تا بدونم کم خونیت در چه حده! 

 

ام؟ نکنه همش یه گن. واقعاً من حاملههنوز نمیفهمیدم چی دارن می
 شوخیه.  

همراه جرن از داروخونه داروها رو گرفتیم و آزمایش خون رو 
 ام.دادیم و همون لحظه جواب اومد که بعله من حامله

 رو به خانم دکتر دادیم و برام دوباره قرص آهنجواب آزمایش 
 تجویز کرد.  دوباره سوار تاکسی شدیم و برگشتیم.

 توی تاکسی رو بهش گفتم:  

کس، حتی فاطما خانم و ام جرن. هیچکس نفهمه من حاملهیچه -
 بهاره. 

 چرا؟  -

خوام تصمیمم رو خوام کسی بفهمه. میا چهار ماهگی نمیت -
 ارمش یا نه. بگیرم که نگه د

خوای سقط کنی؟ دلت میاد یه بچه رو بخاطر خودت اقعاً میو -
 بکشی؟ سنگدل؟! 
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های خودم مطمئن نبودم. نفسی فوت کردم. من خودم هم از حرف
دونستم حسام و عمر نباید کردم چی کار کنم؟! میهمش فکر می

 م اما تا کی؟! بفهمن من حامله

ه حالم ف کردم و کمی بعد کها مصربه بوتیک برگشتیم. از قرص
فاطما خانم درست حدس زده بود. خوب شد به سر کارم برگشتم. 

 جرن انکار کرده و گفته بود فقط ضعیف شدم. 

های ساعت هشت که بوتیک تعطیل شد همراه جرن به دوره
وارد مجتمع شدم آموزشم رفتیم و من رو به خونه رسوند و رفت. 

ده کسی وارد بلوک ت و اجازه نمیکه فهمیدم پلیس توی بلوک ماس
 بشه. 

ها نزدیک شدم. دستی روی نگران شدم و با ترس به همسایه
 ریان رو پرسیدم: جحجاب گذاشتم و ی خانمی باشونه

 جاست؟! چی شده؟ چرا پلیس این -

ی شانزده رو مجروح کردن. با صدای ای توی طبقهمسایهه -
 هام، خیلی ترسیدن. اسلحه بچه

 ی شانزده؟ طبقه -

 ی شانزده غربی. واحد دو. اره طبقه -

ی پلکی زدم تا متوجه بشم حرفی که شنیدم حقیقت داره! زود گوش
 رو برداشتم و به حسام زنگ زدم؛ اما جواب نداد. 

 ی عمر رو گرفتم.لرزید. شمارههام میاز شدت استرس دست

 الو؟!  - 

 ده؟ عمر؟؟ چی شده؟ حسام؟ چی ش -

 م؟ حسا -

 ترکیه هستی؟  -

 گران نباش االن میام. نآره االن میام،  -
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ی شانزده چشم دوختم. ی مجتمع نشستم و به طبقهکنار باغچه
 دونستم چی کار کنم. نمی

 کرد.و بد میکوبید و حالم رقلبم به شدت می

صدای عمر رو که شنیدم بلند شدم که نزدیک شد و حیرت زده 
 پرسید: 

 چی شده رز؟  -

ها دوید و بغضم شکست و سری تکون دادم. عمر به طرف پلیس
د بعد حرف زدن باهاشون وارد مجتمع شد. چشمم به در مجتمع مون
 که بعد نیم ساعت، عمر با چمدون من برگشت و بهم نزدیک شد. 

 آروم گفت: 

رم بیمارستان پیشش، تو هم گران نباش چیزی نشده. من مین -
م مشب رو باهاش سر کن تا فردا تصمیاگه دوستی چیزی داری یه ا

 بگیرم. 

همین رو گفت و رو به قلدرهاش دستوری داد. حاال کجا برم؟! 
 ی جرن رو گرفتم: نشستم و شماره

 رزا؟! چی شده؟  -

 گفتم:  کردم که با صدای بلندگریه می

 ای؟ خونه -

 هم. رزا؟ چی شده؟ آره خونه -

 ات؟ میشه بیام خونه -

 ی شده؟ باشه بیا. چ -

 دم. میام توضیح می -

ام توی ماشین نشستم و گریه تماس رو قطع کردم و همراه راننده
 کنان به دانیال پیام دادم. 

پرسید چم از ماشین پیاده شدم که جرن رو دیدم، بغلم کرد و هی می
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هام رو پاک کردم و ماجرا رو بهش توضیح دادم شده.  اشک
 نگران بهم زل زد و چیزی نگفت.

 ش شدیم. همراهیم کرد و با هم وارد خونه 

 بهار وسط خونه نشسته بود که با دیدن من لبخندی زد: 

 خاله؟ اومدی؟  -

 وصورتم رو پاک کردم و سعی کردم لبخند بزنم. سری تکون دادم 
 بهار رو بغل کردم. 

 روی مبل نشسته بودم که دانیال تماس گرفت. االن فقط دانیال
 . تونست آرومم کنهمی

 دارم تماس رو جواب دادم: به اتاقی رفتم و با صدای خش

 دانیال؟  -

ها چیه نوشتی؟ تو حالت خوبه االن زا؟ رز خوبی؟ چی شده اینر -
 کجایی؟ 

ی هستم، همکارم. عمر اومد و گفت که خونه ی جرنن خونهم -
دونم میگن حسام ام. نمیدوستم برم تا فردا تصمیم بگیره درباره

 دونم. ده، مجروح شده چاقو خورده نمیدعوا کر

 ه خونه نبودی؟ آروم باش آروم. تو ک -

 نه من سر کار بودم.  -

بین آروم باش من فردا میام پیشت باشه؟ گریه نکن. گریه نکن. ب -
 ها، باشه؟عمر دستور داده بیام و باهات باشم. نگران نباشی

هاش آرومم کرد. لبخندی زدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم. حرف
 آروم زمزمه کردم: 

 م. بابای بچه -

 دانیال شنید و یهو پرسید: 

 چی؟ چیزی گفتی؟  -
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 اوهوم.  -

 چی گفتی؟! -

 با شیطنت جواب دادم: 
 ت شکممه. شی. بچهداری بابا می -

شنیدم ناگهان های نامنظمش رو مییه لحظه سکوت کرد ولی نفس
 داد زد: 

 ای؟ جونمی که تو... حامله -

 هوم.  -

 ی فدات بشم که. قربون تو و اون کوچولوی تو شکمت. اله -

 خندیدم و فوری گفتم: 

خوام اول خودت بیای بعد تصمیم بگیریم که به ه کسی نگو. میب -
 خانوادمون بگیم یا نه. 

ان چشم، هر چی تو بگی. االن نگران نباش ها خب؟ من میام ج -
 پیشت فردا. مراقب خودتون باشین. 

گرده که عشقم داره پیشم برمیخندیدم و تماس رو قطع کردم. از این
 خیلی خوشحال بودم جوری که با لبخند از اتاق بیرون اومدم و

 جرن پرسید: 

 چی شده؟  -

 همسرم داره میاد.  -

 هی کرد و گفت: چپ نگا

 ت تو بیمارستانه تو از اومدن همسرت خوشحالی؟ برادر -

 گیرم.  زنم و از حسام هم خبر مین زنگ میجرن اال -

 روی کاناپه نشستم و عمر رو گرفتم: 

 الو؟  -
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 حسام خوبه؟  -

خر، حاال حاال ها ره دعوای ناموسی بوده. نگران نباش این کلهآ -
 زنده است. 

  حالش خوبه؟ -

ره به هوش نیومده. رزا فردا شوهر قبلیت میاد، باید باهاش آ -
 بری. 

 با زرنگی کمی سکوت کردم و با لحن بدی گفتم: 

 رم.رم. به درک که میاد، من با اون نمین با اون بهشت هم نمیم -

 باید بری. این یه دستوره. -

کنم تو تو باهاش یه مدت بمون، بعد خودم یه جایی رو جور می 
 زندگی کنی. اوکی؟ 

 لجاجت کردم که در نهایت قبول کردم. با خوشحالی لبم رو گاز
از گرفتم. لبخندی زدم. جریان رو به جرن گفتم و روی کاناپه در

 کشیدم. 

 صبح     
 رزا پا شو شوهرت اومده.  -

تاق ابا شنیدن این حرف از جرن چشمم رو باز کردم. با هیجان، از 
ه بیرون اومدم و خونه رو گشتی زدم. جرن توی آشپزخونه با خند

 گفت: کشید و نفس زنان میآژیر می
 دروغ گفتم بابا... امروز باید زودتر بریم سر کار دیونه.  -

اد، کوسن روی مبل رو با حرص به سمتش پرت کردم که جاخالی د
با لبخند به آشپزخونه رفتم و پشت میز صبحانه نشستم، ساعت 

 هفت بود. 

بعد از خوردن صبحانه داروها رو خوردم و آماده شدیم تا بریم.  
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خونه نقلی و خوشولی داشت. همه لوازم خونه تکمیل بود و تقریبا 
متر بود. از این که همه کی حتی مبل ها و فرش ها هم رنگ  140

 کرد. لم رو خوب میروشن بودن حا

  به راننده، تک زنگ زدم تا خودش رو جلوی مجتمع جرن برسونه.

یه از آسانسور که وارد البی شدیم عمر رو دیدم که به ستون تک 
کرد. با دیدنش ایستادم و رو به جرن داده بود و سیگار دود می

 گفتم:

 «تو برو من االن میام.»

 جرن متوجه شد و بیرون رفت. 

 اد: دکه خوشتیپ کرده بود ایستادم. سالمی داد و ادامه  جلوی عمر
 گردم. من فردا به امارات برمی -

که کسی مراقبت باشه بهش گفتم رسه، برای اینامروز دانیال می
 دادم. بیاد وگرنه اجازه نمی

 سری تکون دادم که ادامه داد: 
 به پیشنهادم فکر کردی؟  -

و . سرم رو خاروندم و رتو دلم گفتم خیلی سیریشی عرب جاهلی..
 بهش گفتم: 

دونم. یکم دونم چی جوابت رو بدم آم... عمر نمیخب آره، نمی -

 فرصت بده فکرهام رو جمع کنم االن درگیر فشن شو هستم. 

 لبخندی زد و نزدیک شد. فقط یه قدم فاصله داشت که گفت: 
ها هستی. سعد، حق داشت بهت واقعاً شبیه عروسک -

 درازی کنه. دست

 صبی شدم: ع
در حدی نیستی که بگی اون مرتیکه حق داشت یا نه چون تو  -
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جا نبودی ببینی با چه نگاهی بهم زل زده بود. تو رو هم ول اون

 شی... کنن، عین اون وقیح می

 دستش رو نزدیک صورتم آورد و با خنده ادامه داد: 
دونستم این همه زن ساالری، توی خونِت اوه اوه... ببخشید نمی -

 هست.

 

هستم. البته تو هم مرد  اید هم زن ساالر باشم. وقتی دختر یه زنب -
 دونم چرا یادت میره؟!  یه زنی نمی

وم... من مادرم ایرانی بود و پدرم عرب. بخاطر همین بلدم ه -
 فارسی حرف بزنم. چیزی هم یادم نرفته.  

 کردم که ادامه داد: با حرص نگاهش می

  حبیبی، ناراحت نباش. -

و شغلت چیه؟ قاچاقچی انسان؟ دختر دزد؟ خرید و فروش دختر؟ ت -
ای؟! ها به عنوان برده؟! واقعاً تو چی کارهیا خرید و فروش آدم

 ؟!   دیچرا این کارها رو انجام می

ش عوض شد و دستش رو مشت کرد که بهم بکوبه. یک هو قیافه
 زود جا خالی دادم و از دستش فرار کردم. 

ی عصبی داشت دنبالم ین نشستم که با همون قیافهداخل ماش
رن میومد، ماشین به حرکت افتاد. از ترس زهره ترک شده بودم. ج

 پرسید: 
 اون کیه؟  -

می کسری تکون دادم و نفسم رو فوت کردم. پنجره رو باز کردم تا 
 شد. ها متوقف میهوا بخورم. درد شکم و سرم با خوردن قرص

  داد و عصبی خندیدم. جرن باز پرسید: دستم رو روی شکمم قرار
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 هوم چی شده؟ چرا نمیگی؟  -

 خندیدم و پرسیدم: 
 جرن؟! مادر شدن چه حسی داره؟!  -

هاش رو روی هم با اطمینان فشرد لبخندی زد و دستم رو فشرد. لب
 و گفت: 

دونم. داری درکش س اعتماد، حس خوب، اسمش رو نمیح -
فهمی بچه چه کنی دیگه. بذار یکم شکمت باال بیاد اون وقت میمی

خواستم چون با نعمت بزرگیه. من هم روزهای اول، بهار رو نمی
نبود  شوهرم اختالف شدیدی پیدا کرده بودم. بعدش فهمیدم اگه بهار

 شدم.  ی سر پا نمیجوروقت بعد طالق اینشاید هیچ

 چرا طالق گرفتی؟  -

یانت کرد. با منشی شرکتش رو هم ریخته بود. اوایل انکارش خ -
 کرد که بعدها ثابت کردم.  می

 متأسفم عزیزم.  -

 لبخندی زدیم و تا به بوتیک برسیم ساکت موندیم. 

 وارد بوتیک که شدیم گوشیم زنگ خورد.  

 الو عمر؟!   -

 هوش اومده.  حسام بهسالم خواستم بگم  -

 شنیدن صداش ندارم.   ممنون. تمایلی به -

 گوشی رو قطع کردم و لباسم رو عوض کردم. شروع کردیم به کار
 کردن.  

ی دلبری لباس عروس رو آماده کرد و من با فاطما خانم یقه
دوزی و قیچی های مرواریددستگاه شروع کردم به دوختن تور

 کردن اضافات.



 

 

 WWW.98IA3.IR 558 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 موقع ناهار بود راشیت بهم نزدیک شد و پرسید: 
 مگه تو طالق نگرفته بودی؟   -

 خیلی گیج سری تکون دادم که ادامه داد: 
 همسر سابقت اومده تو رو ببینه! میای یا بگم بره؟!   -

لبخندی زدم و از پشت چرخ خیاطی بلند شدم و به داخل بوتیک 
ط دن دانیال، وسدوییدم. راشیت مات و مبهوت من موند که با دی

 بوتیک به بغلش پریدم. 

یت رو توی هوا تاب داد. از هم که فاصله گرفتیم سنگینی نگاه راش 
 روی خودم حس کردم. دانیال رو به راشیت گفت: 

 شه چند لحظه با همسرم حرف بزنم؟ ببخشید می -

 ش آماده باشه. مام. فقط زود بیا لباس عروس باید امروز باالتنهت -

های سبز رنگ دانیال کردم دادم و رفت. نگاهی به چشم سر تکون
 که با ذوق پرسید: 

 حال کوچولو خوبه؟  -

  پلک کوتاهی زدم و با لبخند صورتش رو نوازش کردم. و پرسید:

 دکتر رفتی؟  -

 ره بهم چند تا قرص گیاهی داد تا حالت تهوع نداشته باشم. آ -

 دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت: 
 ریم سونوگرافی باشه؟ می بعد فشن شو -

 خندیدم و گفت: 

 شی؟ قراره بیام و ببرمت.کی تعطیل می -

 عمر گفت؟  -

 آره.  -

خواد بفهمه ما به هم حسی داریم یا فکر کنم نقشه هستش، می -
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 نه. 

 کنم. یمهوم من هم همین فکر رو  -

 کمی بهم نگاه کرد و موهام رو کنار زد و پرسید: 
 گرسنه نیستی؟  -

 نوچ نوچی کردم که ادامه داد: 

رم تو مراقب خودت باش. شب میام با هم به خونه ن میم -
 گردیم. برمی

 رم. احی لباس میجا به کالس طراز این ساعت هشت -

 تا ساعت چند؟  -

 یازده شب.  -

گیری؟! تو االن بارداری! زا؟! چرا همه چی رو شوخی میر -
 مسؤلیت یه بچه گردنته، این همه کار نکن. 

 دم. به خدا!شه و امتحان مید فشن شو کالسم تموم میبع -

 

 موهام رو  بوسید و گفت: 
 میام دنبالت.  -

ر چشمکی زد و خداحافظی کرد. بعد رفتنش انرژی دوباره برای کا
 ها ادامه دادم. موم توان به انجام دادن کارگرفتم و با ت

ها تموم کارهای لباس عروس رو انجام دادم و فقط خرده کاری
 دم. مونده بود که با کمک فاطما خانم توی این چند روز انجام می

های جدید و هایی با طرحتقریباً نصف بوتیک پر شده بود از لباس
 د برن. امروزی که برای فشن شو به ونیز قرار بو

 . ز کنیمدوازده اکتبر فشن شو بود و ما باید ده اکتبر به ونیز پروا

 ده اکتبر یعنی پنج روز دیگه. 
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بعد از کار، همراه جرن وارد خونه شدیم و من چمدونم رو 
خاطر برداشتم. بغلش کردم خیلی نگران حسام بود، مجبور شدم به

 جرن به بیمارستان برم و سری بهش بزنم. 

ال خبر دادم که کجا میرم، پاسخی ازش نگرفتم. وارد به دانی
ی اتاقی نشسته بود. نزدیک بیمارستان که شدیم عمر رو به شیشه

 شدم و با دیدن ما ایستاد. 

نگاهی به داخل اتاق کردیم که حسام با سر و وضع خیلی 
باری، روی تخت دراز کشیده بود. هنوز برام معلوم نبود سر اسف

 عوا رو راه انداخته؟!  کدوم ناموس این د

 عمر پاکتی رو به سمتم گرفت. و گفت: 
 کارت بانکیت جور شد.  -

دونستم جرن، دل تو دلش نیست که ازش گرفتم و تشکر کردم. می
زه حسام رو از نزدیک ببینه، پس مضایقه نکردم و از پرستار اجا

 گرفتم تا وارد اتاق بشیم. 

هاش کامالً سیاه و چشمکنارش نشستم. سرش باند پیچی بود و زیر 
 کبود شده بود. 

دستش روی شکمش بود که چشم باز کرد و ناله کوتاهی از گلوش 
 بیرون اومد. 

ستش دبا دیدن ما پلکی زد و ناشیانه لبخند کوتاهی به لبش اومد. 
 رو گرفتم کمی بهش قوت قلب دادم: 

ذارم امیدوارم زود حالت خوب بشی. من، تو رو با جرن تنها می -

 لی نگرانت بود. خی

های از اتاق خارج شدم که عمر دستم رو گرفت. از حرکت
 ناگهانیش متنفر بودم. زود پرسید: 

 کنی؟ یمخوامت. چرا ناز ... من میناز نکن رز -
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مر؟! چرا گفتی دانیال بیاد؟ من خوشم نمیاد شب، با اون تو یه ع -
 خونه باشم. 

 زود بحث رو عوض کردم تا زیاد بهم گیر نده. 

 عمر نفسی تازه کرد و گفت: 

 مارات، پیش خودم.اگفتی میومدی گه بله میبه من ا -

دونم باید چی کار بکنم؟! لطفاً کنه. نمیمر فعالً ذهنم کار نمیع -
 کمی صبر کن. باشه؟ 

کردم زیاد باهاش نزدیک نباشم. جرن از اتاق بیرون اومد سعی می
 و با هم از بیمارستان بیرون اومدیم. 

 داخل ماشین بودیم که جرن پرسید: 
 این مرد عرب کیه رزا؟  -

 شونه باال انداختم تا از جواب دادن طفره برم. 

 ی طراحی دیدیم. لوی موسسهی زیادی رو جهمهمه

د.  وجه شدیم دعوا شده؛ البته شبیه دعوا بوجلوتر که اومدیم مت
 کنن؟ چرا این روزها همه  دارن دعوا می

شته پلیس و آمبوالنس اومده بود نزدیک که رفتیم با دیدن زنی آغ
د، به خون که رو زمین افتاده بود و به طرز فجیعی کشته شده بو

 جیغ وحشتناکی کشیدم.

 جا دور کرد. حالم بدنواقعاً ترسیده بودم، جرن زود من رو از او 
 شده و حالت تهوع بهم دست داد. 

چند تا سرفه کردم، حاال جمعیت دور من جمع شده بود و جرن 
 لوت کنن. گفت که دورم رو خداشت بهشون می

هام رو محکم بستم و صدای قلبم توی گوشم بود. خون بی چشم
ای که دیدم نهایت زیادی روی زمین بود و با یادآوری صحنه

 رتم رو برگردوندم.  صو
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 رو به جرن گفتم: 
 زنگ بزن شوهرم بیاد دنبالم. امروز کالس نداریم انگار.   -

جرن گوشیم رو برداشت و به دانیال زنگ زد. بعد از یک ربع 
کردم حاال دانیال رسید با دیدنش آرامشی به قلبم اومد. حس می

رن ی قبل رو فراموش کردم.   دستم رو گرفت و از جدیگه صحنه
 تشکر کرد.

 با هم سوار ماشینش شدیم تا به خونه برگردیم.   

ای که دیده بودم جلوی کل مسیر با غم سکوت کرده بودم و صحنه
 زد: ل باهام حرف میهام میومد. دانیاچشم
 رزا جان؟ خوبی عزیزم؟ رزی؟   -

 همونجور که به بیرون زل زده بودم گفتم : 

 ه.  گفتن اون زن رو شوهرش کشت -

م این چیزها توی ترکیه طبیعیه.  از ارزش زن توی کشورشون دَ  -
کنه، تنها کشور زن ساالر همین زنن و هرکس ندونه فکر میمی

گن، در عمل ها از زن ها میترکیه است. همش توی رسانه
 کنن. مینوقت به ادعاهاشون عمل هیچ

صورتم رو بهش برگردوندم و ته ریشش که تازه داشت در میومد 
 نوازش کردم. نگاهی بهم کرد و لبخند زد.   رو

و  وارد خونمون شدیم و دانیال چمدونم رو از پشت ماشین درآورد
 یتالیاابا هم وارد خونه شدیم. امشب وقتش بود که بگم ده اکتبر به 

 کنم.سفر می

 

 م نشست. تا وارد خونه شدیم، لبخندی به چهره

جا هایی که براش کرده بودم، همونآراییها و گلهنوز بادکنک
 ها هم دست نزده بود.  مونده بود و حتی به شمع
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 برگشتم و نگاهش کردم و آهسته گفت: 
جا درست کرده بودی نزدم تا خودت دست به هر چی که این -

 برگردی. 

 ش گذاشتم: سرم رو روی سینه
 همین که هستی، ازت ممنونم.   -

م م رو نوازش کرد و صدای بلند قلبش رو شنیدم. با ذوق ازموها
 جدا شد و گفت: 

 جور بایست. رزا همین -

 : جلوی پام زانو زد و گوشش رو روی شکمم گذاشت. با خنده گفتم
 دیوونه؟! اون بچه، هنوز یه ماهه تو شکممه ضربان نداره که.   -

 خیلی آهسته گفت: 
 خوام حسش کنم. دونم میمی -

 لحظه ایستاد و با لبخندی گفت: بعد چند 
 شم؟ وای رزا! دارم بابا می -

ای کردم و پشت میز نشستم. جلوم نشست و با اخم بچگونه
 کنجکاوی پرسید: 

 چی شد کوچولو؟  -

 شدم؛ انگار هوو برای خودم میارم.  مله نمیکاش حا -

 ای زد و دستم رو گرفت: قهقهه

لهی فدات شم که حسود کوچولو. تو با اون فرق داری، تو ا -
 زندگی منی. اون کوچولو هنوز نیومده که.  

 گفتی کوچولو. یدی دیدی، هووی منه.. تو همیشه به من مید -

 با خنده گفت: 
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 دیوونه. اوخی! نبینم قهر کنی ها.  -

 دستش رو به صورتم کشید و گفت: 
 شه. پوستت خراب می -

 با هم به اتاقمون رفتیم.بلند شد و 

شد. روی تخت کنارم نشست و موهای بلندم نگاهش ازم جدا نمی 
 رو به دست گرفت پرسیدم: 

 حاال چی کار کنیم دانیال؟  -

 چی رو چی کار کنیم؟  -

مونم که. بعد شش ماه، شکمم باال جوری نمین همیشه اینم -
 بیاد... 

رو توی  دستش رو روی لبم گذاشت و آروم نزدیک شد. دستم
 موهاش فرو کردم که گفت: 

گران نباش رز من. تا شش ماه دیگه از شر عمر راحت ن -
 شیم.می

 چطوری؟  -

 سرد و راحت گفت: خیلی خون
 کشمش. خب می -

 با صدای بلندی گفتم: 

 دانیال؟ جدی که نمیگی؟!  -

 شاید قضیه جدی شد.  -

 ا پلک زدم که خندید و گفت: چند ت
 شوخی کردم کوچولو. بیا بخوابیم.  -

مون آخرش به فکر رفتم. اگه عمر بفهمه پیچوندیمش زنده با حرف
 کشه. رو می م حتماً بچمذاره، اگه بفهمه حاملهنمی
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 از فکرهای بد بیرون اومدم و زمزمه کردم: 

 ریم.  یپنج روز دیگه به ونیز م -

 دونم. می -

 رو برگردونم و نگاهش کردم که لبخندی زد.   رتمصو

 روز سفر به ونیز   

ش ی لباس عروس رو لمس کردم و دنبالهبا دستم آستین دلبرانه
ید رو مرتب کردم. لباس خیلی سنگینی بود پر از گلدوزی و مروار

 دوزی.

 فاطما خانم دستی روی شونم قرار داد و گفت:  
- Harika olmuş roza, muhteşem . 

 العاده است.(  )عالی شد رزا، فوق

 لبخندی زدم و تأییدش کردم. 

ساعت هفت عصر به ایتالیا پرواز داشتیم و لباس عروس، هنوز 
 بندی نشده بود. بسته

 راشیت دو تا کف زد و رو به ما گفت: 
- Ay ay… kizlar ne yapıyorsunuz?! Roza? 7 de 

ucağız ama sen hala çabuk diyilsin. 

کنید؟ رزا؟ ساعت هفت پرواز )آهای آهای دخترا؟! چی کار می
 کنی؟(  داریم اما عجله نمی

 لبخندی زدیم و در اتاق مدیریت رو بستیم. 

ها رو تا کرده و بسته بندی کنیم. ی پایین رفتیم، تا لباسبه طبقه
 ساعت سه ظهر بود و دانیال قول داده بود، چمدونم رو بیاره.

 کنه و به پرواز نرسم. نگران بودم دیر 

بندی کردیم و همه رو با یه وانت، به فرودگاه ها رو بستهلباس
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 فرستادیم.

 ساعت چهار شد، دانیال نیومد.  

 گوشی رو برداشتم و زنگی بهش زدم. جواب نداد. 

شه یه پاسپورت و کارت شهروندی ترکیه رو داشتم ولی مگه می
 !هم به ایتالیا بره؟ نفر بدون چمدون به مسافرت هفتگی، اون

هاشون رو پوشیدن؛ ولی من همچنان ساعت پنج همه یونیفرم
زدم. داشتم دیوونه دادم یا زنگ مینگران به دانیال یا تکست می

 شدم. می

 جرن نزدیک شد و پرسید: 

 چیه؟! چرا انقدر پریشونی؟  -

  مدونم رو شوهرم قرار بود بیاره، نیاورده هنوز. چی کار کنم؟! چ -

 کرد و گفت:  های گرد بهم نگاهجرن با چشم
گه رزا واقعاً دیگه تایم نداریم. امکان نداره به خونه برگردی؛ ا -

 مونی. پاسپورتت رو آوردی؟ برگردی از پرواز جا می

 سری تکون دادم که دستم رو گرفت و بلندم کرد: 
هات رو بپوش، به اندازه کافی لباس با خودم آوردم تا بدو لباس -

 ت شریک شم. بدو رزا بدو. باها

مجبور شدم به حرف جرن گوش بدم و لباس فرم رو َتن کنم. 
 راشیت صدام کرد که دویدم و گفت: 

 ببین کدوم تاج به لباس عروس میاد این یا این؟!  -

هر دو تا تاج رو برانداز کردم، یکی خیلی بزرگ و اون یکی 
 ت گفت: تر رو برداشتم که راشیکوچیک اما ظریف بود. کوچیک

 هم سلیقه هستیم، مچکرم.  -

 لبخندی زدیم که گفت: 
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 شی. رزا موهات رو باز بزار خیلی خوشگلتر دیده می -

ی موهام رو باز کردم و موهام دور و برم لبخندی زدم و گیره
 ریخت. حاال موهام رنگ صورتی رو از دست داده و طبیعی بود. 

ل اره به دانیادو طرف موهام رو از پشت، با کلیپس بستم و دوب
 زنگ زدم اما باز جواب نداد. حتماً یادش رفته. 

 با نگرانی توی َون نشستم. موهام زیرم موند، مجبور شدم کمی
 ام رو یک طرف صورتم بریزم. جا بشم و موهجابه

 من، جرن، فاطما خانم، بهاره، دختر جرن بهار و راشیت مسافر
 . توی ترکیه موندن ایتالیا بودیم و بقیه

 ن دستمتوی راه، هزار بار دانیال رو گرفتم. باز جوابی نگرفتم. جر
 رو فشرد و گفت: 

- Merak etme. Çocuka zarardır. 

 )نگران نباش، برای بچه ضرر داره.(  

 جواب دادم: 
- Denerim. 

 کنم. ()سعی می

 

اش نگران چمدون نبودم فقط نگران خودش بودم که نکنه اتفاقی بر
 گیت چجوری رد شدم و بازرسی شدم که حاالبیافته. نفهمیدم از 

 منتظر پیج شدن هواپیمامون هستیم. 

ده. مجبور شدم رو به هزار بار دیگه دانیال رو گرفتم، جواب نمی
 راشیت بگم: 

- Üzgünüm raşit bey, ama sanki ben sizleri 

eşlik edemiyorum . 
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 خوام آقای راشیت ولی انگار من نمیتونم شما رو)معذرت می
 همراهی کنم.( 

- Neden kiz? Ne oldu? 

 )چرا دختر؟ چی شده؟( 

قرار، قصد داشتم از فرودگاه بیرون بیام که بلند شدم و بی
 ه ندادن و جلوم رو گرفتن.های گیت اجازنگهبان

کردم و چشمم دنبال دانیال بود. ور نگاه مینگران به این ور و اون 
 جرن به سمتم دوید و گفت:

فهمی داری چی کار کنی؟ میداری می دختر؟! چی کار -

 کنی؟!چرا این همه مضطربی؟ می

و ریهو نگاهم به مردی افتاد که روی صندلی نشسته بود و سیگار 
 کرد. به هوا فوت می

د کنارش دو تا چمدون بود که تا نزدیک شدم با عصبانیت سرش دا
 زدم: 
زهر جا دانیال روانی! با خودت فکر نکردی که این دختر، این -

 فهمی نگرانی یعنی چی؟ واقعاً که... ترک شد؟ تو اصالً می

مت دانیال اخمی کرد که چمدون بنفش رو برداشتم و با خودم به س
 ها کشیدم. بچه

 راشیت با دیدنم بلند شد و گفت: 
 خب باید آماده شین تا وارد هواپیما بشیم، از این طرف لطفاً.  -

جا نبود. اهش کنم که اوندلم برای دانیال سوخت، برگشتم تا نگ
 سرم رو پایین گرفتم و توی گوشی بهش تکست دادم: 

ببخشید سرت داد زدم، تقصیر تو بود که مضطربم کردی. دلم  -

 خواد بیای بغلت کنم. می
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 یه ربع از تکست گذشت و خبری از دانیال نشد. 

دلم شکست و توی ون نشستیم تا ما رو کنار هواپیما ببره و 
 واردش بشیم. 

و  وارد هواپیما شدم و بلیت رو نشون مهماندار دادم که جای من
جرن که کنار هم بود رو نشون داد. تشکر کردیم و جرن وسط 

 نشست بهار سمت راست و من سمت چپش بودم.

 ترسوند. خوب شد که ردیف وسطیم سمت پنجره من رو می

 به گوشی زل زده بودم که یکی نزدیکم شد. ترسیدم و عقب رفتم
 ه دانیال چشمکی زد و گفت: ک

 چیه خب.  -

میاد  خندیدم و دانیال پشت سرم نشست. از این که دانیال هم باهام
 حس خوبی داشتم. 

 هام رو بستم و قلبم هری ریخت. هواپیما تیک آف کرد و من چشم

 جرن بعد چند لحظه دستم رو تکون داد: 

 ایرپادت روشنه؟ -

 نوچ  -

 ن یه آهنگ مشترک بزارم تا کمی راه طی شه.  روشن ک -

شم لبخندی زدم و شونه باال دادم. ایرپاد رو روشن کردم توی گو
 گذاشتم: 

-Ah benim canım  

 آه جان من 

Ah diğer yanım  

 آه نیمه دیگر من 

Başka dert arama  
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 دنبال درد دیگه ای نباش 

Derman olsun istemiştim  

 درمانی باشه  خواسته بودم

Şarkılar yarama  

 آهنگها برای زخمم

(ah benim canim_ Ayşegül coşkun ) 

 با همین آهنگ کمی چرت زدم. جرن من رو برای شام بیدار کرد،
 هنوز نرسیدیم؟  

 جرن؟ هنوز نرسیدیم؟   -

وخیت گرفته رزا؟ یک روز کامل توی راهیم. به نظرت چرا دو ش -
 بستیم؟  روز زودتر بار و بندیل 

 رسیم؟  یعنی فردا ساعت هفت می -

ور تر جواب صدام انقدر بلند بود که فاطما خانم از سه ردیف اون
 داد: 
 رسیم.  بله فردا ساعت هفت می -

با کالفگی نفسی فوت کردم. خوب شد دانیال هست تا حوصلم سر 
 نره. 

خواست االن پیشم بشینه و حرف بزنیم. ساعت نه و خیلی دلم می
میلی غذا رو خوردم، جرن از غذای خودش نگه نیم بود و با بی

 داشت رو به من گفت: 

 ید خیلی بخوری.  تو االن دو نفری با -

 شم.  چاق می -

ب بایدم بشی رزا! تو داری یه بچه رو توی شکمت بزرگ خ -
 ت؟  کنی ها. حواست هسمی
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ی غذای خودم رو تموم کنم. جرن مجبور شدم با تمام اکراهم همه
 در گوشم گفت: 

 کنیم.عزیزم من و بهار جامون رو با همسرت عوض می -

 
 نه بمون.   -

 

 لبخند شیطونی زد و گفت: 
 بهتره همسرت کنارت باشه.   -

ت بلند شد و صندلیش رو با دانیال عوض کرد. دانیال کنارم نشس
 ش گذاشتم. آروم پرسیدم: سرم رو روی شونه لبخندی زدم و

 اسمش رو چی میذاری دانی؟   -

دونم دختر باشه تو م... پسر باشه البرز، دختر باشه... نمیا -
 انتخاب کن.  

ای! دختر باشه اسمش میزارم الیانا؛ یعنی لبرز؟ چه اسم کلیشها -
 هدیه.  

 هیچ حرفی نزدیم و فقط سکوت کردیم پرسید: 

 توی فرودگاه قاطی کردی؟  چرا  -

 دادی.  آخه گوشیت جواب نمی -

 کنی ها، مراقب باشم.  زود قاطی می -

 خندیدم. یهو پرسیدم: 

 دانیال چرا باهام اومدی؟   -

 میرم.  آخه پنج روز نبینمت می -

 با شنیدن دلیلش، دیگه نتونستم چیزی بهش بگم.

خواستم سرش غر بزنم و بگم حتماً به من اعتماد نداری و قهر می 
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 کنم تا بیاد، نازم رو بخره.

 باهوش بود و دم به تله نداد.   

های پشت سرمون کمی خم شدن تا بتونیم بخوابیم، آخر شب، تشک
 برد، خبری از حسام و عمر نداشتم.من که اصالً خوابم نمی

که در حقم  ین حال هیچوقت بدیسوخت؛ با ادلم برای حسام می 
 کنم.  کرد رو فراموش نمی

جور تاریک و سیاه مونده کردم همونواحدی که توش زندگی می
بود و عمر وقت نداشت که بهش رسیدگی کنه. درسته دلم 

ای که خواست به اون مجتمع برگردم؛ اما دلم برای اولین خونهنمی
 توی ترکیه داخلش زندگی کردم، تنگ شده.  

هام سنگین شد و فقط متوجه شدم توی همین فکرها بودم که پلک
 توی بغل دانیال افتادم.  

 صبح فردا
 خوابی؟  کوچولو؟ چرا انقدر می -

 لبخندی زدم و گفتم: 
نتظار نداشته اخوابم، دیگه خورم و میی دو نفر میبه اندازه -

 باش.  

وقتی از رو تخت بلند شدم، متوجه خشک شدن کمرم شدم 
 و ورزش دادم.  ای کشیدم و کمرم ریازهخم

هاش گود افتاده بود. های دانیال سرخ شده بود و زیر چشمچشم
 پرسیدم: 

 تو دیشب رو نخوابیدی؟ -

 بره کوچولو.  خوابم نمی من توی هواپیما -

 ذاره...  اوه اوه چه کالس می -
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ها افتادم خندید، نوک دماغم رو کشید. یاد حرفی توی یکی از کتاب
ذره عشق تاریخ انقضاء داره و اگه اون تاریخ بگ»که نوشته بود: 

 « دیگه عشقی وجود نخواهد داشت.

 از خودم پرسیدم عشق ما هم تاریخ انقضاء داره؟ 

فهمه یاد گم؟ االن بچه میها چیه میوای خدا مرگم بده! این
 یره.  گمی

م واقعاً سر رفته بود. هی از جام بلند بعد از صبحانه حوصله
گشتم. زدم و دوباره برمیشدم و گشتی توی هواپیمای تنگ میمی

ه یدانیال، در نهایت اجازه نداد بلند شم و فوری از توی کیفش 
 کتاب درآورد و گفت: 

 بخون! انقدر ورجه وورجه نکن کوچولو.   -

 زک و ملوسی گفتم: بچه شدم، با صدای نا
 خوام شیطنت کنم.  خوام. من مینمی -

 دانیال نفس عمیقی کشید و گفت: 
 شه که.شیطنت بمونه برای خونه، االن نمی -

 فکر شیطانی به سرم زد و آروم دم گوشش گفتم: 
 خوام. نمی  -

 های گرد گفت: دانیال آروم نگاهی به اطراف کرد و با چشم

 ای دیوونه شدی؟!  رزا! تو حامله -

 امله ام. ِا... حوا خب حامله ام که  -

 ش گذاشتم. با هم خندیدیم و سرم رو روی سینه

شال دور گردنم رو درآوردم و نگاهی به اطراف کردم. کسی 
کردن یا با هم حرف حواسش به ما نبود. همه یا فیلم نگاه می

 زدن یا خواب بودن.می
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 جرن صدام کرد و پرسید: بعد چند لحظه
 رزا حالت بد نشده؟  -

 سر تکون دادم و گفتم: 
هام رو نگران نباش. کمی حالت تهوع داشتم االن خوبم. قرص -

 مصرف کردم، نگران نباش عزیزکم. 

 . ندیدیملبم رو گاز گرفتم و نگاهی شیطون به دانیال کردم و با هم خ

هاشون رو صندلی ل و جرنرسیدیم دانیاکم کم داشتیم به ونیز می
 عوض کردن که جرن تا پیشم نشست پرسید: 

 خوش گذشت دیگه؟  -

هام رو ریز کردم و خندیدیم. مهماندار، ازمون خواست چشم
 کمربندهامون رو ببندیم و در حالت استیبل قرار بگیریم.

 تاد. هواپیما به آرومی زمین نشست و بعد چند دقیقه از حرکت ایس 

 شدن.  وم آروم بلند شدن و از هواپیما خارجاز ردیف اول، افراد آر

ها رو از گوشم کالهم رو روی سرم مرتب کردم و یکی از ایرپاد
 ها تشکر کردیم و از هواپیما خارج شدیم. درآوردم. از مهماندار

 جرن زیر لب گفت: 
 چاو ایتالیا.  -

 تم: ای انداختم و گفنگاه عاقل اندر سفیحه
- Grato ceren . 

 )ممنون جرن( 

 بهار دست من رو گرفت و با هم از گیت رد شدیم. 

 ها رو گشتن و بعد، با احترام ما رو راهنمایی کردن. چمدون



 

 

 WWW.98IA3.IR 575 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

های لباس رو تحویل جا جمع شدیم تا راشیت بستهی گروه، یکهمه
 بگیره. 

 مون لحظه پشت سرم بود.هرفتم دانیال هر جا می

سری از تأسف تکون دادم که راشیت به سمتمون اومد و  
 راهنماییمون کرد تا سوار ون بشیم. 

العاده خوب بود و شنیده بودم همین چه ونیز خوشگلی! هوا فوق
 باره. ها بارون میروز

های زیبای هواسم کامالً از دانیال، پرت شد و فقط به کوچه خیابون
 ونیز چشم دوخته بودم. 

 دادم. دیدم رو نشون میاهای جالبی که میبه بهار ج

گذشت زیبایی دو چندانی به شهر ای که از وسط شهر میرودخونه
 داده بود. 

 دیاتور سفر کردم.کردم به دوران گالحس می

بودن و  80ی های مرکز شهر در سبک دههی ساختمونهمه 
 ر در جنب و جوش و تکاپو.ی افراد توی شههمه

ه وی هتلی با همون سبک قدیمی رسیدیم. نگاهی بخیلی زود به جل
 سر در هتل کردم. 

 هتل بائور پالزو ونیزیا. 

مم چه جالب! یه هتل پنج ستاره شیک بود که با ورود به البی چش
 به بزرگی و زیباییش افتاد. 

هامون همراه با جرن توی البی روی مبل نشستیم تا راشیت اتاق
که به شکل عروس دریایی بود رو بهمون بده، چشمم روی چراغی 

 موند.

یه چراغ بزرگ به شکل عروس دریایی بنفش رنگ، وسط البی  
 زد.بود که به زیبایی برق می
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ها توی دستش کرد و راشیت بهمون نزدیک شد و نگاهی به برگه
 و به من گفت: رهایی در دستش داشت کارت
هم کارت اتاق سوپریر مال تو، جرن و دخترش بهار. این -

 رودش.  و

 رو به فاطما خانم و بهاره ادامه داد: 
اتاق دولوکس پاالس، مال شما دو نفر و این هم اتاق خودم که  -

 اتاق جونیور هست. 

 رو بهمون گفت: 
ی مشترک هستیم. هر اتاق وای ها هممون توی یک طبقهبچه -

فای رایگان، لوازم آرایشی و بهداشتی و سشوار، گاو صندوق و 

ین داره. فردا ساعت شش صبح، همه توی بوفه هر چیز که بخوا

صبحانه باشین. ناهار و شام رو از قبل حساب کردم؛ چون 

رن. برید استراحت کنید، ها به اتاق من میرایگان نبود. لباس

 بینمتون. وقت شام می

ی اول هامون رفتیم. اتاقمون طبقههممون تشکر کردیم و به اتاق
 ن بود.بود و اتاق وسط، مال من و جر

 متری حس خوبی بهم دست داد. 55با ورود به اتاق تقریباً  

انداز شهر، یک تخت دو نفره های درخشان و چشمها با رنگپرده 
 و یک تخت یه نفره. 

ها و میز به زیبایی چیده شده بود که روی میز کمد، صندلی
 ای قرار داشت.روزنامه

ه حموم و دسشویی قرار دادیم و چشمم ب ها رو کنار کمدچمدون 
 افتاد. 

همه چیز بی نهایت شیک و زیبا بود. صدای پیامی که به گوشیم 
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 رسید حواسم رو پرت کرد. 

ی دوم، اتاق سوم هستم؛ اگه کاری داشتی بیا دانیال: من طبقه
 جا صد متره. جا. اگر جا نداشتی بیا پیشم چون ایناین

  لبخندی زدم و گوشی رو قفل کردم. روی تخت نشستم و جرن گفت:
کاش بریم یکم شهر رو بگردیم، خیلی دوست دارم با همه چی  -

 عکس بگیرم. 

 خندیدم و گفتم: 
 ریم. شام بخوریم با هم می -

پوشیدم که تری میراحت کردم و داشتم لباسها رو عوض میلباس
 جرن گفت: 

 ریم شام. بهشت و نیم راشیت پیام داده ساعت  -

خوب؛ یعنی یه ربع دیگه. جرن آماده شو بعد غذا کمی بریم  چ -
 بیرون. 

 باشه حتماً.  -

م جرن و بهار آماده شدن و من موهام رو باالی سرم بستم، موها
خواستم کمی ازش کوتاه تر از باسنم بود و خیلی دلم میحاال پایین

 کنم. 

 گفت: با جرن از اتاق خارج شدیم. جرن 
جا دو تا رستوران داره، راشیت نوشته رستوران دو پیسس این -

 بیایم. 

 با ورودمون به رستوران زیر لب از تعجب گفتیم: 
 واو! چه شیک! -

 

یه رستوران خیلی شیک و مجلل، نمایی از سنگ مرمر و کاغذ 
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 های زیبا طالیی و سبز رنگ. های ابریشمی با سرامیکدیواری

 ن نزدیک شد و به انگلیسی پرسید: یکی از کارکنان بهمو
 سالم، میز رزرو کردید؟  -

 به جرن نگاهی انداختم؛ فوری جواب دادم: 
 گردیم، راشیت باغزی باغلی.  ما دنبال مدیرمون می -

سری تکون داد و ما رو به تراس شیکی راهنمایی کرد؛ میز شش 
 د. شد دینوع غذایی رو روی میز میای آماده کرده بودن و همهنفره

 به راشیت نزدیک شدیم و نشستیم. 

تراس چوبی با نمایی از کانال بزرگ سنت مارک و کلیسای قرن 
 هفدهمی سانتا ماریا دال سلوت، باز بود. 

ها، جرن برام غذای دریایی کشید و بعد برای بهار غذا کشید. غذا
خواست العاده زیبا و شیک تزئین شده بودن و آدم دلش میفوق

 ه. فقط نگاهش کن

 طعم غذاها هم مثل تزئینش محشر بود. 

یم و بعد از غذا از راشیت اجازه گرفتیم تا به پیزا سن مارکو بر
 باهاش عکس بگیریم. 

 یم. راشیت تاکید کرد زود برگردیم چون صبح زود باید به سالن بر

رومون بهاز هتل بیرون اومدیم و کلیسا سانتا ماریا دال سلوت رو
م بود، لبخندی زدیم و بهش نزدیک شدیم؛ باهم چندتا عکس گرفتی

 و تا پیزا سن مارکو پیاده رفتیم. 

ا گشتیم، خوردیم و خندیدیم. ساعت از دستمون در رفت که یهو ب
 نگاه به ساعت گوشیم، فهمیدم ساعت یازده شده.

نفس  -جور که از خنده، نفسگرانی به جرن اطالع دادم؛ همونبا ن 
 زد گفت: می
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 باشه بیا برگردیم! -

ارد باهم به هتل برگشتیم و ساعت دوازده شده بود. خیلی آروم، و
 اتاقمون شدیم و زود پریدیم روی تخت تا بخوابیم. 

 با حس غریبی از تخت بلند شدم و به جرن گفتم: 
 مسواک نزدیم.  -

 حوصلگی گفت: بیجرن با 
وای ولش کن؟ همین که آرایشمون رو پاک کردیم کار بزرگی  -

 بود. 

خیالی زدم و دراز کشیدم، در عرض چند با خنده خودم رو به بی
 لحظه خوابم برد. 

 صبح 

 ق در توی گوشم بود که زیر لب زمزمه کردم: ت -صدای تق
 جرن، در رو باز کن! -

رد هوشیار بودم که فکرم کار کسرم رو بین بالش فرو بردم. کمی 
شو هست؛  با ترس از روی تخت و یادم افتاد امروز روز فشن

 پریدم و با دیدن ساعت، جیغ زدم.

نگاهی به جرن که با صدای من روی تخت نشسته بود کردم، با 
های گردش بهم زل زده بود و موهای پریشونش به شکل هفت چشم

 و هشت، روی صورتش ریخته بود کردم. 

صداش  پتو رو کنار انداختم و زود رو باز کردم. راشیت با ناراحتی
 در اومده بود و گفت: 

ای وای رزا! جرن! پاشین! اه، مگه شب نگفته بودم زود  -

برگردین؟  همین االن سریع البی بیاین!  لباس کار فراموش 
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 نشه! زود، زود!

و رجرن خیلی گیج به دنبال کلیپس موهاش بود،  خندیدم و کلیپس 
 از دستش کشیدم و توی سرش جا دادم. 

پریدم دستشویی؛ مسواک زدم و صورتم رو شستم. بعد از شونه 
هام رو پوشیدم، رو به کردن موهام بستمش و بیرون جستم. لباس

 جرن گفتم: 

 حموم نرفتیم آخه.  -

 االن وقت نداریم.  -

 رو به بهار گفت: 
 ها!نیای گردیم، بیرونبهار تو بخواب ما میریم برمی -

جوراب شلواریش رو پوشید و من گوشی رو از شارژ کشیدم. 
 آرایش نکرده از اتاق بیرون اومدیم، جرن با نگرانی گفت: 

 آرایش نکردیم رز! -

 کنیم. وی ماشین آرایش میاشکال نداره! ت -

 توی البی، همه منتظر ما بودن. راشیت با آشفتگی گفت: 
 شالت کو رزا؟  -

 شالم؟ شالم کثیف شده بود خب، زود جواب دادم: 
 گمش کردم.  -

 فاطما خانم یه شال اضافه داشت که بهم داد.

ایش داخل ون شدیم؛ من و جرن انتهای ماشین نشستیم تا بتونیم آر
 کنیم.

 من ریمل و خط چشمم رو با موفقیت انجام دادم و کرم پودر و 
ترسیدم دم چون  میدامی هام رو فوری حرکتکانسیلر زدم. دست

 راشیت دعوامون کنه. 
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 هم مالیدم.هام رو بهرژلب قرمزم رو به مقدار خیلی کمی زدم و لب

ابروهام رو با صابون ابرو درست کردم. نفسی فوت کردم که  
ش همون لحظه ماشین ایستاد و جرن رژ نزده بود،  رژ رو از دست

 یدم.ایش مالهای ژل زده و قلوهگرفتم و فوری روی لب

 همه از ماشین پیاده شدن و من و جرن هم باهم بیرون اومدیم.
 راشیت رو بهمون ایستاد و گفت: 

خب دخترها، این فشن شو قرار بود توی میالن برگزار بشه اما  -

شو کنتاکت خورده بود؛ که امروز فوتبال و فشنبخاطر این

 کردن. شو رو کالً به ونیز منتقلفشن

 

 راشیت:

شه، من با باره که فشن شو داخل ونیز برگزار میاین اولین »  
ا من بقوانین ونیز آشناییت ندارم.قوانین کلی اینه که رزا و جرن 

دن میمونیم. ما همه، به عنوان طراح توی اتاقی که االن بهمون می
جا هستیم. فاطما جان! شما و بهاره با کارت من، وارد سالن این

ها رو به خاطر ای رقیبهبشید و ردیف دوم بشینید و طرح
ها یادتون باشه که فشن شو سه روزه و اون بسپارید. بچه

گم. سر خود، کاری انجام رن که من میهایی به صحنه میلباس
کنید، اجازه ها میها رو تن مانکنندید.   رزا و جرن! شما لباس

ی ها باید خودی نشون بدن. موی همهندید زیاد آرایش بشن لباس
های ما امروز بیست تاست اسمش ا باید بسته باشه. مانکنهمانکن

دم بره پیداش کنه.  رزا؟! حواست به خبرنگارها رو به جرن می
 « زنی. تامام می؟!باشه، باهاشون تا قبل فشن شو حرف نمی

 همه با هم گفتیم: 
- Tamam hoca. 
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 )تمام استاد. (  

دو  هم جدا شیم،که از شدم که بهاره قبل ایناز گرسنگی هالک می
 تا لقمه توی نایلون به دست من و جرن داد.

شتی یه بوس هوایی فرستاد و داخل رفت. همراه با راشیت از در پ 
اشیت وارد شدیم و روی اتاقی به ایتالیایی یه چیزی نوشته بود، ر

 داخل شد و ما پشت سرش رفتیم. 

و ی رتوی اتاق دو نفر نشسته بودن که با دیدن راشیت به انگلیس
 بهش گفت: 

 خوش اومدی، پسر طراح.  -

 با هم خوش و بش کردن و خیلی صمیمی همدیگر رو بغل کردن.

دیم، من و جرن از فرصت استفاده کردیم و یه گاز محکم به لقمه ز 
 روی صندلی نشستیم.

عد تلوزیونی توی این اتاق صد متری بود که هنوز خاموش بود. ب 
ا برگه داد و خودش ن چند تها راشیت به من و جرخوردن لقمه

 جا نشست. همون

ها رو ها شدیم و دونه دونه اسمبا استرس وارد اتاق تمرین مانکن
 خاطر سپردیم. ها رو بهخوندیم و چهره

ی ها بعد از تمرین، به اتاق آرایش رفتن به همهمانکن
 .گریمورهاشون به انگلیسی تاکید کردم که زیاد آرایششون نکنن

 انگار خودشون حواسشون بود.  

های خودمون ببندیم و دستبندی بهمون دادن تا به دست مانکن
 ستند. ههای باغزی باغلی ها مانکنمشخص بشه این

 ون نکنم. ها بود تا گمشتمام حواسم به مانکن

شون رو جرن ده تا رو به من سپرده بود و من با نگرانی چهره
 کردم تا خاطرم بمونه. حفظ می
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باالخره همگی آماده شدن و من براساس قد و وزنشون لباس 
شدن. از روی دادم و وارد صحنه میمناسبشون رو بهشون می

 گردن. دیدم که چجوری وارد شدن و دارن برمیتلوزیون می

های به هامون درسته کمی عجیب بود؛ اما جالب بودن و طرحلباس
و به طرف اتاقی  روزی بودن. بوی چیز خاصی میومد. بو کشیدم

 رسید.جا به مشام میرفتم که اون بو از اون

ند شد. در اتاق رو که باز کردم یه دختر بلوحالم با بو کردنش بد می
 خورد.ی سبزیجات مینشسته بود و پیتزا

 خواستم چیزی بگم گه حس کردم دارم باال میارم.  

 جرن آخرین مانکن رو وارد صحنه کرد و بهم نزدیک شد: 

 رزا؟ حالت خوبه؟  -

 دستشویی کجاست؟  -

جرن سریع، من رو سمت دستشویی برد و جلوی دستشویی محکم 
 دهنم رو گرفتم. 

به شدت اوق زده و باال آوردم. محل گیجگاهی سرم، به شدت 
 شد و انگار سردرد باعث این حالت تهوع شده بود.کوبیده می

 اشک بارید.  هامانقدر سرفه کردم که گلوم زخم شد و از چشم 

و  با حال نزاری، از دستشویی بیرون اومدم و جرن دستم رو گرفت
 با صداش که مملو از ترس و نگرانی شده بود ازم پرسید: 

 رزا بهتری؟  -

ی آب دهنم رو قورت دادم و سر تکون دادم. در گوشم جوری که کس
 نشنوه گفت: 

ن نگران نباش. از حاملگیت نیست، از استرسه. خدا به دادمو -

 برسه. 
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ناشیانه اخمی کردم و باهاش روی صندلی نشستم. جرن رو به 
 تلوزیون بود که در گوشم با خوشحالی گفت: 

خوان با هایی میها گرد و خاک به پا کردن. نگاه چه آدملباس -

 راشیت قرارداد ببندن. 

ها وننگاهی به در سالن کردم که چند نفری منتظر ایستاده بودن. ا
 منتظر راشیتن؟ 

 لبخندی زدم و یه بزن قدش با جرن رفتیم و خوشحال بلند شدم.

 سرم هنوز درد داشت ولی دوباره گرسنه بودم.  

ا بدر اتاق راشیت رو کوبیدم و وارد شدم. راشیت نشسته بود که 
 دیدن ما ایستاد و گفت: 

خوشحالم که تیم به این خوبی دارم. رزا تو حالت خوبه؟ حس  -

 کنم کمی رنگت پریده. می

 خواستم چیزی بگم که جرن وسط پرید و گفت: 
 نگران بود کمی حالش بد شده. استرِس طبیعیه دیگه.  -

ال سر تکون داد و از در بیرون رفت. فشن شو تموم شده بود و حا
 مون قرارداد ببندن. چند تا شرکت ایتالیایی حاضر بودن با تولیدی

 نگاهم به گوشیم خورد. دانیال بهم زنگ زده. تماس گرفتم: 

 الو رزاجان؟  -

 سالم دانیال خوبی؟!  -

 تو خوبی سردرد که نداری؟ -

 
 کم حالم به هم خورد همین. من... هیچی خوبم. ی -

 دانیال خندید و ادامه داد: 

 نگران نباش! تهوع صبحگاهیه. -
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 ادم کهراشیت به جرن عالمت داد که کنارش بریم. به دانیال اطالع د
 و گرفتم. رزنم و دست جرن بعداً بهش زنگ می

 با هم به راشیت که کنار خبرنگارها، ایستاده بود رفتیم. 

 داد و به انگلیسی گفت:  راشیت ما رو نشون
های طراحی شده رو دوختن و من تیم بی نظیر من، بیشتر لباس -

 کنم. بهشون افتخار می

 جرن، انگلیسی بلد نبود و دستپاچه شد. خبرنگار پرسید: 
به نظر شما فشن شو امروز چطور بود؟ آیا از همکاری با این  -

 ؟! شرکت راضی هستید

 من به جای جرن جواب دادم: 
که وارد گروه طراحی دوخت باغزی باغلی شدیم، از این ما -

خیلی خوشحالیم.   از آقای درویش باغزی باغلی و استادمون 

آقای راشیت، کمال تشکر رو داریم. امیدواریم روزهای بهتری 

ن برای رقیبان ما توی بازار به وجود بیاد؛ البته با وجود ما ای

 کار شدنی نیست.

هایی برای رقیب کری وم کردم و یک جورجمله آخر رو با خنده تم
 خوندم.  

خبرنگارها دورمون رو خلوت کردن. راشیت به مذاکره با طرف 
 قراردادها رفت. 

ها که لباس تنشون بود خیره من و جرن با خوشحالی به مانکن
 شدیم. 

 گفت: امروز بهترین روز ما بود و جرن می
 گیریم. امروز رو توی هتل جشن می -

نم و بهاره بهمون نزدیک شدن و با خوشحالی و ذوق فاطما خا
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 بغلمون کردن. 

 تبریک گفتن. فاطما خانم معتقد بود خیلی خوب درخشیدیم. 

بوس، فقط دست زدیم و جرن برامون با صدای توی مینی
افتضاحش آهنگ خوند. کمی حالم بهتر شده بود و جرن رو 

 کردم.  همراهی می

خواست از موفقیتمون عکس به جلوی در هتل رسیدیم. جرن می
مون بگیره. با هم جلوی هتل ایستادیم و راننده با گوشی جرن، از

 عکس گرفت.  

آروم » گفت : با همون سر و صدا وارد هتل شدیم راشیت هی می
 «.دخترها

کرد. هممون با خنده، راشیت رو اما جرن، صداش رو بلندتر می
 دادیم.  دیم و شعار میکرتشویق می

 طور که وارد هتل شدیم کمر و شکمم تیر کشید. همین

 دردش به حدی بد بود که انگاری عادت ماهیانه شدم. به اتاق 
 خودمون دویدم و کارت رو کشیدم و داخل دستشویی پریدم.  

ر با غر غر از دستشویی بیرون اومدم و در اتاق آروم به صدا د
اومد، در رو باز کردم و به تخت هجوم بردم. بهار توی تراس 

 کرد که بهش خبر دادم مامانش اومده.  داشت کارتون نگاه می

 برگشتم و با دیدن دانیال به جای جرن، خشکم زد. بهار از در
 م زد ورگرده. دانیال لبخندی بهبیرون رفت تا با مامانش به اتاق ب

 نزدیک شد. روی تخت نشستم. از درد رو به شکم خم شده بودم. 

متوجه حال بدم شد و کنارم نشست. دستم رو گرفت و نبضم رو 
هام رو باال برد تا بلند شم. نگاهی بهش کردم و چک کرد. شونه

 گفتم: 
! جوری شدم؟شن. یهو چرا اینشکمم و کمرم دارن داغون می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 587 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 من که حالم خوب بود؟ 

 با مهربونی دستم رو گرفت و گفت: 
تب نداری. نگران چیزی نباش. از این به بعد به بد بودن حالت  -

 باید عادت کنی عزیز دلم. 

 موهام رو بوسید. قرصی رو روی دراور گذاشت و گفت:  
تونی تحمل کنی، یه دونه بخور، ضرر نداره اگه دیدی نمی -

 گیاهیه. 

 ، لبخندی زده و از اتاق خارج شد و دستی بهم تکونتشکر کردم
 داد. با خروج دانیال، جرن وارد شد و با خنده گفت: 

 حالت بهتره رزا؟  -

 با سر تأیید کردم که گفت: 

 که خیلی گشنمه، بیا بریم رستوران یه چیزی بخوریم.  من -

 جا؟ و بیاری اینجرن میشه غذای من ر -

 فت: اخم کوتاهی کرد و با گیجی گ

 چرا مگه چی شده؟  -

 کنه. شکمم درد می -

 و رو میارم فقط تو استراحت کن. ت. باشه غذای هوم.. -

 م رو نوازش کرد و از در بیرون رفت. با ذوق گونه

ش دلم برای مامان تنگ شده بود. از وقتی وارد ونیز شدم، باها
 حرف نزدم. گوشی رو برداشتم و باهاش تصویری تماس گرفتم. 

وق ذچند تا بوق، بابا تصویر رو باز کرد. لبخندی زدم و با  بعد
 گفتم: 

 دردت به جونم سالم.  -

 سالم رزا بابایی خوبی؟  -
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عینکش رو درآورد و مامان با شنیدن صدام ازش چیزی پرسید و 
 گوشی رو گرفت: 

 مامان فدات شه عزیزم خوبی؟ قربونت برم.  -

جا رسید. نیال، مامان رو به اینمامان پیر و شکسته به نظر می
. رسوند که توی اوج چهل و دو سالگی پیر و شکسته به چشم بیاد

 احساسی شدم و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم: 
 مامان شما چقدر عوض شدین. حالتون خوبه؟ بهترید؟  -

 لرزید و کم کم داشت اشکم درمیومد. صدام کامالً می

 مان با ناراحتی گوشی رو به جایی تکیه داد و نشست: ما
جاست، قهر کرده چی بگم رزا؟! فکر می کردیم خواهرت همین -

گرده. تازه تازه فهمیدیم خانم، تشریف برده و چند روزه برمی

امارات ددر و دودور. ما هم یه چشممون اشک، یه چشممون 

 خون.

  

 

 چند تا پلک زدم و گفتم: 

 زد؟ باهاتون حرف  -

 شناسه. هیچی دیگه. اال! انگار ما رو اصالً نمینه و -

 م افتاد.ادامه دادم: سری با تأسف تکون داد و اشکی روی گونه

گردم. شما چرا امان اگه کار و بارم درست شه پیشت، برمیم -
 گذره؟ قدر بد میپیش من نمیاین؟ یعنی پیش من این

خوایم زیاد مزاحم شیم. تو هم داری کنار همسرت ه عزیزم. نمین -
 کنی. با آرامش زندگی می

 گفت: کرد و میصدای بابا اومد که به مامان اعتراض می
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 زن؟! گوشی رو بده با دخترم دو کلوم اختالط کنم.  -

 مامان هم مثل همیشه با بداخالقی زل زد بهش و گفت: 
 یش. بیا دخترت رو ندزدیدیم، ا -

 خندیدم و گوشی به دست بابا افتاد. با خنده پرسیدم: 

 ار و بار چطوره؟ شما خوبی بابایی؟ ک -

شم، شم دیگه. دو ماه بعد بازنشست میابایی دارم بازنشست میب -
 خیالم راحت شه تا بیام به این زن بداخالق برسم. 

ش لحن خنده دار و شوخیش رو هنوز حفظ کرده بود. بابا هم موها
کمی سفید شده، دیدن مامان و بابا توی این برام وضعیت سخت 

 بود: 
 بابایی؟! من و دانیال اومدیم ایتالیا. یه مراسم طراحی لباس.  -

 مامان از دور صداش توی گوشی پیچید: 

 لباسش بشه.  الهی مامان فدای طراح -

 خدا نکنه قربونت برم من.  -

 بابا با لبخند گفت: 

های ره دانیال قبل رفتنت به ما خبر داد. ما هم دعا کردیم لباسآ -
 شما اول بشه. نتیجه چی شد؟ 

کشه بابا! تازه روز اول رو با سالمتی پشت سر ه روز طول میس -
 جا ساعت چنده؟ گذاشتیم. ددی اون

 جا پنج و نیم بعد از ظهره عزیزم. ساعت این -

 یم بابا. عت داردو ساعت و نیم اختالف سا -

 جرن با یه سینی بزرگ وارد اتاق شد و با صدای بلند به ترکی
 گفت: داشت به بهار می

Hamile bir kadının bebeğinin büyümesi için 
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daha fazla kendi kendine yeterli olması 
gerekir ... 

ش ) زن حامله برای اینکه بچه اش  سریع رشد کنه باید  به خود
 بیشتر برسه...( 

 و به جرن جیغ زدم: های گردم، زود ربا چشم
 زنم.دارم با مامانم حرف می -

چنگی به صورتش زد و خندید. چپ نگاهش کردم که مامان، 
 گوشی رو از بابا گرفت و گفت: 

 کی حامله است رزا؟  -

 خندیدم و دستپاچه و با نگرانی گفتم: 
 هم... ه... م... ات... اتا...اتاقیم، اسمش جرن هست. -

 صدام لرزید ولی مامان متوجه نشد.  

 رو به جرن گفتم: 
- Vurduğun kiri topla 

 )گندی که زدی رو جمع کن.( 

 جرن گوشی رو ازم گرفت. با مامان و بابا سالم و احوال پرسی
 کرد.

گه. من پشت سر جرن ایستادم فهمید جرن چی میمامان، زیاد نمی 
به دروغ اعالم کرد ترجمه کردم. جرن  هاشون رو برای همو حرف

 حامله است و مامانم خیلی ذوق زده گفت: 
 ه زهرا. ی خودم به حق فاطمایشاال قسمت بچه -

 جرن خداحافظی کرد و مامان رو بهم گفت: 

زنم، حرف ذا نخوردی مادر؟! برو غذا بخور بعداً زنگ میغ -
 زنیم عزیزم. می



 

 

 WWW.98IA3.IR 591 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 فعالً.  چشم مراقب خودتون باشید -

 . ای به جرن زدمتماس رو قطع کردم و چشم غره

 جرن با اخم تصنعی گفت: 
کنی. من اگه جات خب چه بدونم تو داری با مامانت صحبت می -

 ام. گفتم که حاملهبودم به همه می

 یهو بهار رو به مادرش گفت: 
 ای؟ از کی؟ مامان شما حامله -

بلند خندیدم  های گرد نگاهی به بهار کرد که با صدایجرن با چشم
 زیر لب زمزمه کرد: 

 زهر مار.  -

ت تا شب توی یوتیوب، فشن شوی امروز رو نگاه کردیم و در نهای
 ی من و جرن و راشیت. مصاحبه

 م. وای! چه رنگ و روم سفید شده. معلوم بود یه درد و مرضی دار

م خیلی خیلی خوابم میومد و از ساعت ده شب روی تخت دراز کشید
 و خوابم برد. 

 صبح خیلی زود با سردرد و سرگیجه شدیدی از خواب بیدار شدم.

ش رو بغل کرده بود و به خواب ساعت پنج صبح بود. جرن، بچه 
 عمیقی رفته بود.

جه درد شکمم امانم رو برید. هم سردرد، هم درد شکم و هم سرگی 
باعث شد گوشی به دست خیلی آروم از اتاق بیرون بیام و روی 

 ها بشینم. پله

ی دانیال رو گرفتم. اولین تماس رو نفسم رو گرفتم و زود شماره
 شو! جواب نداد، وای دانیال بیدار 

ها بود که صدای خواب دومین بار که زنگ زدم اواخر بوق زدن
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 آلود دانیال توی گوشی پیچید: 
 هوم... بله؟  -

 با گریه، یواشکی صداش زدم: 
 دانیال؟ -

 

 دار گفت: د و خشیهو صداش عوض شد و با صدای بلن

 ؟ شدهرزا؟ چی  -

 بیا پایین حالم بده.  -

کردم، شروع تماس رو قطع کردم و از دردی که داشتم تحمل می
 کردم به گریه. 

ها پایین به دقیقه نکشید که دانیال با شلوارک و بدنی لخت از پله
 اومد و به سمتم دوید: 

 جان؟! چی شده رزا؟  -

 میرم. چی کار کنم؟ دارم می -

 عالئمت رو بگو.  -

سریع دستم رو گرفت و نبضم رو چک کرد. پشت دستش رو روی 
 پیشونیم گذاشت که ادامه دادم: 

 کنه. ره. حالت تهوع دارم، سردرد، شکمم درد میرم گیج میس -

 هان؟  کو اون قرصی که بهت دادم -

 کمی فکر کردم و بینیم رو کشیدم و گفتم: 

 جا. مونده همون -

 االن برات میارم.  -

 تند گفتم: 
 جرن خوابیده آروم داخل شو.   -



 

 

 WWW.98IA3.IR 593 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

و  سر تکون داد و وارد اتاق شد. بعد چند لحظه با یه لیوان آب
م که به پیشونیم چسبیده بود رو قرص برگشت. موهای عرق کرده

ها، یک نفس سر با یکی از قرصکنار زد. لیوان رو گرفتم و 
 کشیدم. 

 با صدای آرومی گفت: 

 ات؟ فولیک اسید تجویز کردن بر -

 نه. ندارمش.  -

 وبه برات. تو بخور فولیک اسید، خ -

 سکوت کردیم و آروم آروم درد شکمم کم شد. پرسیدم: 
 ساعت چنده؟  -

های سرخش نگاهی به ساعت دستش کرد و ابرو باال داد. با چشم
 هم خندید و گفت: رو ب
 پنج صبح.  -

 شد دانیال بیشتر به چشمم میومد. عالئمم که کمتر می

 پرسیدم:  ای به تنش کردم وبا خنده اشاره
 این مد جدیده؟  -

 انگاری سوالم رو نشنید گفت: 
 تو فقط بخند، بخند تا من برات بمیرم. -

 دونستم جای این سوال االن نیست. سرم رو پایین انداختم. می

 طر مامان مجبور شدم بپرسم : بخا
 دانیال؟ نیال کجاست؟  -

 چنگی به موهای سیاه پر پشتش زد و صورتم رو نوازش کرد. بعد
 سکوتی گفت: 
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 کنه. ی مواد عمر، کار میتوی امارات... ام... توی آشپزخونه -

دادم، آرش م لرزید. همش تقصیر من بود، من نباید اجازه میچونه
 و نیال جدا شن. 

که این روزها حساس شده بودم؛ اما به این گریه احتیاج با این
 داشتم. 

خورد و حتی می هام مثل ابر بهاری روی صورتم سرچشم اشک
هام رو بگیرم. دستم رو محکم تونستم جلوی اشکخودم هم نمی

 گرفت و گفت: 
 گریه نکن رزا! گریه نکن. آروم باش. عزیزم؟ نگاهم کن؟!  -

 هام رو پاک کرد و گفت: با انگشتش اشک
تو تقصیر نداری. نیال خودش انتخاب کرده. خودش خواسته...  -

 رزا؟ 

ازم که فاصله گرفت، بوی عطر تلخش به مشامم رسید و آروم 
 گفتم: 
 شه. خوام بوت کنم. دلم برای بو کردنت هم تنگ میمی -

ش عوض شد. یهو ازش ترسیدم دستش رو باال آورد و محکم قیافه
 رو بستم و چنگی به تنش زدم.  هامچشم

 هام قرار گرفت: دستش به آرومی روی چشم
 هنوز بهم اعتماد نداری کوچولو؟  -

هام رو باز کردم. دوباره نگاهش پر از عشق بود، دوباره چشم
 اشک ریختم: 

که دیگه ترسم، از اینکه یه روزی از دستت بدم میمن از این -

 انه صدام نکنی... که عاشقاین نگاه رو نبینم، از این
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 خیلی آروم صدام زد:  
رزا؟ من تا حاال به کسی این حسی که به تو دارم نداشتم. تو  -

دی زندگی منی. قربونت برم. تو هیچوقت من رو از دست نمی

دار بشیم باز قلبم مال توست. تو زیباترین کوچولو؛ حتی اگه بچه

 اتفاق زندگیم بودی. 

 پرسید: ازم فاصله گرفت و لبخند زدم. 
 حاال حالت خوبه؟  -

 سری تکون دادم که گفت: 
شه. بدو برو داخل اگه دوباره چیزیت شد، هوا داره روشن می -

 بهم بگو باشه؟

 

 ستم. چند تا پلک زدم. دستم رو گرفت و کمک کرد که بلند شم و بای

 به داخل اتاق خواب برگشتم و وارد حموم شدم. 

کردم، هنوز همون فکر میترسوند، گاهی دانیال گاهی من رو می
 دانیال خشن و تندخویی هست که موهام رو کشید و بهم لقب اسب

 دار داد.یال

ها، خیلی وقت بود هاش اعتماد داشتم این چشماز طرفی، به چشم 
 برای من عوض شده بود. توی آب ولرم وان نشسته بودم و داشتم

 کردم. به حرکت آخرش فکر می

 اراده، دستم رو روی شکمم قرار دادم و توی دل نجوا کردم: بی
خوشگل مامان، زود بزرگ شو و به دنیا بیا، برای رسیدن به  -

 آرامش به داشتنت، نیاز دارم. 

دوش گرفتم و از حموم بیرون اومدم. ساعت شش شده بود. جلوی 
 آینه آرایش کردم و موهام رو خشک کردم. 
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 ومی صداش زدم: کنار جرن نشستم و به آر
 جرن؟! بیدار شو. جرن؟ جرن؟  -

هاش رو به هم قفل کرد و به حالت کشسانی به باالی سرش دست
های نیمه باز، نگاهم کرد. آب دهنش رو برد. لبخندی زد و با چشم

 قورت داد: 
 چه زود بیدار شدی!  -

هاش ای کشید و دستش رو روی لبو همون لحظه سریع، خمیازه
 گذاشت. 

 زدم و موهام رو با سشوار خشک کردم. لبخندی 

ای آرایش کرد و در پشت سرم قرار گرفت و موهام رو حرفه 
 نهایت پرسید: 

 ببین چطور شد؟  -

و  کج ایستادم و رو به آینه نگاهی به موهام کردم. لبخندی زدم
 جواب دادم: 

- Harika. 

 )عالی(.  

با هم  لباس پوشیدیم. موهاش رو اتو کشیدم که به پیشنهاد 
 خودش، اجازه دادم باز بمونه. 

ه بهار خواب بود که جرن پیشونیش رو بوسید و با هم از اتاق ب
 بوفه رفتیم تا صبحانه بخوریم و به مراسم بریم. 

 فاطما خانم و بهار توی سالن نشسته بودن، کنارشون نشستیم. 

خوردن گوشیم زنگ زد. گوشی رو روی گوشم در حال صبحانه 
 قرار دادم : 

 رزا؟ هنوز نرفتی که؟  -
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 دانیال بود. با تردید جواب دادم: 
 خوریم. چطور؟ ام نه صبحانه می -

ش گوشی قطع شد. وای! من چرا توی ایتالیا هم آرامش ندارم؟ هم
 یه مرد وارد زندگیم شده. اه! خاطر اینه کهبه

ز جمع فه ایستاد، لقمه رو دهنم گذاشتم و ادانیال توی هشتی در بو
 عذرخواهی کردم. 

ی پیشونیش و تونستم رگ باد کردهشدم میبهش نزدیک که می
 هاش رو ببینم. خشم نهفته توی چشم

 خبرم؟!  قلبم لرزید. چه اتفاقی ممکنه رخ داده باشه که ازش بی

با قراری چنگی به موهای مشکی بلندش زد و ایستادم که با بی
 عصبانیت غرید: 

 تو دیروز رفتی با خبرنگارها مصاحبه کردی؟  -

دونستم که دانیال، اخیراً متوجه شده طراحی لباس و فشن شو نمی
 یعنی چی! 

 با حس شک برانگیزی جواب دادم: 
 خ... خب... آره. چطور؟  -

ی آتشی شده بود که هر لحظه های سرخش، حاال گلولهچشم
 سوزوند. یورتر شده و خودش رو مشعله

دستم رو محکم گرفت و با خودش به دیوار هل داد. اعتراضی 
 کردم: 
 کنی؟ جوری میچته دانیال چرا این -

 نگاهی به پشت سرم کرد و با تندخویی همیشگیش جواب داد: 
ی رزا؟ واقعاً چته؟ خواستی مستقل تو نیاز به جلب توجه دار -

ی خراب شده باشی چیزی نگفتم. ازم دور شدی به اون ترکیه
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م کردی، ندید گرفتم. این چه وضعشه؟ مهاجرت کردی، آواره

کنی که چی؟ معروف بشی؟ میری جلو خبرنگارها مصاحبه می

کنار راشیت با لبخندی ایستادی که چی؟ چرا جرن حرف نزد و 

 کردی؟...  تو بلبل زبونی

شد این همون مردی هست که تا حرفش رو قطع کردم. باورم نمی
 رفت و عاشقم بود. ادامه دادم: دیروز قربون صدقم می

نه من نیاز به جلب توجه ندارم، به تو هم نیاز ندارم، خودت  -

 هلک و تلک پا شدی اومدی ونیز، خودت هم برگرد. 

  برگشتم به سر میز برم که زود ادامه دادم:
من به هیچ مردی توی زندگیم احتیاج ندارم. هرری... خوش  -

 گلدین. 

و  به سر میز برگشتم در حالی که کامالً معلوم بود، دعوا کردم
جویدم.  کنترل هام رو میلرزید و لبهام میاعصاب ندارم. دست

 هام دست خودم نبود. نفس

 ای به دانیال که به دیوار تکیه داده بود زدم.چشم غره

ه براشیت اومد و از جا بلند شدیم. گروهی سوار تاکسی شدیم و  
 سالن مراسم، حرکت کردیم.

 جرن دستم رو گرفت و در گوشم گفت:  
 چیزی شده رزا؟ چرا انقدر عصبانی هستی؟  -

ن م. االسرم رو آروم به معنی نه باال دادم و به در ماشین تکیه داد
آرامش مطرح کنه؛ به تونست بعداً با ها نبود، میوقت این حرف

 ور شد، انگار گناه کبیره مرتکب شدم.جای این کارها بهم حمله

گشتم. اون کردم و بهش برمیاز اول هم نباید به حسم اعتماد می 
ی دم حجله کشتن پیچوندم تا بفهمه گربهرو هم باید مثل عمر می
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 یعنی چی؟!

 

یم و ها رو انتخاب کردوارد سالن شدیم و مثل دیروز مانکن
 دستبندی به دستشون زدیم تا گم نشن. 

هنوز با کاری که دانیال کرد اعصابم خورد بود و خیلی عصبی 
 بودم. 

کرد تا کمتر به جرن سعی داشت آرومم کنه و سرم رو مشغول می
 دانیال بیافتم.   های صدمن یک غازفکر حرف

. تبار جدا کردبا مانکن ها دعوام شد و جرن من رو از دختر روس
بهم اجازه دخالت دوباره نداد و تا آخر فشن شو روی صندلی 

 جوییدم. نشسته و ناخون می

های جدیدی که امروز هم برای راشیت، عالی گذشت. همه از طرح
 رونمایی شده بود استقبال کردن.

ها شد این لباسهایی که کامالً مدرن بودن و هر کسی میاز طرح 
 رو بپوشه و به مهمونی بره.  

نفسی فوت کردم. جرن کنار راشیت ایستاده بود و داشت با 
کرد، بغض به گلوم چنگ زد. چرا باید به خبرنگارها مصاحبه می

 حرف دانیال همیشه گوش بدم؟ 

چون همسرته، چون عاشقشی و چون » توی دلم پاسخ دادم : 
 «  بابای بچته.

 سری تکون دادم و داخل اتاق طراحان شدم.

نتظر و از سالن بیرون زدم. داخل ون نشسته و م کیفم رو برداشتم 
های زیبای راشیت و جرن بودم که به هتل برگردیم. نگاهم به دختر

و با  مانکن و بلوند خیره موند که با لبخند از دوستاشون جدا شده
 شدن. دوست پسرشون راهی می
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عجب چند تا دختر جوان و زیبا از سالن بیرون اومدن و در کمال ت
 شون با هم فارسی صحبت کردن. دو نفر

یکی از دختر فارسی زبون از  اون یکی خداحافظی کردن و اون 
 دختر، تنها ایستاد. 

کرد. حواسم بهش پرت شده بود که هر از گاهی به ساعت نگاه می
ره، به زیر پاش نگاهی رو میدیدم همچنان که جلوی سالن داره قدم

 ی خیابونی هست. کنه که چالهنمی

تر، ستم داد بزنم که جلوتر نره؛ اما خیلی دیر شده بود و دخخوا
 داخل اون چاله شد پاش پیچ خورد و افتاد.

ه کیفم رو زمین گذاشتم و به سمتش دویدم. دستش رو گرفتم و ب 
 فارسی پرسیدم: 

 خوبی؟ پا شو...   -

 دستم رو گرفت و گفت: 
 تونم راه برم.  آ... آخ نمی -

برداشتم و توی کیفش انداختم. به  لنگ زد. کفشش رو از زمین
 سمت کیف خودم دویدم و تاکسی گرفتم.

ی هتل صدام دختر رو سوار کردم و خودم هم کنارش نشستم. راننده
ای نتونستم پیدا کنم و بهش بگم. داخل تاکسی  کرد ولی جمله

 نگران به پاش که متورم و سرخ شده بود چشم دوختم.  

 پرسیدم: 

 درد داری؟   -

 ره خیلی شدیده. فکر کنم پام در رفت.  آ -

 رسیم.  نگران نباش االن می -

 به راننده تاکسی به انگلیسی گفتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 601 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

- Hospital please . 

 )بیمارستان ،لطفاً(  

 راننده با عجله به راه افتاد. رو به دختر پرسیدم: 
 اسمت چیه؟ -

 ش در هم رفته و گرفته بود.نگاهی بهم کرد. چهره

 نزدیک گریه کردنش بود که آروم جواب داد:  
 سوگل... سوگل خلیق.   -

 سر تکون دادم و جواب دادم: 
 رسیم.  من هم رزا هستم، رزا بهادری. نگران نباش االن می -

 تاکسی بعد یک ربع، جلوی بیمارستانی نگه داشت. 

از راننده خواستم کمی بایسته تا کمک خبر کنم. داخل بخش 
 هایی رو کنار دیوار دیدم. اورژانس بیمارستان شدم و ویلچر

 یکیشون رو با عجله هل داده و به بیرون دویدم.  سوگل رو به
 کمک راننده، روی ویلچر نشوندیم و به داخل بیمارستان بردم.

 لوژی راهنمایی کرد. با دیدنش پرستار من رو به بخش رادیو 

 خلوت بود و کسی توی نوبت ننشسته بود. وارد اتاق رادیولوژی
م لهشدیم، خودم بیرون رفتم و به پرستار توضیح دادم که من  حام

 و وقتی دوستم کارش تموم شد بهم خبر بدین.  

رویی خواستن بیرون از بخش بشینم و اصالً پرستارها هم با گشاده
 وارد بخش نشم.

صندلی، بیرون از بخش و توی راهروی باریک نشستم و  روی 
 منتظر بودم تا صدام کنن. 

 .  د بودنزبان ایتالیایی بلد نبودم؛ اما خدا رو شکر همه انگلیسی بل

زن انتهای راهرویی که به جای نامعلومی منتهی به چراغ چشمک
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شد، چشم دوختم که صدای پرستار من رو از افکارم بیرون می
 کشید.  

جواب رادیولوژی داخل این برگه هست لطفاً ببرید به بخش  -

 اورژانس تا دکتر رسیدگی کنه.  

کرد که سریع، ویلچر رو به سوگل روی صندلی آخ و ناله می
 دیم. اورژانس کج کردم. بعد چند دقیقه انتظار، وارد اتاق پزشک ش

مردی جوون اما با تجربه به ایتالیایی چیزی پرسید و سوگل 
 رو داد.  جوابش 

 گفت که سریع جواب دادم: پزشک به ایتالیایی به من چیزی می
 لطفاً انگلیسی حرف بزنید.   -

های آبی رنگش پزشک کمی مکث کرد و عینکش رو از چشم
 برداشت و رو بهم گفت : 

 شما خواهرش هستید؟  -

 نه من دوستش هستم. چطور؟   -

 کسته.  ی بدی شعمل بشه، پاش از ناحیه سریعاً باید -

م و با تعجب به سوگل نگاه کردم که سوگل گریه کرد. سر تکون داد
طور که داشتم رفتم تا کارهای بستری شدنش رو انجام بدم. همون

دادم، چند بار گوشیم زنگ کارهای بستری شدنش رو انجام می
 خورد؛ ولی فرصت جواب دادن پیدا نکردم.  

م زم بود براش انجاسریع سوگل رو بستری کردن و هر کاری که ال
 ن.هاش رو عوض کرددادم. پاش رو بستن و لباس

 

شدم. رو به پرستار با صدای ضعیفم از گرسنگی داشتم هالک می
 گفتم: 
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 شه چیزی بدین کمی بخورم ضعف نکنم؟  م میببخشید من حامله -

 دختر پرستار با تعجب پرسید: 
 ای؟ شما نباید سر پا بایستی، بشین االن برات ناهار میارم.  حامله -

 سریع از اتاق خارج شد. سوگل با حال نزارش بهم گفت: 
ای من نباید من رو ببخش که توی دردسر انداختم رزا. تو حامله -

 اذیتت می کردم.  

 دستش رو فشردم و زیر لب نجوا کردم: 
 اشکال نداره.   -

 ظرف یکبار مصرف غذا آورد.پرستار برام توی 

با ولع شروع به خوردن کردم، که گوشیم دوباره زنگ خورد.  
نگاهی به ساعت کردم. پنج عصر بود حتماً جرن خیلی نگرانم 

 شده.  

 با دهانی پر، زود گوشی رو جواب دادم: 
جا. نگران نباش الو جرن؟! من بیمارستان هستم. لطفاً بیا این -

جا آوردم. خودم خوبم. هام رو اینتحالم خوبه. یکی از دوس

 بیمارستان اسپدال د آنجلو... .  

که حتی بهم سالم تماس قطع شد و بوق آزاد ممتدی خورد. از این
نداد نگران شدم، یا شاید اون کسی که گوشی رو برداشت کس 

 ای بود که یا من رو نشناخت یا اگر شناخت... دیگه

   ظر باشم تا جرن زنگ بزنه.بهتره دست از قضاوت بردارم و منت

کردم باز هم باید چیزی احساس ضعف دوباره داشتم، حس می
و  بخورم. پرستاری که برام غذا آورده بود خیلی حواسش بهم بود

کرد. از این همه توجه به خودم موذب گرم برخورد میباهام خون
 د جبران کنم.  کردم لطفش رو بایشدم و حس میمی
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خواستن به اتاق ساعت، حاال اومدن و سوگل رو میدکترها بعد چند 
 عمل ببرن. سوگل با فهمیدن این موضوع سریع رو به من گفت: 

رز؟! من با صاحب کارم به ایتالیا اومدم. اسمش سلین خجسته  -

هست، یه طراح لباس از امارات. گوشی رو بردار و باهاش 

 تماس بگیر، شاید تونست کمکی بکنه.  

یه یا نه؛ ولی زدن به صاحب کار سوگل، کار خوبدونستم زنگ نمی
 ای بود.کار منطقی

ای که به اسم خجسته ثبت شده بود گوشیش رو باز کردم و شماره 
 رو گرفتم بعد چند دقیقه صدای خانمی جوان در گوشم پیچید: 

 الو سوگل؟   -

 با اعتماد به نفس جواب دادم: 

 .  ته. من رزا هستم، دوست سوگلسالم خانم خجس -

 کنه؟  کار می گوشی سوگل دست تو چی -

شه لطف کنید و یک سر بیاین بیمارستان انم خجسته اگه میخ -
 اسپدال د آنجلو، سوگل پاش ضرب دیده.

 حرفم رو با صدای تعجبش قطع کرد: 
 سوگل خوبه؟   -

گوشی رو در گوش سوگل گذاشتم که با صاحب کارش حرف زد و 
 رسونه.  ع میاون هم اطالع داد خودش رو سری

شد. دانیال و جرن با حال زد که در اتاق باز سوگل با تلفن حرف می
ز خیلی خرابی وارد اتاق شدن. جرن رنگش پریده و دانیال خیس ا

عرق بود. جرن با دیدن من، بغضش رو شکست و با صدای بلندی 
 به ترکی شروع کرد به غر غر کردن: 

دونی چهار پنج ساعته شیم رزا میگی ما نگرانت میواقعاً نمی -
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چرخیم. اصالً تو حس داریم دور خودمون توی شهر می

 شه؟!  مسئولیت پذیری سرت نمی

ها کمی به سوگل که تلفن رو قطع کرده بود نگاه کردم با این حرف
 و چونم لرزید. با آرامش گفتم: 

د، من کمکش کردم. ایرانی این مانکن پاش لیز خورد زمین افتا -

 هست. االن صاحب کارش میاد.  

جور ماتش برده بود قدمی بهم نزدیک شد و به دانیال که همون
خواد دستمو بگیره. چشمش رو ازم هام زل زد. فکر کردم میچشم

 .  گرفت و از اتاق خارج شد. با یه حرکت، توی راهرو ناپدید شد

 یک شد و گفت: م آروم نزدی جرن مواجه شدبا نگاه ناباورانه
 ای. شوهرت همه چی رو لو داد.  کل دنیا فهمید تو حامله -

م در هم رفت و چینی به دماغم دادم. روی صندلی نشستم و قیافه
 بهش گفتم: 

 یست. میشه برام یه چیزی بیاری بخورم گشنمه.  مهم ن -

 بشین میام.   -

 گل رو ببره. جرن از اتاق بیرون که رفت برانکارد اومد تا سو

سعی کردم بهش آرامش بدم تا از اتاق عمل نترسه. باهاش حرف 
ق زدم و گفتم اگه صاحب کارش اومد بهش اطالع میدم که توی اتا

 عمل هستی.  

هام به اتاق عمل هدایت کردم و خودم به اتاقش سوگل رو با دلداری
پوش با عجله وارد اتاق شد و برگشتم. نشسته بودم که زنی شیک

 ینک دودیش رو درآورد. با دیدن من به انگلیسی پرسید: ع
 با سوگل خلیق کار داشتم.   -

 لبخندی زدم و به فارسی گفتم: 
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سوگل پیش پای شما به اتاق عمل بردن. نگران نباشید خوب  -

 شه. می

دستی به موهای بلند بلوطی رنگش کشید و دستکشش رو در آورد 
 ها جا خشک کرد.  و روی یکی از صندلی

 انقدر شیک، لباس پوشیده بود که در یک آن بهش حسودی کردم.

 

 پرسیدم:
 شما طراح هستید؟   -

های خرمایی رنگش رو ای به لبش اومد و چشملبخند مهربونانه
 باز و بسته کرد.

های خمار زیباش، زیر نور چراغ اتاق درخشید. دستش رو چشم 
 .  روی صورت ِگردش گذاشت و با نگرانی به زمین زل زد

 بعد چند دقیقه پرسید: 
 طور شد؟  چه اتفاقی افتاد که این -

های گوشتی های سفید و براقش از زیر لبزد دندونوقتی حرف می
 خوش فرمش به چشم میومد. 

 موهام رو از صورتم کنار زدم و گفتم: 
 ای که جلوی سالن فشن شو بود افتاد.  حواسش نبود و به چاله -

 ابرو باال داد و پرسید: 

 شو بودی؟  تو... توی فشن -

له، من طراح آقای راشیت باغزی باغلی هستم از استانبول. ب -
 خوشبختم از دیدارتون خانم خجسته.  

لحن صدام خیلی محترمانه بود و ناخودآگاه باعث شد دستی بهم 
دراز کنه، دستش رو گرفتم و لبخند کوتاهی به صورتم اومد. با 
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 گفت:  ی مصنوعیدهخن

 پس رقیب من شمایی.   -

 همکار.   -

 سرش رو با حرفم باال داد و گفت: 

 ؟!بیشتر رقیب هستین مگه نه -

تونن شاهکار خلق ها وقتی دست در دست هم میدن میراحط -
 کنن، خانم خجسته.  

انگار از حرفم خوشش اومد. کمی توی صندلی جا به جا شد و 
 صداش رو صاف کرد.  

جرن وارد اتاق شد و با دیدن خجسته جا خورد؛ توی دستش یه 
 ردید گفت: بار مصرف بود و با تظرف یک

 برای تو آوردم.  -

سلین لبخندی بهم زد و من ظرف رو از دست جرن گرفتم. صورت 
جرن رو بوسیدم و از اتاق بیرون اومدم و روی صندلی راهرو 

 نشستم.  

خوردن که جرن با تن صدایی  م بهَچه شروع کرد -ه و َچهب -با به
 آروم پرسید: 

 کنه؟ کار میجا چیاین این -

 کی؟ خجسته؟  -

که  با عجله و دهانی پر جواب دادم که جرن منتظر شد تا غذایی
 دهنم هست رو قورت بدم تا ادامه بده. 

 ن، شکر آِب. زی راشیت و این . رابطهآره خجسته -

ادی هست جرن، این رو من به نظر من زن بسیار با استعدبه -
 کنم. راشیت اثبات می

 جرن نفسی با کالفگی فوت کرد و جواب داد: 
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 راره فردا از لباس عروس رونمایی بشه. قبخور که  -

 ؟ جون من؟ جدی هستی االن جرن -

ها ی مانکنهاست. فردا همهس چی؟! فردا روز لباس عروسپ -
 پوشن و به صحنه میرن. لباس عروس می

 ی خیلی دوست دارم لباسمون رو توی صحنه ببینم، وای! وا -

ا بغذا رو تموم کردم و زود از جا بلند شدم. وارد اتاق شدم و 
 هایی که مطمئن بودم االن گل انداخته به خجسته گفتم: گونه
 خاطر همین باید زیاد بخورم. ببخشید من حامله هستم به -

 لبخندی زد و گفت: 
 مشکلی نیست عزیزم.  -

لحن صداش و عمق نگاهش یه حسرت عجیبی بود؛ حسرتی که 
خود بشه و توی دنیای افکارش باعث شد تا چند لحظه از خود بی

جوری به زمین خیره کردم همونغرق بشه، اگه صداش نمی
 موند و قصد نداشت از دنیای خیالیش بیرون بیاد. می
 شما برای فردا آماده هستید خانم خجسته؟  -

وقتی بهم زل زدن از اشک پر شده بود، من  هاشدور چشم
های لعنتی رو تشخیص بدم؛ چون زیاد تونستم این اشکمی

 ش کرده بودم. تجربه

 فوری به سقف نگاه کرد و با لبخند گفت: 
  بله، چرا که نه. -بله -

هات به سقف زل بزن! پلک نزن تا اشک» توی دلم زمزمه کردم: 
 « برگرده! این ترفند اشک نریختِن.

لحظاتی در سکوت سپری کردیم و هر از گاهی جرن نیشگونم 
گرفت تا به هتل برگردیم اما من تا وقتی سوگل بیرون نیاد از می
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 جا نمیرم. این

 کرد. م آفتاب داشت غروب میک -خسته شده بودم و کم

ا صبرم تموم شد و فوری بلند شدم. جلوی اتاق عمل ایستادم و ت
پرسیدم. آخرین ومد حال سوگل رو میاپرستاری ازش بیرون می

پرستار اظهار کرد که االن عملش تموم شده و منتظرن به هوش 
 بیاد تا به بخش منتقل کنن. 

خدارو شکر کردم و تا نیم ساعت جلوی در اتاق عمل دعا کردم 
حالش خوب بشه. باالخره با یک تخت و چندتا پرستار، سوگل 

کرد. دا میصمامانش رو های نیمه باز بیرون اومد و با چشم
 دستش رو گرفتم و تا اتاق همراهیش کردم. 

ارد داخل اتاق که شدیم، خجسته با دیدن سوگل بلند شد. از برانک
 جاش کردن و پرستارها سرمش رو کنترل کردن و رفتن. جابه

کنارش ایستادم تا حالش بهتر بشه و من و خجسته رو بشناسه، 
 بعد چند دقیقه خوابش برد.

 

 سته رو به من گفت:خج
تونید برگردید، خسته شدین.  خیلی رزا جان! تو و دوستت می -

مونم تا کامالً ازتون ممنونم! من از این به بعد کنارش می

 هوش بیاد. به

 با لحن صدای نگرانم، مخالفت کردم و گفتم: 

 خوام باهاش حرف بزنم. نه من می -

تا دو ساعت و نیم  تهی من هست، پرستار گفمارهرزا جان! این ش -
! اگه تونست گوشی رو میدم خواِب. بعد ساعت یازده بهم زنگ بزن

ات  این همه خستگی ضرر داره، تا باهاش صحبت کنی. برای بچه
 برو عزیزم!
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 رفتم. ی خجسته رو گام تسلیم شدم و شمارهبخاطر بچه

با جرن همراه شدم و از بیمارستان خارج شدیم. داخل تاکسی 
 ، جرن دستم رو فشرد تا بهش توجه کنم و ادامه داد: نشستیم

 جا پیدا کردی؟ تو اون دختر رو از ک -

هاش بیرون اومد و منتظر لوی سالن نشسته بودم، با دوستج -
 ایستاده بود که پاش داخل یه چاله افتاد.

 حالت تدافعی گرفتم و ادامه دادم:
کردم! گناه ام نباید این کار رو میتورو خدا نگو چون حامله -

 وطنم بود. داشت، هم

 هام نگاه کرد: جرن لبخندی زد و به دست
گم چرا این کار رو کردی اما تو پول تاکسی رو از کجا نه نمی -

 پیدا کردی؟ مگه دالر داری؟ 

 وچی کردم و زمزمه کردم: ن -نوچ
ودش حساب کرد. من لیر چیز رو خسوگل حساب کرد، همه -

 داشتم نتونستم با لیر کاری بکنم. 

 جرن رو بهم گفت: 

اراحت نباش رزا! تقصیر من بود که همسرت رو خبر کردم؛ خب ن -
ی راشیت رو چسبید گفت زن حامله من توی این شهر اون هم یقه

جا بود ک همه فهمیدن تو شناسه، اینغریب کسی رو نمی
 ای. ببخشید!حامله

 فهمیدن. شکال نداره جرن، مهم نیست! باالخره که باید میا -

ی ماشین رو حساب کردیم و واردش شدیم. جرن جلوی هتل کرایه
ریم بکمک کرد تا به رستوران برم و غذایی بخوریم و بعد به اتاق 

 تا استراحت کنیم. 
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. به کارت سلین خجسته چشم دوخته بودم که گارسون غذا رو آورد
  اخل کیفم انداختم و شروع کردیم به خوردن غذامون.کارت رو د

ی سلین رو گرفتم؛ بعد از چند تا بوق باالخره بعد از غذا، شماره
 گوشی رو جواب داد: 

 الو؟  -

 ... رزا هستم. سالم خانم خجسته، ام -

 سالم عزیزم، خوبی؟ -

 متشکر! حال سوگل خوبه؟  -

جوری شناختین اما اینیرو رو از قبل نم مدیگهخیلی جالبه که ه -
 دار! با سوگل حرف بزن گلم!شین. گوشی رو نگهدلتنگ هم می

 ممنون! -

لبخندی با شنیدن حرفش به صورتم اومد. صدای ضعیف سوگل 
 توی گوشی پیچید: 

 ان نباش!رزا؟ سالم من خوبم. نگر -

الم عزیزم خوبی؟ خیلی نگرانت شدم. بهتری؟ پات درد س -
 کنه؟ نمی

ام جلب بشه، نگاهی شد و با ناخن روی میز زد تا توجه جرن جدی
 کردم که زیر لب به حالت پانتومیم گفت: 

 شده؟ خوبه؟ چی -

 سر تکون دادم و سعی کردم صدای ضعیف سوگل رو بفهمم: 

ات رو از خانم ره بهترم فقط خوابم میاد، بهتر که شدم شمارهآ -
ات متوجه ، بچهزنم. نگران نباشف میگیرم باهات حرخجسته می

 ها. نگران شدنت میشه

شم، زیزم! مرسی چشم. مراقب خودت باش! مزاحمت نمیع -
 استراحت کن! فعالً. 
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کشید، گیالس رو زمین جرن که داشت گیالس آب رو سر می
 گذاشت و فوری پرسید: 

 خب چی گفت؟  -

 زنم. گ میخوبه، فردا باز بهش زن -

 جرن با تردید و آروم آروم گفت: 

هاش کم کن! راشیت بفهمه ات رو با خجسته و آدمزا... رابطهر -
 ناراحت میشه. 

 ذاری؟ خوام این دو نفر رو آشتی بدم چرا نمیمن می -

کنی نیست! دنیای مد پر جوری که تو فکر میزا دنیای مد اونر -
 ها چی پشت سرمون میگن. از رقابِت، دیدی که رقب

 کنم. ی برای دنیای مد وضع میدونم اما من قانون جدیدمی -

اخل از سر میز بلند شدم و جرن سری تکون داد. همراه باهام به د
 اتاق اومدیم. روی تخت نشستم و با بهار در مورد عروسک جدید

 کرد حرف زدیم. باربیش که داشت موهاش رو شونه می

 بار آشفته دیدمش و حاال دلم لک زده کهنگران دانیال بودم، آخرین
کرد. نمش. جرن روی تخت دراز کشیده بود و با گوشی بازی میببی

 گردم. بهش اطالع دادم بیرون میرم و زود برمی

 ی دوم رفتم واز اتاق بیرون اومدم و دامنم رو مرتب کردم. به طبقه
ه ند لحظجلوی در اتاق دانیال ایستادم؛ آروم در رو کوبیدم که بعد چ

هاش، سرخیش رار گرفت. چشمدر رو باز کرد و در چهارچوب در ق
 رو از دست داده بود و بدنش رو فرم بود.

 

 کمی به هم خیره شدیم که با پررویی تمام، وارد اتاقش شدم. 

ی یه سوییت صد متری خیلی بزرگ با دو تا اتاق رو به رودخونه
 ونیز. 
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کردم که در رو بست. بهش برگشتم، دلم اتاق رو تحلیل می
 و قورت دادم و گفتم: اه ببرم. آب دهنم رخواست  به بغلش پنمی

 اومدم ببینمت.  -

 خب.  -

 . ذهنمانقدر فوری جوابم رو داد که ساکت شدم. انگار نباید میومدم
 «اصل سیاست رزا و اغواگری.»تلنگری بهم زد: 

 لبخند کوتاهی زدم و بهش نزدیک شدم.  

  از هیجان و عشق پر بودم، دستم رو نزدیک بردم که عقب رفت. 

های  دلم شکست، به روی خودم نیاوردم. نگاهم رو از موها و چشم
 خمارش کشیدم. 

 دستش رو گرفتم و به طرف خودم کشیدم. 

خوری مشخص عقب اومد و به دیوار تکیه داد. از نگاهش، دل
 . بین ببرمخوری رو از بود؛ ولی نیومدم که این دل

ش رو به دست با حالت جدی یه قدم دیگه نزدیک شدم و چونه
 گرفتم: 

 تو بابای این بچه هستی، پس مسؤلی.  -

 گفت. یهو تسلیم شدم و ازش فاصله گرفتم. زد و چیزی نمیپلک می

خواد، بهم دست داد و سرم رو پایین که من رو نمیحس بِد این
نگاهم رو ازش گرفتم. دستم   رفتم،جور که عقب میانداختم. همون

. رو نزدیک بدنم نگه داشتم تصمیم گرفتم به اتاق خودم برگردم
 آروم زیر لب گفتم: 

 ببخشید. -

 خواست عذابم بده. بهش خیره شدم که ازم فاصله گرفت. می 

برگشت، رو به پنجره ایستاد و سیگار دود کرد. این رفتارش یعنی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 614 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 خوای بری. برام مهم نیست اگه می

دارم جور ایستادم. با صدای خشتا اواخر سیگار کشیدنش همون
 کمی خواستم قلبش رو بلرزونم: 

 تو مرد منی... عشق منی...  -

گفت و به بیرون خیره شده بود. صدام رو پر از بغض چیزی نمی 
 کردم و پرسیدم: 

 گردی نگام کنی؟ برنمی -

 ورگشتم باز چیزی نگفت اما من بلد بودم چجور جلب توجه کنم! ب
م و به در اتاق نزدیک شدم که   پام رو بین پرزهای فرش فرو برد

 محکم خودم رو روی   زمین انداختم.

خاطر حرصی هین محکمی کشیدم و این زمین خوردنم باعث شد به 
ها پاهام رو م بگیره. بغضم شکست و مثل بچهکه بهم داده بود گریه

 دراز کردم و با صدای بلندی گریه کردم. 

 نگران بهم نزدیک شد و کنارم نشست. 

 کردم پرسید: جور که گریه میهمون
 حالت خوبه رزا؟  -

 چونم بیشتر لرزید و با صدای بلند هق زدم. 

 ها زمین نشسته بودم. مثل دختر بچه

ذاشتن ها میکردن و بعدمطمئن هستم اگه این صحنه رو فیلم می
 شدم. ببینم، صد در صد از خنده منفجر می

کردم، دانیال دستم هام گرفته بودم و هق هق میام رو بین دستپ
مردگی زدم و تظاهر کردم رو گرفت و بلند کرد. خودم رو به موش

 دم. دارم تعادلم رو از دست می

باالخره کمک کرد تا  روی تختش بشینم.  ازم خواست دراز بکشم 
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هام رو ککشیدم و اشتا ببینه پام مشکلی داره یا نه. دماغم رو می
کردم. تا دستش به پام نزدیک شد جیغ زدم با با دستمال پاک می

 های گرد گفت: چشم

 من هنوز دست نزدم.  -

 کنه... درد می -

د شبا نگاه مظلوم بهش چشم دوخته بودم، دستش که به پام نزدیک 
 گفتم: 
 آی موهام... -

 نگاهی بهم کرد و پرسید:

 تا موهات رو کنار بزنم؟  میتونی بلد بشی -

 نوچ.  -

 کردم.هام رو پاک میم متوقف شده بود و اشکگریه

 

هام جمع واکنشی نشون نداد. تموم احساساتم رو توی چشم هیچ
جور به هم نگاه های هم زل زده بودیم و همونکردم. به چشم

 هاش رو جمع کرد و  دست به سینه کنار پام ایستاد: کردیم لبمی
 زنی بچه؟ من رو گول می -

 سیلی کوچیکی به زانوم زد و ادامه داد:  
 پاشو برو.  -

 ی دوم بود، از تخت بلند شدم و آروم صداش زدم: هحاال وقت نقش

 دانیال؟  -

 پا شو برو. -

 صداش محکم و قاطع بود؛ اما باعث نشد من تسلیم شم. جوری که
 بشنوه زمزمه کردم: 
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 بافی؟ موهام رو می -

کرد. امید داشتم این دوباره پشتش بهم بود و داشت سیگار فوت می
 داد. وحشتناک خوبی می نقشه روش اثر کنه؛ چون موهام بوی

 برگشت و ابرویی باال داد. نزدیک شد و روی تخت نشست.

با زیرکی شونه رو از روی دراور برداشتم و بهش پشت کردم.  
 دستی به موهام کشید و آروم آروم شروع کرد به شونه کردن. 

دونستم وقتی موهام رو کنار کرد. میمی بعد هر بار شونه، مکثی
 شه. ی روی کمرم از روی بلوز دیده میروانهزنه تتوی پمی

های ممتدی موهام رو شروع به بافتن کرد. با صدای نفس
 شد قلقلکم بگیره. ش باعث میهای مردونهدست

موم هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد. بعد چند لحظه، کار موهام ت
 شد. نرم شده بودم چون صدای خشنش توی گوشم پیچید: 

 جا بمونی. و اینتونی امشب رمی -

تونستم زود بیدار تونستم شب رو توی اتاق خودم نباشم اما مینمی
 بشم و به اتاق خودم برگردم. 

 ازش تشکر کردم و روی تختش به راحتی دراز کشیدم. 

 بوی عطرش کل تخت رو برداشته بود. 

ی "هللا" رو روی گردنم رو دید کمی بهش از روی بلوز  تتوی کلمه
 ی چیزی نپرسید من هم ساکت بودم. خیره شد ول

طوری ی عمرم، کنارش همینخواست همهبهش زل زده  و دلم می
 بگذره. 

ها رو غیر فعال کرد و آباژور رو روشن کرد. با کنترلی چراغ
هام رو بستم که خوابم ساعت یک نصف شب بود که   آروم چشم

 برد
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 صبح      
ن رو یا اون رو مردم از دست تو، دیگه بسه دورویی یا ای -

 کوچولو! 

 گریزی مثال یه آهو کوچولو کنی ز دستم میدست به دست می

کنی من رو چون گیسویت از این سو به اون سو پریشون می
 کوچولو! 

 خدایا دلم رو به بازی گرفته 

 دو چشم و دو ابرو 

 کوچولو 

 ی زیباش از خواب بیدار شدم.لبخندی زدم و با صدای مردونه

 های براقش خورد آهنگ رو ادامه داد: هام به چشمچشم 
 تو چشمام نگاه کن بارون پشت شیشه  -

 تو دلم آتیشه کوچولو 

 تو منو سوزوندی میون آتیش نشوندی 

 ی همیشه کوچولو واسه

 من رو با غرورم دنبالت کشوندی 

 از این کوه به اون کوه کوچولو 

 اون عهدی که بستی تو دستت شکستی 

 نه تو بگو کوچولو!مگه 

 )عارف_ کوچولو( 

 

هام رو بستم و به طنین بخش بود که فقط چشمصداش انقدر آرامش
 زیبای صداش که توی اتاق پیچیده بود، گوش دادم. 

 فوری دستم رو بوسید و گفت: 
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 فهمن تو کنارم بودی. زشته. پا شو کوچولو. االن همه می -

 مرتب کردم. خندیدم و از جا بلند شدم. لباس هام رو 

هام رو تن خودش مسواک به دست، وارد دستشویی شد. لباس 
 ای بهشون زدم. کردم و بافت موهام رو باز کردم و شونه

و  کنارش رفتم تا صورتم رو بشورم. از توی آینه، چشمکی بهم زد
مسواکش رو شست.  به حموم رفت. آماده برگشتن به اتاق بودم 

 که از پشت در حموم  گفتم: 
 رم... ن دارم میم -

شنیدم. در رو باز کرد و صورتش رو صدای سوت زدنش رو می
 بیرون آورد،  نگاهش بهم افتاد و گفت: 

 گری رفتی؟ کوچولو؟! تو غربال -

 نه چطور مگه؟  -

 ادم بنداز بریم. ترکیه که برگشتیم ی -

 با تردید سر تکون دادم و بهش نزدیک شدم.  گفتم: 
 مراقب خودت باش.  -

 ازش فاصله گرفتم و دستی تکون دادم. از اتاق بیرون اومدم و
 تاق شدم. کردم و وارد ادامن کجم رو درست می

 جرن رو به آینه نشسته بود که پرسید: 
 خوش گذشت دیگه؟  -

م و خندیدم و سریع لباس فرمم رو پوشیدم، موهام رو دم اسبی بست
 هم گفت: کنار جرن نشستم. تند تند آرایش کردم که جرن رو ب

 گردیم ترکیه. فردا برمیامروز روز آخره، پس -

صداش پر از حسرت بود. دستم رو روی شونش گذاشتم و سایه 
 رو زیر پلکم کشیدم: 
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سال بعدی هم هست خوب. دو سال دیگه، پنج سال دیگه و ده  -

 ای هم هست. سال دیگه

 لبش رو کج کرد و گفت: 
 معلوم نیست تا اون زمون کجاییم.  -

ک ی زدم و گوشیم رو داخل کیفم انداختم. جرن لباسش رو چلبخند
 کرد و گفت : 

 بزن بریم خوشگل. -

 

هوه و با هم از اتاق بیرون رفتیم و توی سالن بوفه نشستیم. کمی ق
 ی صبحانه نداشتم. تخم مرغ عسلی خوردم و اشتهایی برای ادامه

 جرن برام لقمه گرفت و توی نایلونی تو کیفش گذاشت و رو بهم
 گفت: 
 هر وقت گشنه شدی از کیفم بردار.  -

مثل همیشه با ون به مراسم حرکت کردیم. کاش جایی رو پیدا 
 زدم. کردم و با سوگل حرف میمی

ز انفسی فوت کردم و وارد سالن میکاپ شدم. خانم خجسته با یکی 
 کرد. میها داشت بحث آرتیست

 من رو که دید لبخندی زد بهم نزدیک شد و گفت: 

 خوبی عزیز؟  -

 ممنون. چیزی شده؟  -

 ردم کهکبا زیر چشمم به آرتیستی که کامالً معلوم بود عصبیه، نگاه 
 خجسته گفت: 

لباس عروس امروز رو قرار بود سوگل بپوشه و بره توی  -

نکن به جاش ها میگن ماجوری شده. اینسالن. سوگل هم که اون
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 دونم چی کار کنم.؟! نداریم.  نمی

 دونستم میتونم به خجسته کمی بکنم یا نه؟! توی فکر رفتم و نمی

 شد بهترین فکر بود. فکری به ذهنم زد که اگه عملی می

نوبت مانکن خودمون آخرین نفر بود پس... اشکالی نداشت 
 مانکنمون رو به خجسته قرض بدیم. 

ها رفتم. خدا رو شکر که جرن من رو خیلی یواشکی به اتاق مانکن
 . ندید. دست دختر مانکن رو کشیدم یه گوشه تا باهاش حرف بزنم

خوام بکنم قبول نکرد؛ اما زود چیزی دختر بعد شنیدن کاری که می
 گفتم که نتونه رد کنه:

 راشیت خواسته تو به برند سلین کمک کنی. فهمیدی؟  -

 چار قبول کرد و لباس عروس ما رو درآورد.دختر به نا

 فوری باهاش به خجسته نزدیک شدم و با لبخندی گفتم : 
 تونین از مانکن ما استفاده کنید. خانم خجسته! می -

 خجسته، اولش خیلی تعارف کرد و گفت که خالف قوانینه اما در
 نهایت قبول کرد و مانکن به خجسته تعلق گرفت. 

 آشفته بهم نزدیک شد و با استرس گفت: بعد چند دقیقه، جرن 

زا؟ تو مانکنمون رو ندیدی؟ پیداش نمیکنم تا لباسش رو ر -
 کنه. بپوشه. راشیت دعوام می

 ام... نه ندیدم.  -

 خیلی خونسرد به پشتی مبل لم دادم. چشمم به تلوزیون بود تا
 مانکن با لباس سلین وارد سالن بشه.

ها آرام عروس ی دیگه نبود.ها مثل فشن شوهافشن شوی عروس 
 بر باشه. شد این کت واک زمانرفتن و این باعث میو کوتاه راه می

باالخره مانکن ما، با لباس خجسته وارد صحنه شد. جرن با دیدن 
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 مانکن ما سر صحنه هینی کشید و گفت: 
رم ازش شکایت اون زنیکه، مانکن ما رو دزدیده... من می -

 بکنم.

 

 گفتم:  دستش رو گرفتم و
گرده و من مانکنمون رو بهش قرض دادم؛ االن مانکن برمی -

 پوشه. لباس ما رو می

 د و گفت: زهای گرد جیغی سرم جرن با چشم
شوی لباس عروس، حق نداره لباس رزا؟! هیچ مانکنی توی فشن -

 گردن. مونن برنمیای بپوشه؛ چون توی سالن میعروس دیگه

دم اومد که جرن دستم رو رنگ نگاهم عوض شد. ترس به وجو
 محکم هل داد و رفت تا به راشیت موضوع رو بگه.

لرزیدم، وای چه غلطی کردم! حاال چی کار داشتم از ترس می 
 کنم؟!

چند لحظه بعد، راشیت با رنگ و رخی پریده پیشم اومد. با 
 عصبانیت سرم داد زد و گفت: 

و  فهمی االن نوبت مانکن ماستچی کار کردی تو رزا؟ می -

مانکن اگه وارد سالن نشه یعنی اون برند از رقابت انصراف 

 داده؟! وای رزا! وای رزا!... 

 نفس عمیقی کشیدم و توی سکوت در حال فکر بودم. حاال چی کار
 کنم؟! چجوری این کارم رو جبران کنم؟! راشیت اگه برندش حذف

 ره. های من هم به باد میبشه زحمت

 ل حاال وقتشه.بکنم، با این حاخواستم این کار رو نمی

 ها دستور دادم آرایشم کنه.ایستادم و به یکی از آرایشگر 
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 خیلی مقاومت کرد تا با شنیدن جمالت محکمم زود قبول کرد و 
 ای بست. رو بهم گفت: فوری موهام رو پشت سرم گوجه

 آرایشت مناسبه و چیزی نیاز نداری.  -

. من رو به آینه ایستادم و برای آخرین بار تصمیمم رو مرور کردم
 این مشکل رو ایجاد کردم پس من باید درستش کنم. 

پش به اتاق پرو رفتم و لباس رو با مصیبت تن کردم. دستم به زی
رسید. تلوزیون اتاق روشن بود و به راشیت فقط پنج دقیقه نمی

 زمان دادن که مانکنش وارد سالن بشه. 

 شد زیپ از دستم در بره.هام باعث میلرزش دست

  باالخره پوشیدمش و توی تنم مرتبش کردم. رو به آینه گفتم: 
استرست رو نگه دار برای بعد، االن کل دنیا دارن نگاهت  -

 ره. کنن و اگه اشتباهی پیش بیاد، کل مجموعه زیر سوال میمی

ود و با این هام رو مرتب کردم. لباس خیلی سنگین بگوشواره 
 .ها خیلی سخت بود راه رفتنشکفش

ذف کمی توی اتاق تمرین کردم. فقط یک دقیقه مونده تا راشیت ح 
 شه.  

 از اتاق بیرون دویدم که جرن با دیدنم خشکش زد.

هام رو بستم. پرده رو با استرس سری بهش تکون دادم و چشم 
 کنار زدم و وارد سالن شدم.

 

یستادند و بی وقفه دست زدن. لباس با ورود من، حضار جمع ا
 تونستم کنترلش کنم. سنگین بود و نمی

 تر هم بشه. هام کوتاهشد قدماز طرفی استرس باعث می

کردم.   رو زل زده بودم و آروم آروم سالن بزرگ رو طی میبه روبه
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کردم. کمرم صاف و شونه هام رو موازی با به کسی توجه نمی
  گردنم نگه داشته بودم.

همه  توی دلم خدا خدا کردم که زودتر به انتهای این سالن برسم و
 چی تموم بشه.

های مختلف، ازم ها روم بود و هر کدوم از زاویهفلش دوربین 
 گرفتن.  عکس می

 دادن توی گوشم بود.صدای حضار که تشویق و واکنش نشون می

کنه های سالن بودم که متوجه شدم دیگه کسی بهم توجه نمیوسط 
 کنن.و همه با شور و شوق ایستادن. به پشت سرم نگاه می

ه ها ایستادم، حاال باید دوباربه انتهای سالن رسیدم و کنار مانکن
تر حرکت کنیم و از جلوی ها کمی سریعپشت سر هم با مانکن

 حضار رد شیم.  

وقتی برگشتم متوجه شدم کسی که پشت سرم داشت میومد، راشیت 
ای های دیگه ایستاده بودم و به گوشهمر مثل مانکنبود. دست به ک

ها روی ما زوم بود و از هزار خیره شده بودم. نور فلش دوربین
 زاویه، ازمون عکس گرفتن.  

 از سالن بیرون اومدیم و وارد پشت صحنه که شدیم کمرم رو به
 حالت اولیه برگردوندم.

 عرق سردی روی بدنم نشسته بود.   

جور، یک زد بهم نزدیک شد و همینداشت بال میجرن که از ذوق 
شدم؛ هاش متوجه نمیزد و من هم چیزی از حرفسره حرف می

 چون حواسم پرت بود.  

و احساس خفگی بهم دست داد و گر گرفتم. همراه جرن به اتاق پر
 اومدم و لباسم رو عوض کردم. 

 لباس عروس، توی تن من به زیباترین لباس تبدیل شده بود.  
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ده آرایش صورتم رو پاک کردم و کمی آب خوردم. جرن کنارم ایستا
رم بود تا اگه حالم بد شد کنارم باشه. حس تهوع داشتم و کمی س

 کرد.  درد می

 بخشه. وقت من رو نمیاگه دانیال بفهمه چه کاری کردم هیچ

هام بک چرمی نشسته بودم و سرم رو بین دستروی مبل وینگ
 شد: ی راشیت بهم نزدیک میگرفته بودم که صدا

وقت ازت انتظار همچین رزا تو بهترین انسان دنیا هستی. هیچ -

 حرکتی رو نداشتم، چطور جرأت کردی دختر؟!  

 ین کارلبخند زدم و سرم رو بلند کردم. لبم رو روی هم فشردم. با ا
ی من و دانیال خراب خواهد شد اما دوست داشتن به تعیین رابطه

دوست داشتن یعنی هر لحظه هر جا حمایتت  محدودیت نیست،
 کنم.  کنم، حتی اگه راه رو اشتباه بری باز حمایتت میمی

که مراسم تموم شد و ازش فقط برامون خبرهای خوب موند. این
ها و راشیت به عنوان یه برند جهانی از این به بعد با فرانسوی

 کنه.ها همکاری میایتالیایی

 

کوبید و صدای تند وزش ی ماشین میرحمانه به شیشهبارون، بی
 شد. ی ماشین شنیده میباد از الی پنجره

ی ی بخار گرفتهسرم رو به پنجره تکیه داده بودم و روی شیشه
 نوشتم.  ماشین، کلمات نامفهومی می

شد تموم بدنم از درد، گز گز شدت خستگی و گرسنگی باعث می
 کنه.

باز کرد و با هم به داخل هتل دویدیم. البی هتل،  جرن چتر رو
تونسنم سر پا بایستم و با آرایی و تزیین شده بود. اصالً نمیگل

هام جشن بگیرم. جرن من رو به اتاق برد و تا روی تخت دوست
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 هام بسته شد.  دراز کشیدم چشم

 ساعت هفت  شب فردا
ر ال پیش فکهای پنجاه سل انسانکردم تو هم مثهرگز فکر نمی -

کنی. من با یه مرد امروزی ازدواج کردم نه مردی با افکار 

 و باطل...  پوسیده

های کوتاه و چپ نگاهی بهم کرد، رگ گردنش متورم شده و نفس
شدن تموم لوازم روی کشید. با صدای فریاد بلند و شکستهتندی می

 میز، ریخته شدنشون به زمین، کپ کردم. 

 ها به پام برخورد نکنه. خورده شیشهیهو عقب عقب رفتم تا 

م رو به به خودم که اومدم یه دستم روی شکمم و دست دیگه
 دیواری تکیه داده بودم. 

 دانیال فریاد نامفهومی زد و ادامه داد: 
ره. عکست تیتر یک اخبار شده. همه جا، ت نمیچرا توی کله -

حرف از لباس راشیت و مانکن آسیاییش هست. تو چرا هیچی 

 شی رزا؟! متوجه نمی

روم دست از بحث کردن کشیدم. بحث کردن با این دانیالی که روبه
زد و لجباز و بود، غیر ممکن بود. فقط حرف خودش رو می

گه انجام دنده معتقد بود باید از کارم جدا بشم و هر کار اون مییک
 بدم. 

 آروم زمزمه کردم: 
و اب کنم، قطعاً کارم راگه بخوام از بین تو و کارم یکی رو انتخ -

 کنم. انتخاب می

 های سردش چشم دوختم و از اتاقش سریع بیرون اومدم. به چشم

خواست این حرف رو به بغض به گلوم چنگ انداخت، من دلم نمی
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دانیال بزنم خودش خواست و خودش مجبورم کرد از بین دو تا 
 حل یکی رو انتخاب کنم. راه

 با گریه به سوییت خودم اومدم. ها بغضم شکست وپلهتوی راه

خواد جرن با دیدن آشفتگیم چیزی نگفت و گذاشت هر جور دلم می 
 زار بزنم و اشک بریزم. ر وی تخت دراز کشیدم و سرم رو داخل

 بالشت فرو بردم. با صدای بلند هق زدم و گریه کردم.

 زدم: با صدای بلند داد می
 خودم تموم کردم، خودم این رابطه رو تموم کردم.  -

و دست خودم نبود و هل شده بودم. هر چیزی از دهنم در میومد ر
 دم تموم بشه. هام به ضرر خوکردم ممکنه حرفگفتم و دقت نمیمی

بعد چند ساعت که به اون حالت، دراز کشیده بودم دستی روی 
 کمرم قرار گرفت. 

 و گفت: جرن کمرم رو نوازش کرد 
 فکرش رو نکن عزیزم، پا شو نگاهت کنم.  -

هام رو پاک کرد کمر راست کردم و جلوش نشستم. با دستش گونه
 و پرسید: 

دی عزیز دلم؟! تو بهترین کار دنیا رو چرا به خودت عذاب می -

 کردی چرا باید عذاب داشته باشی؟! 

 جرن مجبورم کرد بشینم، چمدونم رو ببندم و برای پرواز فردا
 آماده بشم.

شد. نگران، دستی به شکمم آخر دانیال، توی سرم کوبیده می حرف
 زدم و توی فکر رفتم. 

تونم این بچه رو بزرگ کنم؛ این بچه نیاز اگه از دستش بدم، نمی
 داره پدر داشته باشه.
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م قرار گرفت و از افکار پریشونم، نجاتم دست جرن روی شونه 
 هام رو توی چمدون چیدم. اسداد. لبخندی زدم و تند تند لب

 همه چیز برای برگشت به استانبول آماده بود. جرن گفت: 
راشیت نوشته فردا صبح ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پرواز  -

ا هست. باید زودتر هم بیدار شیم. بهتره از االن بخوابیم تا فرد

 مجبور نشیم توی هواپیما از خستگی تلف شیم. هوم؟! 

 ربط پرسیدم: خیلی بیسری تکون دادم و 

 رن؟! از رستوران، بشقابم رو آوردم کجا گذاشتی؟! گشنمه. ج -

 جا، داخل کابینت اول. همون -

بشقاب رو برداشتم و روی تختم نشستم و آروم آروم شروع به 
رفم حخوردن غذا کردم. واقعاً من چم شده؟! چرا فکر کردم با اون 

تونم تونم اوضاع بین خودمون رو آروم کنم؟ چرا فکر کردم میمی
ده برای همیشه دانیال رو داشته باشم وقتی عمر حتی اجازه نمی

 خبرم؟! ... چرا ازش بیبهش دست بزنم؟! عمر... عمر

بشقاب رو روی دراور گذاشتم و تند گوشیم رو برداشتم و 
 ش رو گرفتم. بعد چند تا بوق صداش توی گوشی پیچید: شماره

گشتم، داخل کانال فشن ها دنبالت میالم علیکم رزا... تو آسمونس -
 وی پیدات کردم. چطوری؟ تی

 سالم عمر. ممنون. ام...  -

 . چی شده بگو -

 ت؟از نیال خبر داری نه؟ کجاس -

 

 ای بود تا بتونم ازش درخواست کنم که جایی رو برام درنیال بهونه
 خواستم با دانیال زندگی کنم. نظر بگیره چون دیگه نمی

 کمی مکث کرد و گفت: 
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کنه و زندگی دونم که داره کار میبر که زیاد نه... اما میخ -
 خودش رو داره چطور مگه عروسک خانم؟ 

 شه بهش بگی باهاش تماس بگیره؟! نم نگرانشه. میماما -

کنم. من رو باش خوشحال شدم اشه حرف تو رو بهش منتقل میب -
 خوای به پیشنهادم جواب بدی. و با خودم گفتم حتماً می

 ساس خفگی دوباره بهم دست داد و گر گرفتم.اح

 سعی کردم لحن مهربونی داشته باشم:  

خوام که به این بازی پایان بدی. من از ایتالیا مر ازت میع -
 م بهت!مونم، گفته باشبرگردم با دانیال نمی

 یشته توی ایتالیا... خب... دانیال ک پ -

 ودادم  دهنم رو قورت عمر از کجا فهمید دانیال اومده ایتالیا؟! آب
 گفتم: 

دونستم قراره تعقیبم کنه. واقعاً کارهاش، غیر قابل تحمل ن نمیم -
کنم مکانی برام در نظر بگیر و نذار کنارش شده. خواهش می

 بمونم. 

 ای نداری؟ کنیم. کار دیگهاشه تو برگرد ترکیه، با هم صحبت میب -

 نه مچکر. فعالً.  -

خواست این کار به تختم برگشتم. دلم نمینفس راحتی فوت کردم و 
ها برای رو بکنم؛ اما باید عین مردها رفتار کرد. مردها از زن

کنن؛ پس چرا من این کار رو رسیدن به اهدافشون استفاده می
 انجام ندم؟!

گیرم تا به هدفم برسم؛ بعد از رسیدن به هدفم، از عمر کمک می
 بای بای من رفتم.

 تم. اق رو خاموش کردم و آباژور رو روشن گذاشبا کنترل، چراغ ات

افکارم پریشون بود و خواب رو ازم گرفته بود. درد کمر و پهلوهام 
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 هم، کم از افکار پریشونم نداشت. 

 هام رو هم افتاد. باالخره ساعت چهار صبح ،چشم

 صبح فردا

هام به ی حواسم و چشمتوی هواپیما کنار جرن و بهار نشستم. همه
ها خواد برگرده. تمام مسافرگشت؛ ولی انگار نمیدانیال میدنبال 

 کدوم دانیال نبودن. رو نگاه کردم هیچ

 ی جرن گذاشتم و به فکر رفتم.درنهایت، ناامیدانه سر روی شونه

کنم، اگه بگه کردم اگه روزی بهم بگه کار نکن نمیهمیشه فکر می 
هاش گوش حرف یگه بهدجور شد؟ چرا نرو نمیرم. حاال چرا این

 دم. نمی

هایی گردن که آگاهم کردن. کتابهایی برمیشاید علتش، باز به کتاب
 مثل خودت باش دختر و امثال اون

 

ای زن با این حال اعتقاد راسخی هم به این داشتم که مرد نباید بر
ها از چهارچوب تعیین کنه! به نظرم همین امر باعث میشه خانواده

 به طالق منجر بشه.  هاهم بپاشن و رابطه

کنه ولی وقتی زن محدودیت مثل حصاری هست که زن رو تهدید می
ش و ناآگاه باشه، به این حصار تن میده و برای همیشه زندگی خود

 کنه. ش رو نابود میالبته فرزند آینده

از این فکرها بیرون اومدم و دستی روی شکمم کشیدم، هنوز 
ی هشتم حاملگی قرار تهچیزی از بچه مشخص نبود و توی هف

 داشتم. 

دارم یا که تصمیم بگیرم بچه رو نگههنوز فرصت داشتم برای این
و راز بین ببرم. خودم خیلی بهش عادت کرده بودم و سبک زندگیم 

 کردم دارم چاق میشم. کم حس می -کامالً متفاوت کرده بود. کم
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ذاشتم گگوشم جرن ِایرپادها رو آماده کرده بود و به دستم داد، توی 
خواست به هیچ چیز فکر کنم، فقط و چشم بستم. دلم نمی

 خواستم آروم باشم. می

رو  دستی روی گردنم قرار گرفت که باعث شد چشم باز کنم، ایرپاد
ندی از گوشم برداشتم و نگاهی به باالی سرم کردم؛ با دیدنش لبخ

 زدم و با ذوق ایستادم: 
 گردی؟ خوب شدی؟ تو هم داری به ترکیه برمی -

کرد. بغلش کردم، هاش بهم نگاه میسوگل با تبسم زیبایی روی لب
 با یه عصا سر پا ایستاده بود.

ه بکمی باهام حرف زد و معلوم شد اون هم همراه با سلین داره  
که اول گرده و از ترکیه قراره به امارات برن؛ علت اینترکیه برمی

 های ترک بود. ترکیه، میان هم همکاری با یکی از عمده فروش

م ازم فاصله گرفت و صندلیش رو بهم نشون داد.  بهش اطالع داد
 زنم. اش حرف میتا آخر پرواز حتماً باه

 وجرن تبلتش رو روی استند صندلی جلو تکیه داد و همراه بهار 
 دیدیم.من فیلم می

 گذره.  کنم زمان کندتر میهر چقدر توی فکر فرو میرم، حس می 

زدم. مردی روی صندلی بغلیم به جرن تکیه داده بودم و چرت می
چشمم  که تا چند لحظه پیش خالی بود نشست و بازوم رو فشرد،

ش پوشیده رو باز کردم و بلند شدم، نگاهی بهش انداختم؛ چهره
 بود و حس ششمم بهم دستور داد، این دانیاِل.

 عبوس گفتم: 
 کنی؟  جا هم ولم نمیباز چی میگی دانیال؟ این -

مثل روز کنسرت، کالهش رو تا صورتش کشیده بود و تا کالهش 
س لرزیدم و توی هام باور نداشتم،  از تررو برداشت به چشم
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 صندلی فرو رفتم.  

ی عربی عمر لبخندی کجی بهم تحویل داد و با همون لهجه
 ش گفت: مسخره

 تونم برات پر کنم عروسک.  من دانیال نیستم اما جاش رو که می -

سردی خودم رو حفظ کنم، نفسی فوت کردم و سعی کردم خون
 رسیدن: کلمات به سختی به ذهنم می

 جا... چی... کار می... کنی؟! تو... چ... این -

 جرن دستم رو کشید و بهش برگشتم گفت:

 کنه؟  کیه؟ اذیتت می -

 زم!زنیم؛ نگران نباش عزییمنه داریم حرف  -

وقتی ازش مطمئن شدم به عمر برگشتم. به حالت متفکرانه 
 م و گفتم: کرد. لبخندی زدداد و نگاهم میهاش رو بازی میریش
 واپیما؟چطوری اومدی توی ه -

 لبخند شیطانی زد و گفت: 

ین چیزها که توی دستم مثل آب خوردِن، راستی! موفقیتت رو ا -
 تبریک میگم عروسک.  

 ممنون! -

کردم. حدس صدام خشن بود و از بودنش کنارم احساس ناامنی می
زدم تمام مدت، توی ایتالیا من و دانیال رو زیرنظر داشت و می
 کنیم.  کار داریم میدونست چیمی

 ای گفت: با صدای آهسته
کنی، پس چی شد؟! رزا! تو گفتی به پیشنهاد ازدواج من فکر می -

 نکنه نظرت عوض شده و...  

 سریع حرفش رو قطع کردم و گفتم: 
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طور نیست عمر، این فکر رو نکن! دارم راجع بهت فکر نه این -

 خوام باهات آشنا بشم.  کنم، میمی

ش به صورتش برگشت ای وای! این چه حرفی بود زدم؟ عمر خنده
 و با غرور جواب داد: 

بینی، دنیا چطور من رو توی این مدت نشناختی؟ خودت که می -

 چیز دارم.  دست مِن؛   پول، ثروت، موقعیت، قدرت، من همه

ای بویی از انسانیت توی وجودت نیست. آب تو دلم گفتم اما ذره
 دادم: دهنم رو قورت 

خوام خوام بشناسمت،  میبله! من نگفتم از لحاظ مادی می -

تونم عاشق وقت میخودت رو کشف کنم؛ درونت رو، اون

 زیبایی درونت بشم، مادیات برای من چیزی نیست.  

 تو دلم ادامه دادم:
 نه که خیلی زیبایِی درون داری. -

ش گذاشت و سری تکون داد و مکثی کرد، دستش رو زیر چونه
 فت: گ

 خوای ازم بدونی؟  چی می -

که تو چند سالِت و چندبار ازدواج کردی؟ چقدر ازم ثالً اینم -
 کنی یا...  بزرگتری؟! محدودم می

 حرفم رو قطع کرد و به عربی گفت: 
نعم قبلت. افهم... امم..   فهمیدم. من چهل و دو سالِم، ازت  -

تفاوت سنی بیست سال بزرگترم اما به نظرم عشق، میتونه این 

 رو جبران کنه...

 دوباره تو دلم جوابش رو دادم:
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سن بابامی مرتیکه، َجوون موندی اما دلیل نمیشه چرت نگو! هم -

 عاشقت بشم. 

 زنیش گوش دادم:به ادامه الف
خواد بکن! چون تو کنم، هرکاری دلت میهرگز محدودت نمی -

ن خواد با آرامش باهات زندگی کنم. معشق من هستی، دلم می

 دو تا بچه از زن اولم دارم؛ به دالیلی طالق گرفتیم.  باهاشون

ها رو ارتباط ندارم، نگران این مورد نباش! فقط گاهی بچه

 بینم. می

 

زد به تتو عقاب روی دستش خیره شده تموم مدتی که حرف می
ا تبودم  بودم و یاد روزی افتادم که با دانیال برای اولین بار رفته

   عمر رو ببینم.

های استخر و اون وضعیت که یادم افتاد، فهمیدم تموم صحنه 
 های االنش دروغ محضه.حرف

اراده پوزخند کجی بهش زدم. ابرو باال داد که سریع جواب بی 
 دادم: 

جوری نمیشه عمر. من باید یه مدت باهات رفت و آمد داشته ینا -
فهمی یباشم تا بشناسمت. مثل دو تا دوست... اون وقت هم تو م

 من چجور آدمی هستم و هم...  

 گیری فسقل...خودت رو خیلی باال می -

هام رو به هم فشردم. داشت کامالً با اعصابم بازی با حرص دندون
 و چیزی نگفتم که ادامه داد:  کرد. مژه زدهمی
کردم زود چطور راضی شدی با دانیال ازدواج کنی؟! فکر نمی -

 تسلیم شی...  
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 کرد : صداش رو آهسته 
 مجبورت کرد نه؟!  -

خواست محکم خیلی عصبی و دیوونه شده بودم انقدر که دلم می
هاش رو خورد کنم. با حرص و صدای توی دهنش بزنم و دندون

 بلند گفتم: 
های دور و برت نیستم هر جور بخوای باهام ببین من دختر -

 رفتار کنی، خفه شو گم شو. 

ش کوبیدم و هلش دادم. خیره بهم بود که رو محکم روی سینه
 برگردوندم و به جرن گفتم: 

 رم دستشویی. می -

وت با ترس بهم زل زده بود که بلند شدم و به دستشویی رفتم. خل
 بود و کسی جلوش نایستاده بود. 

 وارد دستشویی شدم و در رو که بستم یادش افتادم. دانیال...
تونم... جات رو به یه غریبه بدم؟! نمیدانیال... چجوری 

تونم... دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم و گریه کردم. هر جا نمی
 هم هست. رم باهاش خاطره دارم، هرجا هستم انگار اونمی

 مد.هام بند نمیوجلوی آینه خم شده بودم و اشک

لم در زده شد و زود صورتم رو با آب شستم. کمی ایستادم تا حا 
 ا بیاد. سر ج

م از دستشویی که بیرون اومدم، جرن خیلی نگرانم شده بود. آرو
 گفتم: 
 خوبم.  -

رم عمر نشستم. عمر صندلی رو ترک کرده بود. چرا من هر جا می
 هم میاد؟ واقعاً چرا؟! خسته شدم دیگه. 
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های پروفایل کل شب رو نخوابیده بودم. توی گوشیم داشتم عکس
کنم بیشتر دلم چقدر بیشتر، نگاه میکردم. هر دانیال رو چک می

 سش گفتم: شه. آروم رو به عکبراش تنگ می
 کاش االن پیشم بودی. -

 دار پیچید: همون لحظه صدای مهمان
مسافرین عزیز! لطفاً به حالت استیبل بنشینید، به استانبول  -

 شیم.نزدیک می

 وجرن لرزید و از خواب پرید. گیج و منگ نگاهی به اطراف کرد 
 بهم گفت: رو 

 رسیدیم؟  -

 هوم.  -

صی هواپیما که نشست حالت تهوعی بهم دست داد.  زود از کیفم قر
سی دم. نفکه دانیال بهم داده بود برداشتم و با یه لیوان آب، سر کشی

 فوت کردم و کیفم رو به دست گرفتم. 

ومدیم ابهار دستم رو گرفت و لبخندی زدم. با هم از هواپیما بیرون 
 و وقتی وارد ترکیه شدیم، حس کردم چیزی رو جا گذاشتم. 

نگران به پشت سرم خیره شدم که جرن متوجهم شد،بغلم کرد و 
 توی گوشم گفت: 

 تونه زیاد توی ونیز بمونه. نگران نباش اون بدون تو نمی -

به  ه خونه برگردیم. رو بهش اطالع دادم کهجرن تاکسی گرفت تا ب
گردم. خیلی تعجب کرد؛ اما مصمم بودم که حسام مجتمع حسام برمی

 رو ببینم. 

عد بجرن ازم خداحافظی کرد و من به مجتمع رفتم. خیلی سختم بود 
 اون حادثه ها، وارد این آپارتمان شدن. 
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 با این حال، تموم تالشم رو کردم که بهش فکر نکنم. 

فس توی آسانسور تپش قلبم زیاد شده بود که وقتی بیرون اومدم ن
 محکمی کشیدم.

شدم. سریع طول راهرو رو طی کردم و به جلوی در داشتم خفه می 
 ی حسام رسیدم.خونه

 های لرزون در زدم. با دست 

بعد چند لحظه، در باز شد و مردی غریبه جلوی در ظاهر شد؛ 
 مردی ُترک و بلند قامت. 

ی فکرم به کسانی رفت که به حسام حمله کرده بودن. سریع لبخند
 زدم هل شدم: 

 خوام انگار اشتباه اومدم. باید به واحد شرق برم. معذرت می -

ی سوخته شده فرار چیزی نگفت و در رو بست. به طرف خونه
 م. کردم. هنوز کارت خونه رو داشتم. در رو باز کردم و داخل شد

 سوزی اون روز.ری آتشخیلی سخت بود یادآو

 جا تغییر نکرده بود و همه چی مثل سابق بود. هیچ چیز این 

های کاراملی که حاال خاکستری شده های سوخته شده، مبلپرده
 های داغون و دودی. بودن و کابینت

جا جای زندگی نبود. با اون رفتاری هم که به عمر نشون دادم این
نم و راضی کنم تا خونه رو گ بزکردم بتونم حاال بهش زنفکر نمی

ی دانیال برگردم. این خونه، هنوز بوی درست کنه. باید به خونه
 داد. دود و آتیش می

 ها رو باز کردم و از خونه خارج شدم.در و پنجره

به نگهبانی که رسیدم در مورد حسام ازش پرسیدم که فهمیدم  
 حسام، خونه رو فروخته و به ایران برگشته.
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ه بگرفتم و آدرس خونه دانیال رو به راننده گفتم. خودم تاکسی 
 تماشای پل سلطان محمد فاتح نشستم. 

نه به پل زل زده بودم و نگران بودم اگه دانیال، من رو توی خو
 ببینه چه واکنشی نشون میده. 

د کرایه ماشین رو حساب کردم و کلید رو داخل در چرخوندم، وار
  حیاط کوچولو و شیک خونه شدم.

 دانیال برنگشته.  ها حدس زدم کهاز پشت نرده

ه بوارد خونه شدم. چمدونم رو توی هشتی در اتاق گذاشتم، خودم 
 خونه نگاهی انداختم. 

دم بوی دانیال توی خونه پیچیده بود. به میز خاطره نزدیک که ش
های عقدمون روی میز بود. تا حاال ازش نخواسته بودم عکس
 ن بده. های عقدمون رو نشوعکس

چه شیک و دلبرانه کنارش ایستادم. یادم هست داشتم توی این 
 تغییر کردم.  کردم، چقدر زودها به چی فکر میعکس

دونه نگاه کردم و داخل اتاق رفتم. اولین چیزی ها رو دونهعکس
 که دیدم عکس دونفرمون بود که به دیوار نصب شده بود. 

... به ونیال گرفتیم ی پدری داهمون عکسی بود که توی خونه
هم  عکس قدی نزدیک شدم. دانیال کنارم ایستاده بود و داشتیم به

 کردیم. نگاه می

م ای به لبم اومد و چونههام تغییر نکرده بود. خندهحالت نفرت چشم
 لرزید. 

ی خوشگل رو ترک کنم و به هر جایی که عمر من باید این خونه
 گه برم. می

اط بود که زل زده بودم، صدایی از حیای به عکس، چند دقیقه
 شنیدم. 
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د هایی تند و چمدون به دست وارپشت پنجره ایستادم و دانیال با قدم
 خونه شد. 

 قلبم هری ریخت. االن اگه من رو توی خونه ببینه، شاید عصبی
 بشه. از راهرو خصوصی بیرون که اومدم دانیال توی آشپزخونه،

 خورد. آب می

 وبا دیدنم آب توی گلوش موند و نصف آب رو به بیرون فوت کرد 
 به سرفه افتاد. 

 بعد چندین سرفه با اخم و لحن بدی رو بهم گفت: 
 کنی؟  جا چی کار میتو این -

که با تحقیرم کرد سکوت کردم و بهش زل زدم. چیزی نگفتم تا این
 و پرسید: 

 ! ون؟جا اومدی؟ آویزعمر جوِنت اجازه داده که این -

با لحن حرف زدنش خیلی ناراحت شدم به اتاق برگشتم و روی 
 های تندش به اتاق رو شنیدم. تخت نشستم. صدای قدم

 های سردش بهم خیره شد: توی هشتی در ایستاد و با چشم

 ی من بیرون، همین االن. گم شو از خونه -

 شم؛ اگه اجازه بدی. االن گم می -

 یاال هررری... -

زی بگم که گوشیش زنگ خورد و به آشپزخونه خواستم چی
 برگشت.

که زیر که مدل شده بودم یا اینگناه من این وسط چی بود؟ این 
خوام ی یک مرد نرفته بودم؟ کدوم دقیقاً گناه من بود؟ میسلطه

 بفهمم!  

چمدون دومم رو برداشتم و با عصبانیت روی تخت کوبیدم، 
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ی جرن گرفتم یک مدت خونه هام رو داخل انداختم و تصمیملباس
 بمونم. 

انداختم، وارد اتاق شد و خیلی هام رو توش میجور که لباسهمین
جدی و قاطع گوشی به دست توی چهارچوب در ایستاد. دستور 

 داد: 
 هامون استانبول هستن... دارن میان.  نرو... خانواده -

چه ها توی استانبول وا رفتم. توی این هیر و ویری دعوا، این
 کنن خدا... برای حرص دادن به دانیال بلند گفتم: می
شدیم. من توی به درک... خودت برو بهشون بگو ما از هم جدا  -

 مونم حتی یک لحظه... ت نمیی خراب شدهخونه

تاد. طور ندیده بودم. بهم حمله کرد و جلوم ایستا حاال دانیال رو این
 ترسیدم و عقب رفتم که روی تخت افتادم.

 ش غرید: های به هم چسبیدهروی صورتم خم شد و از زیر دندون 
کنم، دختِر بی پات رو از خونه بیرون بزاری، قلم پات خورد می -

 چشم و رو... به حامله بودنتم کاری ندارم. 

 هلم داد و به سرعت برق و باد از اتاق بیرون رفت.

وقت یچخیلی ترسیده بودم، دانیال بعد روزی که موهام رو کشید ه 
 دست روم بلند نکرده بود. 

خواستم مثل بارون بهاری اشک م گرفته بود و میدوباره گریه
 بریزم.  

کنم و از وقتی حامله شدم، هر روز به هر دلیل کوچیکی گریه می
 ِد از حد حساسم.شم. شاید من زیاناراحت می

 ای پرت کردم و به پنجره، چشم دوختم.  چمدونم رو گوشه 

رفته بودم که صدای زنگ در اومد، از پنجره نگاهی  توی فکر
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کردم که مامان و بابا، مامرجان و آقای فرزان همراه مادر جون 
 وارد حیاط شدن.

سریع به طرف کمد پریدم و لباس عوض کردم کمی به خودم  
 هام رو پاک کردم.  رسیدم و اشک چشم

ریع از م مشخص باشه. سنباید هیچ عالئمی از حاملگی توی چهره
 هاش رو باز کرد تا بغلشاتاق بیرون اومدم که مامان با دیدنم دست

 بپرم.  

کردن، توی وسط هال ایستاده بودن و داشتن با دانیال صحبت می
هام خالی شد و با صدای بلندی شروع به گریه بغل مامان دلتنگی

 کردم.  هنوز توی گلوم بغضی بود. 

ی این سکوت، فقط صدای سکوتی توی خونه، حکم فرما شد و تو
 من بلند شده بود.  

ای شده بودم تونستم حسم رو کنترل کنم، مثل دختر بچهاصالً نمی
کرد. مامان ازم جدا ریخت و گریه میکه با تلنگر کوتاهی به هم می

 ی مهربونی به خود گرفت.شد و موهام رو نوازش کرد. چهره

 

 کنه؟ می مامان: چی شده رزای من؟ نکنه دومادم اذیتت

به دانیال نگاهی کرد که وسط پرید و دست سردش رو توی دستم 
 فشار داد و گفت: 

رزا این روزها خیلی دلتنگتون بود. خیلی خوش اومدین. یک  -

جا آماده تونین اوناتاق مهمون داریم اون طرف هست، می

 بشین.  

مامان و بابا به اتاق مهمون رفتن و خانم جون، مامان مرجان و 
آقای فرزان به اتاقی که توی راهروی اتاق ما بود رفتن. هنوز از 

زدم، همون لحظه شکمم تیر کشید و هام داشتم هق میشدت گریه
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اراده روی زمین افتادم. مامان و بابا اتاق بودن و خدا رو شکر بی
 جا نیستن. این

 تاهی گفتم و دستم به روی شکمم رفت.  آخ کو

 دانیال آروم در گوشم پرسید: 
 چی شد؟   -

 پسش زدم و به سختی از جام بلند شدم و به اتاق برگشتم. 

 وارد دستشویی اتاق شدم تا بدونم اتفاقی نیوفتاده باشه. 

و بعد چک کردن خیالم راحت شد و رو به آینه، ریمل زیر چشمم ر
 پاک کردم.  

رفتن باید به سر کار برگردم؛ اما مهمون داشتم، مرخصی گ از فردا
 هم برام غیر ممکن بود. 

 مجبور بودم از مامان عذرخواهی کنم.  

نفسی کشیدم و درد شکمم کمتر شد. سعی کردم یادم بره چه 
 هایی افتاده و فقط به چیزهای مثبت فکر کنم. وارد آشپزخونهاتفاق

 اده کردم.  شدم و تند تند بساط ناهار رو آم

داد، بدونم م واقعاً اجازه نمیحواسم سر جاش نبود و مشغله فکری
 کنم. چی کار دارم می

مامرجان و خانم جون از اتاق بیرون اومدن، لبخندی به چهره 
م رو بوسید. دست خانم جون داشتن، مامان مرجان بغلم کرد و گونه

 آمد گفتم.  رو بوسیدم و بهش خوش

 چروک جدید پیشونی بابا پرت شده بود، حتماً حواسم با چین و 
خوره؛ به همین دلیل هست که من توی تنهاییش خیلی غصه می

خواستم کسی متوجه قلب ریختم و نمیدردهام رو توی خودم می
 ناراحتم بشه.  

ها رو به شکل ضربدری ته تابه سریع پیاز سرخ کردم و مرغ
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 چیدم.

 پرسید:  مامان اومد و کنارم ایستاد و آروم 

 برنج خیس کردی؟   -

 جاست.  بله. اون -

پزی وبه! نمک و روغن یادت نره بزنی. اصالً وقتی داری میخ -
 ایستم.  ای پیشت میبهم اشاره بده، به یه بهونه

ال در قابلمه رو برداشتم که دستم سوخت و آخ بلندی گفتم. دانی
 خیلی خشک پرسید: 

 باز چی شد؟!   -

 مامان جواب داد: 
 چیزی نیست تو به کارت برس. -

 کردم مامان چیزی از عالئمم فهمیده چون آروم پرسید: حس می
 ای؟  حامله -

 هل شدم و سریع خودم رو جمع و جور کردم و جواب دادم: 
 نه مامان.   -

متوجه لرزش صدام شد؛ ولی به روی خودش نیاورد. بعد چند 
 لحظه گفت: 

 وضعیت قرمزه؟   -

م رو گفتم مامان پوست کلهه دروغ میسکوت کردم. اگه دوبار
 َکند. مامان ادامه داد: می
 چند بار گفتم روز اول آویشن و عسل دم کن بخور؟   -

ریخت و استرس پرسید، قلبم ُهری میهر بار که مامان چیزی می
 فهمه من عادت نیستم و همش الکی و فیلمه. گرفتم که حاال میمی
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 بهش نکردم.   احساس ضعف داشتم اما زیاد توجهی

هام، قاشق از دستم زمین کردم که با لرزش دستداشتم کار می
 افتاد. 

داری زل زدم که رو دانیال به آشپزخونه دوید، بهش با نگاه مفهوم
 به جمع، لبخندی زد و گفت: 

 ببخشید رزا یکم سرماخورده...   -

 کمک کرد . به پهلوش تکبه داده بودم که پرسید: 
 کنی؟  اون مکمل رو بهت داده بودم استفاده می -

 لرزش بدنم شدت پیدا کرد و آروم جواب دادم: 
 آره خوردم. تپش قلب دارم... ضعف کردم. -

انی با خودش من رو داخل اتاق برد و روی تخت درازم کرد. با نگر
 که توی لحن صداش بود گفت: 

چیزی  خوری. از صبحکن برات یه چیزی میارم می استراحت -
 خوردی؟  

 شتم. حالت تهوع داشتم نتونستم...  نه میل ندا -

 االن میام.   -

خاطر من نبود، همه دونستم این نگرانی بهاز اتاق بیرون رفت. می
 ش بود. خاطر بچهبه

ر مثل تموم مردها عشق بچه داشت و بعد به دنیا اومدن بچه قرا
م بود، محل سگ هم به من نذاره و من از خدام بود کاری به کار

 نداشته باشه.  

 پرسید: شد و میحالم بهتر شده بود و مامان گاهی مشکوک می
 مطمئنی حامله نیستی؟  -

 داد:و بعد جواب خودش رو خودش می
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 مز نمیشد که... وقت وضعت قرخب اون -

ه غذاها رو ردیف کرده بودم. بابا و آقای فرزان کنار هم نشست
زدن. مامان هم پیش من بود، خانم جون و بودن و حرف می

شدن دارم ای از پذیرایی بودن و وقتی متوجه میمامرجان هم گوشه
 دادن.  زدن و زاویه دیدشون رو تغییر میکنم، لبخندی مینگاه می

 زنن. در مورد من حرف میدونستم می

زدیم که مامان با با مامان از روزی که نیال گم شده بود حرف می
 خونسردی گفت: 

 دیروز نیال زنگ زد.   -

 های گرد تماشاش کردم.با چشم

 

 گفت؟ کجاست؟!  واقعاً مامان؟ خب چی -

ثل خودت هوایی شده، توی امارات کار پیدا کرده و داره کار م -
 ادی در مورد کارش نگفت.  کنه. چیز زیمی

مر عپس عمر، پیام من رو به نیال رسونده بود. انگار نیال برای 
 رسید.به نظر می کنه؛ چون این طورکار می

 مامان دستم رو فشرد:  
رزا؟! به پریا یه زنگ بزن، فکر کنم ازدواج کرده و سرش  -

 حسابی مشغوله.  

 خندیدم و پرسیدم: 

 واقعاً مامان؟  -

ز قوانین ادات شم، مامانش، توی پیام شما به علت تخطی آره ف -
 ( عکس گذاشته بود. N.a25برای مدیریت ارسال شد!)

با خوشحالی به اتاق رفتم تا به پریا زنگ بزنم. دانیال روی تخت 
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 ش خیره شد. نشسته بود که با دیدنم رو برگردوند و به گوشی

حالت رو جا میارم صبر کن. سریع و شیطون، خیلی جدی خواستم 
کنه؛ با این حال خیلی دونستم داره نگاه میلباس عوض کنم. می
ها بود که نزدیکم بشه.  به کمد نزدیک شدم مغرورتر از این حرف
 ها رو چک کردم. و خیلی آهسته لباس

 ا لباسروی تخت نشستم و چمدونم رو باز کردم. از داخلش چند ت
 ش که صداش دراومد: خواستم بپوشمدرآوردم و می

 م. ی من، برو کالزت روبه جا خودنمایی جلو -

یلی دهنم باز مونده بود که از روی تخت بلند شد و بیرون رفت. خ
 زدنش حرص خوردم. با این لحن حرف

تونستم ازش جدا باز بلدم چی کار کنم تالفی شه! من امشب رو نمی
تونستن بفهمن ما کنار هم بخوابم. مامان و بابا مهمون بودن و می

 نیستیم. 

های طالیی بلندم رو از کمد لباس قرمزم رو پام کردم و چکمه
 برداشتم.

 تا باالی زانو بود؛ اما لباس رو پوشش نمیداد. 

کردم و خیلی سریع تصمیم مدمی رفتار میاین روزها خیلی د
گرفتم. یک بار این نقشه رو انجام دادم و یه َچک ازش خورده می

 بودم ولی حیا ندارم.  

 موهام رو باال بستم و آرایش غلیظی کردم، سایه اسموکی، مژه
ر مصنوعی، کانسیلر و کانتور، رژ لب زرشکی مات. چند تا انگشت

ی جواهرات، گردنبندی که خانم خل جعبهو دستبند دستم کردم. از دا
 جون برای عقد هدیه داده بود رو روی سینه انداختم.

 لباسم همونی بود که دانیال ازش متنفر بود.  

خواستم کاری کنم هنوز به وقت ناهار خوردن خیلی مونده بود می
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دانیال از حسودی بمیره، توی آینه نگاهی به خودم کردم و لبخند 
 زدم. 

فت با یلی جذاب شده بودم. پالتو رو دستم گرفتم حتی یادم رخیلی خ
 پریا صحبت کنم. 

 حاال اولویتم فعالً در آوردن لج دانیال بود.  

شده  از اتاق که بیرون اومدم، مامان و بابا با دهانی باز و خشک
 بهم خیره شدن. رو به دانیال گفتم: 

 سویچ ماشینت بده بیرون کار دارم. -

 ش باال، کنار بابا نشسته بود و با دیدن من ابروهادانیال روی مبل
 داد و چینی به پیشونیش نشست. با لحن خیلی بدی پرسید: 

 کجا به سالمتی؟  -

رم ماشین َفکسنیت ار دارم. جواب باید پس بدم؟ اوکی خودم میک -
 بمونه برای خودت.  

 از خونه بیرون اومدم و قصد داشتم به سوگل سری بزنم. 

 ی خودش رو بهم داده بود. هواپیما، شماره سوگل توی

م خیلی سریع تاکسی گرفتم و توی تاکسی بودم که دانیال به طرف
 ه که ماشین حرکت کرد. شخواست نزدیک دوید، می

کردم. به گوشیم زنگ زد؛ اما توی دلم، خودم رو تحسین می
 سایلنت کردم تا صدای زر زر گوشی رو نشنوم. 

 شه. بید نبود، پس نباید دانیال زیاد نگران از این کارها ازم بع

 ی سوگل رو گرفتم.تماس دانیال رو ریجکت کردم و شماره

 

م وقتی سوگل فهمید میام ببینمش، خیلی خوشحال شد و سریع برا 
 لوکیشن فرستاد. 

من هم لوکیشن رو به راننده خوندم و راننده به همون جا حرکت 
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 کرد. 

دم ماشین دانیال رو کنار تاکسی دیچشمم به آسمون ابری بود که 
زد تا ماشین نگه داره. به راننده اطالع داد و بوق میکه چراغ می

 رکت کنه. تر به آدرس حدادم نگه نداره و سریع

 ای نگه داشت و گفت: جلوی کوچه
 جاست. لوکیشنی که خوندید این -

یغ جکرایه رو حساب کردم و پیاده که شدم دانیال دستم رو کشید. 
 زدم و با صدای بلند گفتم: 

 کمک! این آقا مزاحمم شده. کمک...  -

ر و سدانیال با حرص بهم خیره شده بود که چند تا زن اومدن و به 
 ی دانیال زدن و فحشش دادن.کله

اطراف  سرم رو باال گرفتم و با حس پیروزمندانه، نگاهی به 
 انداختم. 

ی آپارتمانی که سوگل بهم دیگه توجهی به دانیال نکردم که شماره
 . 254ی فرستاده بود رو دیدم؛ ساختمان شماره

آیفون رو که زدم بدون معطلی باز شد و به پشت سرم برگشتم. 
 ودانیال جلوی ساختمون، داخل ماشین نشسته بود و با عصبانیت 

 رگ گردنی متورم بهم خیره شده بود. 

به سرعت در رو بستم و وارد البی شدم. نگهبان با دیدنم به 
رو ی چهارم ی طبقهآسانسور راهنماییم کرد، تشکر کردم و دکمه

 فشردم. 

ش با باز شدن درهای آسانسور، جیغ بلندی به سوگل کشیدم و بغل
 کردم.

 ش بشیم. خیلی سفت بغلم کرد و کمکش کردم با هم، وارد خونه 

ی خوبی ی نقلی و کوچیکی داشت؛ اما زیبا بود و محلهخونه
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داشت. روی کاناپه نشست و در مورد کار و بار ازم پرسید خیلی 
 ش بدونم.بارهتر درمشتاق بودم بیش

ی ، خونهکرد و این خونهسوگل توی امارات تنها زندگی می
 نامزدش یا همون دوست پسرش بود. 

ش به خوند و از خانوادهتوی دانشگاه دوبی، طراحی دوخت می
ش توضیح نداد دلیل شخصی جدا شده بود. زیاد در مورد خانواده

ش مشکل داشته چون کالً با خانواده جور متوجه شدم کهاما من این
 تعصبی و سنتی بودن.  

یک لحظه سوگل به دستشویی رفت که من به پنجره دویدم و 
 نگاهی به پایین کردم تا ببینم دانیال رفته یا نه؟!

زنه و گوشی خم شده بودم که دیدم دانیال جلوی ساختمون پرسه می
 کرد.  به دست و با اضطراب، خیابون رو متر می

ا دو رو خراب کردم. مامان و بابا حاال دیگه فهمیدن ممن همه چی 
 ی خوبی نداریم.تا با هم رابطه

های دانیال رو دیدم. چند باری گوشی رو چک کردم و فقط تماس 
 اهمیتی ندادم و با ژست خاصی روی کاناپه نشستم.

 

صدای رعد و برق بلند شد و کمی با صداش ترسیدم. به آسمون 
 سوگل برگشت و رو بهش گفتم:  ابری چشم دوخته بدم.

 خوام برم.  ی میاد. من میکعزیزم نامزدت  -

 خوای بری خب؟!  بمون چرا می نه رزا ناهار -

ه قربونت! زحمت دادم. فقط اومدم ببینمت تا خیالم راحت شه ن -
 خوبی.  

رسه. بمون، وقتی اومد، برو دیگه. امزدم یک ربع دیگه مین -
 هوم؟!  
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 باشه.   -

مورد روز آخر فشن شو گپ زدیم و سوگل اظهار داشت کار در 
من، توی دنیای مد مثل بمب ترکونده و به زودی خبرنگارها و 

 فشن بالگرها به سراغم میان.  

راجب هر اتفاق خاص و غیر مهم حرف زده و خندیدیم. ساعت 
چهار بعد از ظهر شد که سوگل ازم خواهش کرد کمی باهاش غذا 

ر وایسی قبول کردم و کمی از دست پخت بخورم. توی رو د
 ش رو تست کردم. خوشمزه

کردیم که سوگل کالفه و با اخم ها رو جمع میداشتیم ظرف
 مصنوعی من رو روی مبل نشوند و تاکید کرد:

 یاد نباید ورجه وورجه کنه. زن حامله که ز -

 تو هم پات شکسته خب.  -

 د دارو بخورم. بشین االن میام. بای -

 خندیدم که از آشپزخونه صداش اومد:
 مونی قراره بری؟ جوری شیک کردی؟ مه؟ چرا اینرزا -

 جوییدم جواب دادم:که داشتم شکالت میبا تعجب در حالی
 مهمونی؟!  -

 تر به گوش رسید :صداش نزدیک
 بله دیگه. خیلی شیک و پیک کردی. آرایش و فالن و...  -

د ام گرفته بوی زدم. انقدر خندهنگاهی به لباسام کردم و قهقهه بلند
 خندیدم. زدم و میکه ناخودآگاه چند تا ضربه رو زانوم می

هام بارید که سوگل با چند تا تک خنده کنارم نشست از چشم اشک
 و پرسید:

 ؟ هان؟ اوه اوه چه خبره؟! دیوونه؟! چیه -
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 زنان جواب دادم:نفس نفسی کشیدم و با خنده

 موضوعش... مفصله...  -

 خیل خب حاال... ِا...  -

 زنان جواب دادم:جیغ
 کنم. االن تموم می -

هام رو پاک کردم. های تکی اشکزدم و با خنده بعد چند دقیقه نفس
 سوگل دستمال کاغذی بهم تعارف کرد و تشکر کردم. 

سوزشی توی گلوم و دردی در فکم حس کردم و کمی با دست 
 مالش داده و شروع کردم به توضیح:

 دونم کار اشتباهی کردم ها... ولی... می -

 هام رو پاک کردم و ادامه دادم :با دهانی باز زیر چشم
خاطر حرص دادن به دانیال شوهرم این کار رو کردم. اذیتم به -

هم خواستم تالفی کنم که از خونه با عجله بیرون اومدم  کرد من

 جا اومدم. و به این

 سوگل با دهنی باز پرسید:

ت هست... نباید بچه شدی ها... اون همسرته، بابای بچهرزا؟!  -
 کردی. این کار رو می

شه دلم خنک شکال نداره جلو بارون ایستاده االن خیس میا -
 شه. می

 جاست؟ رزا شوهرت این -

 هام رو ناباورانه بهم زده و با لبخندی جواب دادم:دست

 آف کورس. چرا که نه؟!  -

 برو بگو بیاد داخل. رزا؟!  زشته... پا شو -

 فرم گردش نگاهی انداختم و کیفم رو برداشتم:های خوشبه چشم
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 رم عشقم خیلی زحمت دادم. خودم می -

 من نگفتم که تو بری...  -

کمی  وخواستم جواب بدم که در آپارتمان باز شد و مردی    قدبلند 
ه بی کردم. خندید و رو چهارشونه وارد خونه شد. با دیدنش سالم

 من گفت: 
 تر شدی...  سوگل؟! عوض شدی ها... خوشگل -

خیز سرخ شدم که سوگل از روی مبلی که روش دراز کشیده بود نیم
 شد و جدی پرسید: 

 بله؟!   -

ه نامزد سوگل، مات و مبهوت من و سوگل شد که زود زدم زیر خند
 تا دعوایی پیش نیاد: 

گیری خی داره چرا به دل میسوگل جون! نامزدت باهات شو -

 عزیز؟! 

هم  انداختن و مندار کل میخنده سوگل و نامزدش داشتن خیلی
 خندیدم.می

 انگار سوگل، عمداً این کار رو کرد تا من رو بخندونه. 

نامزدش بهش نزدیک شد و دست هم رو گرفتن. سرم رو پایین  
 انداختم و وقتی از هم جدا شدن گفتم: 

 خیلی دیرم شد.  من برم که  -

 ذا خریده...  غوای! کجا رزا؟ سامی  -

ها مهمونمون ه عزیزم دیگه برم و مزاحمتون نشم. مامانم اینن -
 ترسم دیر کنم.  هستن، می

نامزد سوگل، خواست چیزی بگه که صدای بلندی ساختمون رو 
 لرزوند.
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خم  نگاهی به پنجره خیس شده از بارون کردم که نامزد سوگل با ا
 ریع در رو باز کرد تا گوش کنه چه اتفاقی افتاده. س

 سوگل و من مات و مبهوت به هم خیره شدیم. 

 

گم شو برو ببینم، مرتیکه خر... زن من توی یکی از این » 
هاست. رزا؟! رزا؟ کدوم گوری هستی میای یا پیدات کنم و خونه

 « چالت کنم؟! 

ب صدای داد و هوار دانیال به فارسی توی ساختمون پیچیده بودآ
  دهنم رو قورت دادم و لرزیدم. لب گاز زدم و با خجالت گفتم:

 دارن.   ببخشید انگار با من کار -

 رز...   -

سوگل خواست چیزی بگه؛ اما حرفش رو خورد و چیزی به زبون 
  نیاورد. کیفم رو با استرس برداشتم و صورت سوگل رو بوسیدم:

 زنم گل گلی... فعالً.  باز بهت سر می -

یاد از نامزد سوگل خداحافظی کردم و منتظر آسانسور شدم که تا ب
 شدم.برسه از اضطراب هالک می

ز اها پایبن برم. هر چقدر رجیح دادم از پلهنتونستم منتظر بمونم ت 
 شد.  رفتم، صدای دانیال بیشتر بهم نزدیک میها پایین میپله
 جا؟  رزا؟ میای یا بیام چالت کنم همین -

 ها تا پاگرد طبقه اول رو پایین اومدم.ی پلهبا دقت و استرس همه

، وم کنمتپش قلب زیادی داشتم ولی باید این دانیال کله خراب رو آر 
 کار دستم نده.  

ه ای رسیدم که دانیال و من حاال رو در رو بودیم. نفسی بریدبه پله
 فوت کردم : 
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؟ هر غلطی جا هم ایرانهکنی اینشی نه؟ فکر میآدم نمی -

 خواستی بکنی؟ 

 داد:  ها جلوی دانیال رو گرفته بودن. ادامهنگهبان
 گم شو پایین.   -

کرد. لرزش تنم بیش گوشم رو پاره میی صداش به قدر کافی، پرده
م ر خورداز حد شده بود تا خواستم یه قدم دیگه از پله پایین بیام س

 ها رو پایین اومدم.  و کل پله

ها زمین خوردم. به ی جهان به دورم گشت و وقتی پایین پلههمه
 سختی بلند شدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم. نکنه چیزیش بشه

  انیال خفه شده بود. هل شدم و سرش داد زدم:بچم... دیگه   د
 زنه؟ بی... بیا ببین... نبضم... می. می... می -

فت دانیال نگهبان رو پس زد و فوری به سراغم اومد. دستم رو گر
 و نبضم رو چک کرد. 

کردم بچم چیزی خودم به شدت ترسیده بودم و توی دلم دعا می
 : نشده باشه. دانیال پرسید

 حالت تهوع؟   درد نداری؟ -

 نوچ نوچی کردم که آروم گفت: 
 پس چیزی نیست. پا شو...   -

لند دستش رو به سمتم دراز کرد. مجبور بودم دستش رو بگیرم تا ب
 شم.

نوز موهام رو کنار زدم و به کمکش از ساختمون بیرون اومدیم. ه 
 لرزید. بدنم، از هل این اتفاق  می

ی که سرم زد دوباره کپ توی ماشینش که نشستم با صدای فریاد
 کردم.
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ری تو این ی من، توی شکمت میخیلی احمقی رزا... بچه -

کس دونی موقعیت حساسیه هیچها که چی؟ تو نمیخراب شده

 نباید از حاملگی تو خبر داشته باشه؟  

 با صدای آهسته و لرزونم زمزمه کردم: 
 ی سوگل... بود...  مم.. من... خونه -

هاش بفهمم که چقدر از دستم شمردن تعداد نفستونستم با هنوز می
 ز: عصبی هست. دوباره شروع کرد به داد زدن و فشردن به پدال گا

 تو االن میری به مامان و بابای من چی بگی؟ بگی چی شده؟   -

با صدای بلندش شوکه شده بودم که یهو به سکسکه افتادم. 
زد هول و هراس به تنم های خطرناک و پیچ در پیچی که میسبقت

 نشوند. 

م دیگه ادامه نداد. تموم با شنیدن صدای هق هق سکسکه 
عصبانیتش روی ماشین خالی شد. ضربه ای به فرمون زده و زیر 

 لب زمزمه کرد: 
یده رفته بیرون، انتظار داره مامان بابای مثل حیوون لباس پوش -

 من حرفش رو باور کنن.  

، هنوز لرزش بدنم تموم نشده بود که به خونه رسیدیم و دانیال
و ترمز دستی رو نکشیده از ماشین پیاده شد و محکم در ماشین ر
از به هم کوبید. خواستم پیاده شم که در سمت من رو خیلی خشن ب

 کرد و داد زد: 
 گم شو پایین.   -

دادم. تا گفت انجام میحس شده بود و هر کاری میتموم بدنم بی
م زده حاال این همه عصبی و ناراحت ندیده بودمش.  کیفم رو به بغل

 و وارد حیاط خونه شد و جلوم ایستاد.  
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هاش رو به کمرش تکیه هنوز از شوک در نیومده بودم که دست
 : ای بهم گفتداد و با صدای دورگه

 سرت رو باال بیار.   -

هاش چشم خیلی آهسته مژه زدم. سرم رو باال آوردم و به چشم
 دوختم.

هاش هیچ حسی نسبت به مثل روز اولی که دیدمش توی چشم 
 خودم ندیدم.

گونه حسی که های رنگِی سرد و عصبی، عاری از هیچهمون چشم 
 های رنگی نهفته باشه. پشت این چشم

کرد. دیگه من براش مهم مون نگاهم نمیدیگه مثل روز عاشقی
 نبودم و موجودی  که توی شکمم هست مهم بود.  

کرد. هنوز شوکه بودم و طور جلوم ایستاده بود و نگاهم میهمون
ن درکی از موقعیت و زمان نداشتم و مطمئن بودم دانیال پشت ای

 ای داره.  نگاه ناگهانی نقشه

 ارد خونه بشیم. آروم هلم داد و دستم رو گرفت تا و

ی پنجره افتاد؛ پس علت نگاهش های پشت پردهچشمم به نگاه
تونستم کاری همین نگاه ها بود. قلبم شکسته بود و هیچ جوره نمی

 که با احساساتم کرد رو نادیده بگیرم.  

 ن. وارد خونه شدیم و همه ساکت فقط به من و دانیال زل زده بود

 

 انیال غرید:سرم رو پایین گرفته بودم که د
 برو اتاق.   -

االن موقعیتی نبود که بهش نه بگم و از حرفش سرپیچی کنم. 
 سریع ازش فاصله گرفتم و وارد اتاق شدم. 
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قعاً پالتو رو روی زمین انداختم و توی آینه به خودم زل زدم. وا
جوری شد؟! من که قرار بود دانیال رو اذیت کنم چرا خودم چرا این

 به خوردم؟شکستم؟ چرا خودم ضر

 نگاهم به عکسی که دانیال به دیوار زده بود افتاد.   

 صداش توی گوشم پیچید: 
 رزا تا آخر اکتبر میام پیشت... برات سوپرایز دارم.   -

پس سوپرایزت همین بود. همین عکس که قاب کردی و رو دیوار 
 گیر شدی آقای دکتر. نصب کردی. به جای سوپرایز کردن، غافل

دار بشی، اون هم از زنی که کردی بچهفکرش رو هم نمی
هات درک خوای حتی ریختش رو ببینی. من این رو از چشمنمی

 کردم.  

تاپ نشستم تا کمی هام رو عوض کردم و روی تخت جلوی لپلباس
 با نوشتن آروم بشم. 

تونستم روزم م عادت کرده بودم و نمیبه نوشتن خاطرات روزانه
 شتن تموم کنم. رو بدون نو

چند ساعتی در سکوت سپری شد و فقط صدای تایپ کردن ده 
 یچیده بود.  مک توی اتاق پم روی کیبورد آیانگشتی

ا یه با صدای تق تق در، درست نشستم که مامان در رو باز کرد و ب
ر دسینی از غذا داخل شده و در اتاق رو بست.کنارم نشست. چیزی 

 نپرسید و فقط پرسید: مورد اتفاق چند ساعت پیش 
 به پریا زنگ زدی رزا؟   -

 سری به منظور نه تکون دادم و جواب دادم: 

 زنم.  االن زنگ می -

 غذات رو بخور یخ نکنه.  -
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 صداش خیلی آروم و با طمأنینه بود.  

 از اتاق بیرون رفت و سینی رو جلو کشیدم.

وی هوا بهتر شده بود و فقط صدای شر شر بارون توی ناوودن ت
 حیاط پیچیده بود. اشتهایی برای خوردن غذا نداشتم. 

ی ذوقم از اومدن که همهخاطر بچه هم شده باید بخورم با اینبه 
 مامان و بابا کنارم کور شده بود.

وق شبعد از غذا گوشی رو برداشتم و به پریا زنگ زدم. با ذوق و 
 م روزیادی جواب داد و ازم گالیه کرد. صدای خوشحال پریا قلب

 لرزوند، کاش من هم به اندازه اون خوشحال بودم.  

ورد، آتا شب توی اتاقم موندم و دوباره مامان شام و عصرونه برام 
ای در مورد طراحی دوخت در سال کل روز مشغول خوندن مقاله

 جدید میالدی بودم. 

 بیرون وبعد از شام بلند شدم و در رو به ایوان حیاط، رو باز کردم 
 رفتم.

 های توی آسمون انداختم و آروم زمزمه کردم: نگاهی به ابر 
 کنم.زنم به دریا... دیگه به هیچ چیز فکر نمیدلم رو می -

 ریخت. سر درد شدیدی داشتم و تمرکزم رو هر لحظه به هم می

کشیدم بیرون برم و با خانواده وقت بگذرونم. روی تخت خجالت می
 انیال مغرور داخل شد.نشسته بودم که در اتاق باز شد و د

 فهمیدم وقت خواب هست، خودم هم خیلی خسته و بی حال بودم. 

بدون هیچ اعتنایی به من، لباسش رو عوض کرد و با شلوارکی  
ی کنار تخت دراز کشید. همون لحظه شکمم تیر کشید. روی کاناپه

 هاش رو بست.به راحتی، دستش رو به پیشونیش تکیه داد و چشم

ر اغ رو غیر فعال کردم و روی تخت دراز کشیده و دبا کنترل چر
 عرض چند ثانیه سریع به خواب رفتم. 
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 چند ساعت بعد

ی شدید چشم باز کردم. عرق کرده بودم و با حس درد و گرما
ا لرزش بدنم خیلی شدید بود و تنم وقتی در تماس با اکسیژن هو

 افتاد. قرار گرفت، بدنم بیشتر به لرزه می

کرد و حس عادت ماهیانه شدن و حتی بیشتر درد میشکمم در حد 
نترل گرمی به پاهام منتقل کرد. خیلی آروم داشتم لرزش بدنم رو ک

خورد و همین توانم هام به هم میخیز شدم. دندونکردم که نیممی
شد  رو برای بلند شدن از تخت ازم گرفت. آخ بلندی گفتم که باعث

های م با چشممالید که  با دیدنهاش رو دانیال چشم باز کنه. چشم
 گرد پرسید:

 چرا رنگت َگچه؟   -

با ترس لحاف رو از روم کشیدم که خون همه جای لحاف و تخت 
. رو برداشته بود. دانیال کنارم نشست و نگاهی به وضعیتم کرد

 عرق پیشونیم رو پاک کرد که با ترس گفتم: 
 چی... چ... چی شد.. ه.... ؟!  -

 با بهت به خون خیره شده و گفت: 
لرزی؟ بدنت چرا سرده ولی سرت چیزی نیست نترس. چرا می -

 گرم؟ تب داری؟ 

رک دلرزشم دست خودم نبود و انقدر ناگهانی این اتفاق افتاد که 
 کردم باید چی کار کنم؟!نمی

لحاف رو به سرعت کنار زد و با عجله جعبه دستمال کاغذی رو 
 َکند و بهم گفت : 

شی. جام نترس. خودت بشور خوب میبرو دستشویی من این -

 بدنت به هوا حساس شده. 
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هام ریزیم انقدر شدید بود که تا ایستادم به زمین خوردم. چشمخون
 سیاهه رفت زمزمه کردم: 

 سرم داره گیج میره.  -

های نیمه بازم دانیال کمکم کرده و روی تخت نشستم. از زیر چشم
 کردم. رم داشت. هنوز لرزیده و عرق میدیدم لباس پوشید و ب

هام رو بستم از خونه بیرون زد و من رو توی ماشین گذاشت. چشم
 هام تار بود اماو با صدای بلند برانکارد چشم باز کردم. دید چشم

رسید توی بیمارستان بودم و این رو از بویی که به مشامم می
 تونستم بفهمم. می

 تاق پیچید: ی دانیال توی اصدای دورگه
 حامله است...   -

دیدم. صدای مردی ترک هام نیمه باز بود و همه جا رو تار میچشم
 رو شنیدم که گفت: 

این رو توی شکمش تزریق کن. فوری... دیواره رحمش  -

 خونریزی کرده. 

تونستم از سوزن آمپول فرار کنم. سوزن توی بی حال بودم و نمی
 شد.   ام بلندشکمم فرو رفت و صدای ناله

دادم. نگرانی هام رو بستم ولی صدای اطراف رو تشخیص میچشم
 کل وجودم رو فرا گرفته بود و فقط فشار دست دانیال بهم صبر

شد سریع ازم آزمایش خون گرفتن و داد. لرزش بدنم تموم نمیمی
 با عجله از اتاق بیرون رفتن.

 

 صدای دانیال توی گوشم زنگ زد: 
 رزا؟ خوبی؟   -
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ریختم سری تکون دادم و بغضم شکست. آروم اشک می به سختی
که درد شکمم کم کم کاهش پیدا کرد. بعد نیم ساعت یکی از 

 پرستارها به ترکی رو به دانیال گفت: 
 متأسفیم... علت خونریزی سقط بچه توی شکمش بوده.  -

 : حالم بدتر شد. با زور چشم باز کردم و بریده بریده داد زدم
 ام... بچ.. بچم... بچه -

 دانیال دستم رو گرفت. 
گه بچم مرده... این... میگه... بچم مرده... بگو بچم زنده این می -

 است... مگه تو دکتر نیستی هان... بگو... 

م اشک تموم صورتم رو گرفته بود و نفسم بند اومد. روی تخت نی
کرد و اجازه زدم. دانیال کنترلم میخیز شده بودم و داشتم جیغ می

جونی به کمرش ی آروم و بیداد بیشتر از این جیغ بزنم. ضربهنمی
 زدم و زمزمه کردم: 

 بگو... بچم... زنده... س... بگو...  -

س کردم  باید زودتر از چسبیده بود. ح هام خشک شده و به هملب
 دست خودم خالص شم.

گفتم و به ِسرم دستم من باعث شدم اون بچه بمیره. چیزی نمی
خیره شده بودم. کم کم داشت صبح میشد و دانیال با تموم 

دونستم باید چی کار کنم. تقصیر خستگیش کنارم نشسته بود. نمی
ای باشه که زمون ربهمن بود یا تقصیر دانیال؟ اگه علت از ض

ها به بچه وارد شده چرا همون لحظه خونریزی نکردم افتادن از پله
ه چرا و اگه علت، ترسیدن از صدای بلند دانیال و داد زدن سرم باش

 من دردی همون لحظه حس نکردم؟! آروم زمزمه کردم: 

جا بود. یادت نرفته که از هم جدا تاریخ انقضاء عشقمون تا همین -
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 .. خیلی وقته... شدیم.

 ون طالق نامه داخل ایران باطل شد. ما هنوز زن و شوهریم. ا -

 صدای آهسته دانیال توی گوشم بود. سریع جواب دادم: 
 از این به بعد دیگه نیستیم.  -

 ل کردهسرمم تموم شده بود و حالم کمی بهتر از قبل بود. تب ُبر عم
م تر سرم از دستو حالم رو بهتر کرده بود. بعد از چک کردن دک

 خارج شد و رو بهم گفت : 

 چند ماهت بود؟  -

 نه هفته.  -

بیعیه خدا رو شکر زودتر سقط شد وگرنه جون خودت هم به ط -
خطر میفتاد. به هر حال متأسفم. مرخص هستی عزیزم. استراحت 

 ر بشه.یادت نره. تا دو هفته  تغذیه مناسب داشته باش تا حالت بهت
ت مصرف ماهیانه این داروها رو تا اولین عادتدارو نوشتم حتماً 

 کن.

های خونیم رو با لباس دیگه ای عوض کردم و وقتی خواستم لباس
 از تخت بیرون بیام خون روی مالفه و زمین رو دیدم. 

هام رو پام کردم دانیال خواست کمک کنه بغض کردم و آروم دمپایی
ضعیف  اومدم. پاهام که خیلی با پرخاش هلش دادم و از اتاقم بیرون

کردم. تونستم سر پا بایستم خدا رو شکر میشده بود و همین که می
 با کمک دیوار تا نصف راهرو رو با قدم های آروم طی کردم. 

 دانیال پشت سرم میومد که وسط راهرو بیمارستان سرم گیج رفت
و  دم کردو ایستادم. به دیوار تکیه دادم که با یه حرکت، دانیال بلن

 ا خودش از بیمارستان خارج کرد.  ب

به تتوی روی گردنش زل زده بودم که من رو توی صندلی عقب 
ماشین جا داد. صبح شده بود و همه در تکاپو بودن، به ورود و 
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کردم که خروج آدمای مضطرب و نگران از در بیمارستان نگاه می
 ماشین رو روشن کرد و به راه افتادیم. 

. روی داشبورد، کف ماشین، حتی روی اثرات خون همه جا بود
ی وسط صندلی سرنشین خون خشک شده بود. چشمم از آینه

 ماشین به دانیال افتاد. موهاش روی پیشونیش ریخته بود و به
 کرد. سرعت داشت مسیر رو طی می

آلودگی تموم بدنم رو کرخت ای داشتم و حس خوابسردرد ضربه
ی ترین منظرهنظرم زشتکرده بود. آسمون ابری آبان ماه به 

. هر امروز اومد. پاییز بود.. فصل جدایی ها و از دست دادن ها..
 رفتم. کردم کاش دیروز بود و به مالقات سوگل نمیلحظه آرزو می

 

شد  به ویالی کوچیک خارج شهر دانیال رسیدیم که از ماشین پیاده
ه ونو در سمت عقب رو باز کرد.  کمک کرد تا پیاده بشم. حیاط خ

هم با سکوتش فریاد جدایی و غم سر داده بود.  تنها چیزی ک 
 کرد بوی عطر تنش بود.آرومم می

م شاید دیگه هیچوقت این بو رو استشمام نکنم پس تا توان داشت
 بوی تنش رو توی ریه هام قفل کردم. 

ن صدای در خونه، من رو از حال و هوای تنش رها کرد. دانیال م
ی گره خورده صدای خشن و ابروهای کشیدهرو زمین گذاشت و با 

 پرسید: 
 تونی راه بری؟ می -

ی روم رو ازش گرفتم و راهم رو به طرف اتاق پیش گرفتم. سنگین
کردم که نگاه مامان و بابام و خانم جون و آقای فرزان رو حس می

توجهی بهشون نکردم و در اتاق رو پشت سرم قفل کردم. خون 
 نداخت. ن من رو به گریه ای روی تشک و زمیخشک شده
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 هام افتاد. هام لرزید و اشک هام روی گونهبا دهانی بسته شونه

من چجوری خودم رو بخاطر اتفاقی که افتاده ببخشم؟ چطور 
 تونستم این همه خودخواه و یک دنده باشم؟ چطور؟ چطور؟ می

. از دیواری که بهش تکیه داده بودم ُسر خورده و زمین نشستم 
دستام رو روی صورتم گذاشتم و بی صدا به گریه و هق هق 

 افتادم.  

ی اتفاق های اخیر تقصیر من و خود َسری هام بود. دیگه همه
کنم بتونم رزای سابق، رزای هیچی مثل قبل نمیشه دیگه باور نمی

 خندان باشم.

ن ای بودم خیلی چیز ها رو تحمل کردم ولی االن ممن دختر قوی
ش از کشی و لجبازی خوداش رو بخاطر گردنزنی هستم که بچه

گرده من دیگه آدم سابق دست داده. هیچ چیز به گذشته برنمی
 نمیشم.

 

 دانیال

دن مادر و پدرم بعد فهمیدن جریان حاملگی رزا، خیلی مراقبش بو
ست و دن. رزا اصالً حالش خوب نیگرو حاال دارن به ایران برمی

 چهار روزه که روی تخت نشسته و به کتاب زل زده، دقت کردم و
خونه و به همون صفحه خیره شده و توی فهمیدم اصالً کتاب نمی

 فکره. 

گشتن مادر و پدر رو بدرقه کردم اما قانع کردن مادر رزا برای بر
 به ایران خیلی سخت بود. 

شق  گلی خانم اخالقش خیلی شبیه رزا بود عین رزا یک دنده و کله
 بود. 

به هر مصیبتی که شده آقا حمید رو راضی کردن تا گلی خانم رو به 
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شده، هر های مهاجرتم توی سفارت نیمه کاره رها خونه ببره. کار
گرفتن تا به سر روز از بیمارستان محل کار جدیدم باهام تماس می

  کار برگردم.

گیر اوضاع روحی و زندگی بهم ریخته بود. از هر لحاظ آشفته و در
 بودم. 

دادم که یا گوشی هر لحظه باید جواب تماس های مکرری رو می
 رزا بود یا گوشی خودم و مشکالت زندگیم. 

و  ماشین رو بی احتیاط پارک کردم و وارد خونه شدم. هوا دلگیر
 ی زندگیم. هگرفته بود. سرد و سنگی عین وضعیت آشفت

دونستم باید چی کار کنم؟! راه حلی برای ذهنم درگیر بود و نمی
خروج از این وضعیت توی فکرم نبود. از طرفی رزا نه غذا 

 خوره نه حرف میزنه. آخ! دوباره افسردگیش عود کرد. می

ی نرم خوش رنگ خونه، پا دراز کردم تا سیگاری روی کاناپه
نخ  ع پیدا کنم. از پاکت مالبرو یهبکشم و راه حلی برای این وض

سیگار رو به گوشه ی لب گذاشتم و فندک طالکوب خوشرنگ 
ه یادگاری بابابزرگ رو زیر سیگار کشیدم و پک محکمی کشیدم، ب

ناپه اندازه تموم دردهای این روزها پک زدم و سرم رو به پشتی کا
 تکیه دادم. 

ستم رسید از روزی که فایل صوتی حرف های رزا با عمر به د
 داغون شدم. قفل گوشی رو باز کردم و فایل صدای رزا رو برای

 هزارمین بار پلی کردم: 
خوام باهات آشنا بشم. من عمر این فکر رو نکن. من می -

خوام خودت رو کشف کنم و عاشق زیبایی درونت می

بشم....من باید تمام مدت باهات رفت و آمد داشته باشم تا 

یخوام به این بازی پایان بدی من از بشناسمت... عمر ازت م
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 مونم. ایتالیا برگردم با دانیال نمی

دن که با شنیدن این صداها دیونه میشدم. این ها همه فایل هایی بو
. عمر به من فرستاده بود تا بتونه تحریکم کنه و به رزا برسه

هام رو به هم فشار دادم هجم غمی که قلبم رو می آزرد بسیار چشم
 ز حس عشقم به رز بود.باالتر ا

 

و  پاهام رو از روی میز برداشتم و روی زانوهام خم شدم. کالفه
 درمانده بودم چنگی به موهام زده و ایستادم.

ای به اتاق برم رفتم که با چه بهونهانگار داشتم با خودم کلنجار می
و باهاش حرف بزنم. کمی زمین رو متر کردم و بعدش گوشی ها 

 لنت قرار دادم. با قدم های محکمم به اتاقشرو توی حالت سای
 رسیدم و در زدم. 

بعد چند لحظه که صدایی از رز توی اتاق نشنیدم وارد شدم. 
ی اتاق زل زده جور روی تخت کز کرده و ساکت به پنجرههمون

یالم. بود. دست به سینه ایستادم میخواستم بهش القا کنم هنوز دان
 . همون دانیال سخت و سنگی دیروز

 خوبی؟  -

رد صدای خشنم آزار دهنده بود. به غذایی که روی تخت مونده و س
 و بی روح شده بود چشم دوختم.

روی تخت کنارش نشستم. وقتی به تخت چشم میدوزم یاد 
 خونریزی اون شب میافتم. درسته خیلی زود بعد رسیدن رزا تشک

وز تخت رو عوض کرده و همه جا رو تمیز کردم ولی باز یاد اون ر
 میفتم. 

موهای خوشگلش  دور و بر صورتش روی تخت افتاده بود. 
اشتم نگاه کنه. کتاب کنار نگاهی به من نمیکرد البته انتظار هم ند
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 ی غبار آلود پنجره ی اتاق.دستش بود و صورتش رو به شیشه

لباس گشاد سیاهی به تن کرده بود که این لباس رنگ صورتش  
م غرو هم بی حس تر نشون میداد. پنداشتم این بود که این لباس 

 بهش نمیاد و هر چه زودتر عوض کنه بهتره. آروم دستم رو بهش
 م و گفتم: نزدیک کرد

از موسسه ی طراحی دوخت تماس گرفتن. فردا امتحان داری و  -

غیبتت خیلی زیاده. بهشون پول دادم تا صبر کنن هر وقت حال 

 روحیت مناسب شد امتحانت رو بدی.

 سکوت کردم و بعد ندیدن واکنشی صداش کردم :
 رزا؟!  -

هیچ حرکتی نداشت، مثل پری دریایی تاکسیدرمی شده بود. رنگ 
 ارش خبر میداد از سر درون.رخس

د بهتر نبود تنهاش بزارم یا کنارش بودن بهش کمک میکرد؟ بای 
به  حتما به جرن خبر بدم که بیاد و کنارش باشه و گرنه نمیتونم

 کارام برسم. 

ش به منم منتقل شد و از اتاقش بیرون رفتم، دلم ناامیدی چهره
ه خت بود. درستنمیخواست توی این حال و اوضاع ببینمش. برام س

 اون عشقم بود و ازش دلخور بودم این باعث نمیشد ترکش کنم و
 تنهاش بزارم؛ اون هم توی این موقعیت خطرناک و سخت. 

ی سوت و کور کردم. این خونه بدون وجود رزا نگاهی به خونه
برام جهنم بود. وقتی صداش توی این خونه نیست، وقتی صدای 

شنوم دلم میگیره. هاش رو نمیهاش و غر زدنپاهاش، خندیدن
هام رو بین کالفه شده بودم و روی صندلی آشپزخونه نشستم. دست

 سرم گرفتم تا خودم رو مجاب به تصمیم گیری کنم. 

اون توی خونه بود با این حال دلم براش تنگ میشد. دنبال مقصر 
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اون حادثه نیستم اما رزا حاال توی ذهنش دنبال مقصره. بهتر نبود 
ش رو بنویسه؟ یادمه توی ایتالیا روزمرگی هاش رو افکار

 نوشت. اصال لپ تاپش کو؟می

به دور و برم چرخیدم و لپ تاپش رو روی میز غذاخوری پیدا 
کردم. تردیدی توی دلم بود و علتش فقط میتونست ندونستن 

 واکنشش باشه.

با این همه مک بوک رو روشن کردم و وارد  فایل وورد شدم.  
 هم نبود و به سختی کلمات رو میدیدم.  عینکم همرا

هام پوشه ای به اسم خاطراتم توی دسکتاپ ذخیره شده بود. چشم
ه رو ریز کردم تا بفهمم همونی هست که میخوام یا نه. بی اراد

 شروع به خوندن خاطراتش کردم : 

از روزی که وارد کاخ مخوف سرنوشتم شدم، شاید هزاران »  
نتخاب خاب هایی که حاال من رو توی مسیر اهزار انتخاب داشتم. انت

ود، بهای بزرگتر قرار میداد. شاید جدایی من و دانیال نشونه ای 
چی  نشونه ای برای آینده. درسته قلبم شکست ولی دلم میخواد همه
ن مرو درست کنم. انگار فقط منم که این وسط قربانی هستم. اگه 

ی که یر کرده گیر مردنباشم هیچکس آسیب نمیبینه. از طرفی قلبم گ
یرون بحاال تموم زندگیم شده... خدایا کمک کن از این ماجرا ساده 

 «  بیام و آسیبی نبینم

ی جدیدی توی پوشه باز کردم. خاطرات رو کنار گذاشتم و صفحه
کت فکری به سرم زد و لبخندی به دنبالش به لبم اومد. در یک حر

ه بعد از در زدن ک مک بوک رو به دست گرفتم و به اتاقش رفتم.
ه وارد شدم پری دریایی خوشگلم چشمش رو از پنجره برداشته و ب

ک مکتابی که نمیخوند زل زده بود. آهسته به تختش نزدیک شدم و 
بوک رو روی تختش گذاشتم. شارژرش رو روی میز جا دادم و 

 دوباره چرخیدم تا نگاهش کنم.  
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م وقتی نگاهش پلکی زدم و سرم رو کج کردم. غرق در لذت بود
میکردم، لذت بخش بود وقتی اینجور ساکت و آروم نشسته و به 

 کتاب زل زده.  

 نفسی تازه کردم و پرسیدم : 
 کوچولو؟! موهات رو ببافم برات؟!   -

یع چیزی نگفت. انتظار داشتم عصبی و تند نگاهی بهم بکنه تا سر
 حساب کار دستم بیاد ولی اون کار رو هم انجام نداد. پس کور

سوی امیدی برای برگشتش به زندگی وجود داشت مهم این بود 
 وقتی برمیگرده آیا همون آدمه یا نه؟! 

دور به روی تختش نشستم و با حرکات آروم بهش نزدیک شدم. نه 
میشد و نه کاری انجام میداد. بوی عطر شنلش رو حس کردم. 

خونسرد موهای بلندش رو از پشت گردنش جمع کردم و به یک 
 طرف شونه اش بردم. 

ن با عشق و امید موهای حالت دار و کمی چربش رو شروع به بافت
اش تتوی پروانه ی کمرش مشخص کردم. از بلوز یقه  پوشیده

 بود. 

ا برو بافتم و آروم بستم. روی موهاش رو بوسیدم. موهای بلندش 
 لحن مهربونی پرسیدم: 

 نمیخوای باهام حرف بزنی کوچولو؟  -

کمی بهش زل زدم تا وادارش کنم حرف بزنه. موهاش رو نوازش 
ی کتابش افتاد. صدای میکردم که احساس کردم چیزی روی صفحه

 د زدم. ی کتابش رو دیکوتاهی داشت اما توجهم جلب شد. صفحه

 

ی کتاب نقش بسته بود. خوب بود که اشکی درشت روی صفحه
 گریه کنه و خالی شه بهتر از ساکت موندن بود. 
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بوک رو جلوش گذاشتم و دوباره موهاش رو بوسیدم. همین که مک
ز تونستم به گریه بندازمش یعنی میتونم کاری کنم حرف بزنه. ا

زنان بیرون اومدم و در رو بستم. از این اتاقش با احتیاط و پرسه
ه به بعد باید خودم براش غذا میپختم. توی فکر راه حل بودم ک

 شروع کردم به پختن شام. 

 وی غذا پختن مهارت خاصی نداشتم، به این آگاه بودم که رزات
اق عاشق الزانیاست انتخابم هم همین بود. کاش بتونم از اون ات

 لعنتی بیرون بکشمش. 

 الزانیا داخل فر بود که با خستگی نفسی فوت کردم و روی مبل
وردم. جلوی آشپزخونه لم دادم. گوشیم رو برداشتم و از سایلنت درآ

ه هام تماس گرفته. شماره اش رو گرفتم که به بوق نرسیدجرن با
 تماس رو متصل کرد: 

لو دانیال؟ رزا کجاست؟! چرا تلفن رو جواب نمیده؟ حالش ا -
 خوبه؟ 

رن... رزا... اممم میشه از فردا بیای و کنارش باشی؟ اصال ج -
 حالش خوب نیست و نمیدونم باید چی کار کنم همه ی کارام روی

 هواست. 

 رزا خوبه؟  -

 لحن شک برانگیز صداش رو درک کردم. 

 فردا میای؟  خوبه. فقط... نمیدونم -

وهوم. نگران نباش. دانیال دوره های طراحی دوخت رزا چی ا -
 شد؟ 

یانه دادم تا رزا رو برای ترم بعدیشون نگه دارن وگرنه داشتن ب -
 حذفش میکردن. 

تو برای کار های کار خوبی کردی. من فردا صبح میام اونجا.  -
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 فردا برنامه ریزی کن. اوکی؟ 

 داحافظ. تمام ممنونم ازت جرن. خ -

د. گوشی رو روی میز عسلی انداختم. بوی الزانیا توی خونه پیچی
از فر درش آوردم و با عجله روی میز گذاشتمش. داشت دستم 

با  میسوخت. توی یه قاب خوشگل تکه ای الزانیا گذاشتم. سینی رو
 .  غذاهای رنگارنگ تزیین کردم تا حداقل گرسنه اش شهانواع پیش

از سینی رو توی یه دست گرفتم و با دست دیگه ام در اتاقش رو ب
 کردم. دست به مک بوک نزده و همونجور به کتاب زل زده بود. 

 رزا؟ غذا آوردم برات. همونه که دوستش داری... الزانیا.  -

نمیزد متوجه زنده هیچ تکونی به خودش نمیداد حتی اگه پلک 
هاش پر میزد ولی توی این شرایط بودنش نمیشدم. دلم برای خنده

 نمیتونستم اذیتش کنم. 

 الزانیا رو کنار تخت روی میز عسلی گذاشتم و آروم به صورتش
دش خم شده و گونش رو بوسیدم. میدونستم االن کل دنیا رو با خو

 دشمن میبینه و میخواد با همه مبارزه کنه گفتم:
همه منتظر رزای طراحن... تا بیاد و کارها رو سر و سامون  -

 بده. همه واقعا بهت احتیاج دارن. همه... حتی من. 

و با رآب دهنم به سختی از گلوم پایین رفت و در رو بستم. پیرهنم 
ن عصبانیت از تن کندم و روی مبل ها پرت کردم. همه کاره ی ای

یاد ه نه زر هم قرار داد. البتداستان، عمر بود. عمر ما دو تا رو کنا
 کنار هم. ما بیشتر رو به روی هم بودیم.  

صبح روز بعد رزا رو به جرن سپردم و خودم راهی بیمارستان 
محل کارم شدم. همه چیز خوب پیش رفت و قرار شد هر روز از 
ساعت نه صبح تا سه ظهر سر کار باشم. کل روز اول کاری رو 

ر نهایت رییس بیمارستان وارد اتاقم توی بیمارستان گذروندم و د
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شد. اصال خوشم نمیومد که کسی کارفرمای من باشه و بهم دستور 
بده. شخصیتم اینجور نبود. روی صندلی خوش فرم مطب نشست و 

های جوگندمیش رو در هم کرد با لبخند خاصی که به لب داشت ابرو
 پرسید: 

کاری خوبی با آقای دکتر اول از همه خوش اومدید. امیدوارم هم -

ا هم داشته باشیم. دومین مورد که میخواستم بپرسم این بود که آی

 شما همیشه بد قول هستید و با تاخیر به محل کارتون میاید؟  

روی  نگاهی به پیرمرد خرفت ُترک انداختم. عینکم رو با لبخند از
 صورت کشیدم. پرسیدم: 

   من نباید درمورد بیمارستان محل کارم تحقیق کنم؟ -

 ناباورانه سری تکون داد و باد به غبغب انداخت و پرسید: 

البه. ایرانی های توی استانبول حکومت میکنند ولی توی کشور ج -
 خودشون جایگاهی ندارن.  

ایگاه ما توی کشورمون محفوظ هست. ما میایم اینجا تا پزشک ج -
ها نجات بدیم. این با تجربه ای بشیم و ملتمون رو از خطر بیماری

 رو نمیدونستین؟  

ز ساکت شد و دیگه بحثی در این مورد نکرد. کیفم رو از روی می
کار شیشه ای برداشتم و بلند شدم. عینک رو با غرور روی 

 صورتم گذاشتم و از اتاقم خارج شدم.  

 به ماشینم که رسیدم گوشیم زنگ خورد. جرن بود، این چهارمین
 تماس جرن با من توی کل این چند ساعت بود.  

 بله جرن؟   -

انیال؟ کجایی؟ من باید برگردم سر کار. راشیت عصبانی میشه د -
 ها. این روزها اعصاب درست و حسابی نداره.  

 الن میرسم.  توی راه. آماده باش ا -
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 تمام.   -

از بدر ماشین رو باز کردم و دکمه استارت رو زدم که در سرنشین 
رمز شد و حسام با کالهی به سر توی ماشین نشست. محکم پدال ت

 رو فشردم. 

 

و  تمام عصبانیتم  رو روی ترمز ماشین خالی کردم. با صدای خشن
 دورگه ای پرسیدم:

 چیه؟   -

 باید با رزا حرف بزنم.   -

 رزا حالش خوب نیست..   -

 یزهایی رو بهش بگم. لطفا!  میدونم باید چ -

 چشم غره ای بهش زدم و گفتم:

 ایین. برو گم شو از ماشین من پ -

 نذاری ببینمش خودم میرم دیدنش. پس راه بیافت.  اگه -

دم به چند ثانیه بهت زده بهش زل زدم و به راه افتادم. اجازه نمی
 رزا آسیب بزنه. رزا موقعیت خوبی نداره.

ه در وارد ویال شدم و حسام زودتر از من از ماشین پیاده شده و ب
  بشه. ویال رسید. دویدم و اجازه ندادم تنهایی داخل خونه ام 

 جرن با دیدن ما دوتا وسط هال ماتش برد. رو بهش گفتم: 
 به سر کارت برگردی.  خوام. میتونیخیلی معذرت می -

چشم های جرن ناراحت و نگران بودن. خودش هم مشوش بود و 
استرس داشت. نگاهش بین حسام و من گذشت. اخمی کردم و با 

 د: اضطراب به اتاق رزا دویدم. جرن از پشت سر داد ز
 دانیال دانیال... یه لحظه صبر کن...   -
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هام اعتماد نکردم. یک بار چشم بی درنگ داخل اتاق شدم به چشم
ه واقعی هام رو باز و بسته کردم تا بفهمم تصویری که از رزا میبینم

ام های بریدهکشیدم و با همون نفسیا نه؟ به سختی نفس می
 صداش کردم: 

 هان؟... چرا؟ چرا...   رزا؟ چرا این کار رو... کردی -

هاش ظریفش، زانوهاش رو لبم رو گزیدم و بهش زل زدم. با دست
ده در آغوش گرفته و با چهره ای بی روح و سرد  داخل آینه زل ز

 بود.  

. با دیدن موهای بلندش که زمین افتاده بود بغض گلوم رو فشرد
 آخه چرا موهات رو قیچی کردی؟ چرا؟  

جرن و حسام رو پشت سرم حس کردم. حسام از کنارم گذشت و 
روی تخت کنار رز نشست. از چهره اش خبرهای زیادی میبارید. 
م انگار اومده بود چیزی بگه. من هنوز توی شوک موهای رزا بود

 که صدای حسام توجهم رو جلب کرد رو به رزا نشسته و زانوهاش
 رو جمه کرده بود: 

ر من نبود عمر تمام  اون خونه رو به هوم... آتش سوزی کا -

دست داشت و میتونست از راه دور کنترل کنه... وقتی فالگوش 

ایستاده بودی عمر با دوربین های مدار بسته تو رو توی 

ات رو قفل راهروی مجتمع دیده بود به من دستور داد در خونه

کنم و بهم گفت تو از خونه بیرون زدی. من نمیدونستم خونه 

 ین اواخر هم... فهمیده بود بارداری.  ای. ا

قدمی به حسام نزدیک شدم و نفس هام رو کنترل کردم تا کار 
 اد: دستش ندم. بریده بریده و پریشون بعد سکوتی طوالنی ادامه د

شماها ایتالیا بودین که... بهم زنگ زد... گفت باید تو رو زیر  -
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 ی شکمت بمیره... من... م..  بگیرم تا بچه

 سری تکون داد.چند دقیقه سکوت کرده و ادامه داد: آشفته
سقط تو... باعث و بانیش عمره... من اون حادثه رو گردن  -

نگرفتم که خودش کار خودشو کرد... مطمئنم عمر باعث شده 

 ی تو بمیره.  بچه

 خواستم چیزی بگم که گونه های سرخ رزا رو دیدم که داشت سرخ
 به حسام زل زده بود. حسامو سرختر میشد. دستهاش مشت شده و 

 ادامه داد:
های مجتمع سوگل... گازوئیل ریخت تا لیز بخوری. روی پله -

چیز رو پیش بینی کرده بود. میدونست دانیال دنبالت اون همه

 میاد...  

هو بلند شد و لگد محکمی به کمرش زد. رزا با همون چهره یک
نشست. با حسام با درد روی زمین دراز کشید که رز روی شکمش 

هاش گلوی حسام رو گرفته و جیغ میزد. حسام داشت خفه دست
میشد که صدای جیغ جرن من رو از شوک در آورد. به سمت رزا 

رفتم و کمرش رو گرفتم تا برش دارم. صداش میکردم اما نه 
 شنید.  جرن نه صدای من رو نمی هایجیغ

بود. کمر رزا های رزا رو گرفته حسام به سرفه افتاده بود و دست
 رو گرفتم و محکم به سمت خودم کشیدم.

ی به زور از حسام جداش کردم و توی بغل خودم به سمت دیگه
هایی که به شونه هام میزد دردناک بود که سبب اتاق بردم. مشت

شد دست هاش رو توی هوا محکم بگیرم و روی صندل بندازمش. 
که  فس نفس میزدمسر تکون داد و جیغ زد تا از دستم فرار کنه. ن

 با فریادم دست هاش شل شد و افتاد.  
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موهای کوتاهش رو کنار زدم و با حال نزاری به هم زل زدیم. 
 پرهای دماغش سرخ و از خشم متورم شده بود.

هاش به ترسناک ترین چشم های دنیا تبدیل شده و ابروهای چشم
 د.  بوبلند مشکی اش در هم رفته بود و چینی بین ابروهاش افتاده 

 محکم و پر قدرت با صدای خشن و گرفته ای فریاد زد: 
 قاتل بچته... میفهمی؟!  -

حالش بد شد و با صدای بلندی به گریه افتاد. خودش رو روی 
زمین انداخت و سرش رو بین زانوهاش گرفت. برگشتم تا نگاهی 

ون به جرن و حسام بکنم. با نگاهم به جرن فهموندم حسام رو بیر
 ببره.  

تم. ای جیغ و گریه رزا توی اتاق پیچیده بود. آروم کنارش نشسصد
ش رو وقتی داشت بهش وابسته میشد از این دختر زن منه و بچه

رم من دست داده بود. برخالف تموم اشتباهاتش که االن نادیده میگی
 عاشق این دخترم.  

حالش بد شد و با صدای بلندی به گریه افتاد. خودش رو روی 
ت و سرش رو بین زانوهاش گرفت. برگشتم تا نگاهی زمین انداخ

ون به جرن و حسام بکنم. با نگاهم به جرن فهموندم حسام رو بیر
 ببره.  

تم. صدای جیغ و گریه رزا توی اتاق پیچیده بود. آروم کنارش نشس
ش رو وقتی داشت بهش وابسته میشد از این دختر زن منه و بچه

رم من اهاتش که االن نادیده میگیدست داده بود. برخالف تموم اشتب
 عاشق این دخترم.  

 هاش رو مالیدم.کمرش رو گرفتم و شونه

ه صدای وویس رزا توی مغزم پلی شد. مگه نه اینکه خالی بستن ب
 ؟! عمر بعد حاملگیش کنسل شد
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 نگاهش کردم و تند ازش جدا شدم.  

 ازش پرسیدم: کرد. توی دلمجیغ میزد و گریه می
ها رو به عمر گفتی؟ از من خسته شدی؟ من رو فچرا اون حر -

 مقصر میدونی؟! 

 از اتاق بیرون اومدم و رو به حسام تازیدم: 

ها رو و نمیبینی حالش بده درست باید وقتی بهش این حرفت -
 بزنی ک... 

 دانیال تو هیچی نمیفهمی. -
 فهمی. فهمم تو نمیمن می -

 

کرد و ما گوش می های فارسیجرن سردرگم و دستپاچه به صحبت
جوید. سکوت کردم. عشق توانایی همه چیز رو هاش رو میناخن

ی داره، توانایی ساختن و یا نابود کردن یک شخص. همه به عهده
عشق بود. اصالً شاید تقصیر عشق هست که ما به این جای 

مون رسیدیم.زندگی  

*** 

 )ساعت یک بامداد همان روز(

ود حواسم به رزا بیشتر شه. هر های حسام سبب شده بتموم حرف
بینی نبود. زنی که قید موهای خودش اتفاقی از سمت رزا قابل پیش

رو که چندین ساله ازش مراقبت کرده بگذره، تصمیمات 
تونه بگیره. تری هم میخطرناک  

که از اتاق بیرونم کنه، موهاش رو برداشته بودم. حاال به قبل این
زل خانم چشم دوخته و داخل مبل ی راپونبافت موهای کنده شده

اش یک هشدار برای من بود، فرو رفته بودم. موهای کوتاه شده
شناسم دست به کردم رزایی که میمن هرگز فکرش رو هم نمی
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همچین کاری بزنه.  به هر حال هر چی بوده تموم شده. این رو از 
کنم. شاید تا حاال طور فکر میهای رزا خوندم، من هم همینچشم

ما رو به هم وابسته کرده بود و از این به بعد راهمون از  فقط بچه
های شد.  دردآور بود که هر روز رزا رو با لباسهم جدا می

رنگارنگ توی تلوزیون در حال مصاحبه با مرد مجری ببینم. هر 
هام به زنی چند افکارم پالسیده و پژمرده نبود؛ اما نگاه هم جنس

ترین کار دنیا بود.  من به پدر رزا ، سختکه تماماً برای من هست
دست خطی دادم که مراقبش خواهم بود؛ با این حال باید این قسم 

رو بشکنم و بهش اطالع بدم نمیشه در برابر دخترش ایستاد. 
کرد تموم دنیا از خواه بود که فکر میدخترش یک فمینیسم برابری

ها رو از زن حرکت ایستاده و منتظر رزا خانومه که بیاد و حق
خواد توی دنیای بین نیست! میی مرد ساالر بگیره. رزا واقعجامعه

کنه مردهای قدرتمندی مثل خیاالتی خودش زندگی کنه. فکر می
عمر اجازه میدن که دست از پا خطا کنه؟ اصالً هیچ مردی هست 
که کارفرماش زن باشه و این رو قبول کنه که باید از دستورات 

کنه؟ مردها دنیا رو تصاحب کردن و توی همه چیز اون زن اطاعت 
تونن در برابر مردها کنن. رزا و امثال رزا نمیبرتری جویی می

بایستن و ادعا کنن مردها رو زمین زدن. مردها نیاز به قدرت دارن 
اش نمیشه گیره و کاریو این از ذات درونی ما مردها نشأت می

تونستم کنترل کنم. ش نمیها هنوز حسم رو بهی اینکرد. با همه
ای از اتاقش شنیدم که صدای آهسته باید از این حس بگذرم یا...

هام رو ریز باعث شد از رخوت تنم کاسته شده و سیخ بایستم. چشم
کردم و به در اتاق نیمه بازش خیلی یواش نزدیک شدم. پشت 

دیوار ایستادم و مخفیانه زیر نظر گرفتمش. باألخره مک بوک رو 
کم  -دست گرفته و شروع به نوشتن کرد. عالمت خوبیه. کمبه 

خوره و ها توی رزا جرقه میتمایل به معاشرت با همین نوشتن
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کنه. زیاد نباید بهش نشون بدم که حساسم؛ شروع به خالی شدن می
شدم کارش رو ادامه نده. دیوونه هنوز با موهای وگرنه باعث می

ت پیشش برم؛ ولی از شرایطش خواسکوتاه هم جذابه. خیلی دلم می
کردم که بالی زنان فکر میخبر داشتم. وسط هال ایستادم و قدم

بعدی عمر چه خواهد بود. باألخره روی کاناپه طرح دوبارا، لم دادم 
برد، سریع هام روی هم افتاد. هر بار که خوابم میبار چشمو این

نویسه یا نه. شدم تا بفهمم رزا هنوز میبیدار می  

های ا ساعت سه همین منوال پیش رفت و دیگه صدای دکمهت
کیبورد رو نشنیدم. دوباره سرکی به اتاقش زدم که دیدم روی تخت 

دراز کشیده و به خواب رفته. خیالم راحت شد و به سر جام 
ام کرده بود که با دراز دادن پاهام روی خوابی کالفهبرگشتم. بی

هوش شدم.کاناپه از خستگی بی  

*** 

صبح فردا()  

دانیال؟ -  

هام رو مالوندم و نگاهی به اطراف کردم. رزا باالی سرم چشم
کرد. چه عجب، صدات رو شنیدیم خانوم! ایستاده بود و صدام می

ای گفت:گوشی رو به طرفم گرفت و با ولوم صدای آهسته  

خوره.زنگ می -  

گوشی رو که ازش گرفتم، کمی نگاهمون به هم خورد که سریع رو 
ی آخر نگاهش کردم که گوشی توی برگردوند و رفت. تا لحظه
ام رو از رزا برگردوندم. تماس از سوی دستم تکون خورد. توجه

 عمر بود. تماس رو برقرار کردم: 

چیه؟  -  

ایی؟ رزا کجاست؟ چرا جواب نمیدی؟ کج -  
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پرسی. هه!نی کجاست! داری میدونه که نمی -  

ی نزدیک ساحل. هدانیال، شب بیا کاف -  

تونم. امشب نمی -  

پس کی؟  -  

دونم، خبر میدم. نمی -  

هامبورگه.   د رزا نیست؛ در مورد آزمایشگاهدر مور -  

کنن. دیگه چی جا دارن برات کار میشایلی و نیال که اون -
خوای؟! می  

زنیم. فعالً.حرف می -  

تماس رو قطع کرد. به تازگی فهمیده بودم همتا از زیر دست عمر 
فرار کرده و با یه شیخ عربی ازدواج کرده. مهم، خواهر رز، نیال 

تونه تهدیدی برای رز باشه تا بود که توی چنگ عمره. این می
هاش رو عملی کنه. فکری باید به حال رزا بکنم. توی بتونه نقشه

جو کردم؛ چون رزا کتاب ونگیزشی جستهای اگوگل در مورد کتاب
دوست داره. زنگ در خونه به صدا در اومد. گوشی رو روی میز 

روی جرن باز کردم. جرن توی حیاط بود که پرت کرده و در روبه
جلوی آینه آماده شدم و با ورود من به هال، جرن هم وارد شد. 

 دستی به لبم کشیدم و گفتم: 

ی... ممنون ازت. از وقتی اومد -  

ادم: ام رو تغییر دای برای تشکر پیدا نکردم؛ پس جملهکلمه  

مروز صبح رزا حرف زد. صدام کرد و در نهایت به اتاقش رفت. ا -  

 جرن خندید و پرسید: 

، واقعاً؟! خب، خداروشکر. من برم پیشش. البته... وای -  

هاش نگاه کردم که ادامه داد: سرم رو بلند کردم و توی چشم  

کنم باید از حسام تشکر کنی. رزا به خاطر سقط جنین  فکر -
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کرد و حاال که فهمیده مقصر کیه، آروم خودش رو سرزنش می
 گرفته!

هام رو یک بار باز و بسته کردم و لبخندی زدم. جرن به اتاق چشم
رز رفت و من گوشی رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. از سر 

و چند تا کتاب برداشتم تا به فروشی ایرانی سر زدم راه به کتاب
های صوتی هم بود که مناسب حال کسایی مثل رزا هدیه بدم. کتاب

ی خوندن نداشتن، بود. دو تا کتاب صوتی و چند تا رزا که حوصله
کتاب چاپی برداشته و به محل کارم برگشتم.  تا ظهر سر کار بودم 

ی، پالتوی ها مشغول بودم. بعد اتمام شیفت کارو با مراجعه کننده
خز برند الکساندر گاردیم رو به تن کردم. موهام رو باال دادم و از 
مطب خارج شدم. عینکم رو روی صورتم تنظیم کرده و داشتم از 

شدم که صدای خانم توپاز رو که مسئول داخل بیمارستان خارج می
بیمارستان بود، شنیدم. ایستادم و وقتی برگشتم، خانم توپاز به 

بریده گفت:  -زد. بریدهنفس می -ده و نفسپشت سرم رسی  

آقای دکتر، لطفاً یکم توی شیفتتون بمونید. دکتر محمد سورن  -
 توی ترافیک موندن.

ن شیفتم تموم شده و باید به خونه برگردم. مشکل خودتونه!م -  

آقای دکتر؟!  -  

گشتم که صداش دوباره باعث شد بایستم. ادامه به ماشینم برمی
 داد: 

یف بیارن. ی رئیس فرمودن شما یکم بمونید تا آقای دکتر تشرآقا -  

کنم. چرا از من برو به رئیست بگو من خارج از شیفتم کار نمی -
 گالیه داره؟ مگه من دیر کردم و به سر کارم نرسیدم؟ 

رو برگردوندم و توی ماشین نشستم. هوا خیلی سرد شده بود. 
ان خارج شدم. هوا بخاری ماشین رو روشن کردم و از بیمارست
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ابری بود و این خیلی طبیعی بود اگه برف بباره، نزدیک دی ماه 
شد. پارسال هم توی پاییز رزا یک دوره بود. فکرم به رزا کشیده 

افسردگی رو پشت سر گذاشت؛ اون هم بعد از دست دادن صبا! االن 
مون... هم درست همون زمان که صبا رو از دست داد، بچه

کنار گذاشتم. اگه من به این فکرها باشم، از رزا چه  فکرهای بد رو
انتظاری دارم که خودش رو مقصر ماجرا ندونه؟ وارد حیاط خونه 

شدم و ماشین رو توی حیاط نگه داشتم. از ماشین پیاده شدم و 
جا توی هشتی در خشکم زد. رزا توی وارد ویال شدم. همون

دنم با تن صدای پخت. با دیآشپزخونه ایستاده و داشت غذا می
هام بین رزا و ای سالم داد. با تعجب بهش خیره بودم و چشمآهسته

اجاق گاز در نوسان بود. به خودم اومدم. باید عادی رفتار کنم؛ 
 انگار چیزی نشده. در رو بستم و وارد خونه شدم. 

احساس کردم خونه خیلی سرده. دستی روی رادیات توی هال 
لی هم گرم نبود. از رز پرسیدم: کشیدم. خیلی سرد نبود؛ خی  

ردت نیست؟ چرا بهم نگفتی رادیات خرابه؟ سرز! تو  -  

های دستم اشاره دیها و سیتازه متوجه نگاهش شدم. به کتاب
 کردم و روی جزیره گذاشتم. لبخند به لب گفتم: 

ها رو برای تو خریدم؛ مطمئنم خوشت میاد!این -  

بگرمکن نزدیک شده و دماش ها پرت شد که به آحواسش با کتاب
کنه. مهارت خوبی توی رو چک کردم. دما درسته، اما گرم نمی

جور که داشتم قطعات درست کردن این چیزها داشتم. همون
کردم، گفتم: آبگرمکن رو چک می  

تاپ و گوش کن. هستن. بزن توی لپ ها کتاب صوتیدیاون سی -
 دیگه گلوت خشک نمیشه از خوندن کتاب چاپی!

برگشتم و دیدم رزا اصالً به حرف من گوش نداده و داره کتاب رو 
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خوشحال شدم و از داخل کابینت پیچ گوشتی رو  زنه.رق میو
برداشته و قطعات کنار دینام رو چک کردم. دینام رو به سختی 

درآوردم، روغن کاری کرده و سرجاش وصل کردم.  توی تمام این 
وند. آبگرمکن رو به برق خجور داشت کتاب میمدت رزا همون

زدم و عرق صورتم رو با دست سیاهم پاک و دما رو تنظیم کردم. 
 پرسیدم: 

کنی؟ ک میرزا لطفاً رادیات رو چ -  

ایش رو به هم های خوشگل قلوهسرش رو باالخره باال گرفته و لب
 زد. توی هال به رایات دست زد و نگاهی به من کرد. آهسته گفت: 

درست شد.  -  

هش هنوز رو من بود و داشتم از بررسی صورت نازش لذت نگا
بردم. لباس صورتی رنگی پوشیده بود که صورت طبیعِی می
آرایشش رو زیباتر کرده بود. ناگهان بهم نزدیک شد و دستمالی بی

قد بشه و با از جعبه برداشت. روی پنجه پا ایستاد تا باهام هم
کرد، طور که پاک میینام رو پاک کرد. همدستمال دستش، پیشونی

تونم حرفم رو پس بگیرم و بگم هنوز بهش زل زده بودم. حاال می
عاشقشم و عشقم بهش بیشتر و بیشتر از قبل شده. با موهای 

کوتاه خرمایی رنگش هنوز در نظرم جذابه. عشق من بهش 
قدر هم اشتباه کنه، باز هم تموم وقت تموم نمیشه! هر چههیچ

قورت داد و صاف ایستاد. سردی نگاهش  نمیشه! آب دهنش رو
کرد. آهسته گفت: قلبم رو زیر و رو می  

ن غذا رو آماده کردم. مهات رو در بیاری، و لباستتا  -  

هام رو کرد. دستها رو باز و چک میازم فاصله گرفت و در قابلمه
 به هم زدم تا گرمی بینشون ایجاد بشه. 

جرن رفت؟  -  
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زد که جواب داد: سری تکون داد و داشت خورشت رو هم می  

من خواستم تا بره.  -  

آهانی زیر لب زمزمه کردم و بوی خورشت قیمه توی فضای خونه 
کنم. به اتاق رفتم. که حالش بهتر شده خداروشکر میپیچید. از این

هام رو کندم و دوشی گرفتم. مثل همیشه شلوارکم رو پام کردم لباس
های پهنم انداخته و وارد آشپزخونه شدم.  و حوله رو به شونه

چید و داشت قاشق و چنگال رو کنار ها رو میروی میز، دیس
گذاشت. سر میز نشسته و نگاهش کردم. اشتباه فکر ها میبشقاب

کردم. من عاشق رز پر انرژی بودم، من فقط از رزای خسته و می
که هیچ کنم با ایناومد. من هنوز وقتی نگاهش میداغون بدم می

ق رو زنه. اولین قاشآرایشی روی صورتش نیست قلبم تندتر می
 توی دهنم که گذاشتم، گفت: 

خوام برم. می -  

به سرفه افتادم. به زور محتویات دهنم رو قورت داده، آبی سر 
 کشیدم و پرسیدم: 

چی؟  -  

ای برای موندن توی استانبول خوام با عمر برم. انگیزهمن می -
 ندارم!

هام به لرزه افتاد و سخت خودم رو کنترل کرده بودم. سریع دست
دادم:  جواب  

هات، راشیت!چی؟ امتحانت، دوره پس کالس هات -  

 حرفم رو قطع کرد و گفت: 

خواد توی استانبول هوس زودگذر بود. من با عمر میرم؛ دلم نمی -
 فسیل شم. 

رسیدم:این رزاست؟ من با این دختر ازدواج کرده بودم؟ ناباورانه پ  
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... فهمیوی استانبول فسیل شی؟ رز؟ اصالً میتکی؟ تو  -  

فهمم، بله. من تصمیمم رو گرفتم. با عمر میرم!می -  

ی سردش، حاالت رفتاری خنثی و آرومش تصویر خوبی توی چهره
کرد. با اعتماد به نفس توی صدام پرسیدم:ذهنم ایجاد نمی  

اشه چی؟ اگه عمر نظرش عوض شده ب -  

سریع نگاهی بهم کرد و به راحتی به غذا خوردن ادامه داد. انگار 
جور یالش از عمر هم راحت بود. نکنه با هم ارتباط دارن؟ اگه اینخ

کنه. حاال تموم فکر نگه داشتن رز یا باشه رزا هدفی رو پنهان می
خاطر  شاید به دست آوردن رز شد. غذا خوردنش تموم شد، به

عادی جلوه دادن خودم به زور غذا رو تموم کرده و رزا خیلی 
تک  -. کالفگی و آشفتگی از تکها رو جمع کردریلکس بشقاب

شد. از سر میز بلند شدم و به اتاق ام مشخص میهای رفتاریحالت
رفتم و فکر قرار بوده و کل اتاق رو داشتم قدم رو میرفتم. بی

ی عمر رو گرفتم.کردم تا بفهمم چه غلطی باید بکنم. شمارهمی  

چیه؟ نظرت عوض شد فرزان؟  -  

 با صدای سردم ازش پرسیدم:

کار داشتی؟ باهام چی -  

اون کارم که حل شد. اگه دوست داشتی امشب بیا مهمونی  -
جا بزن. بینیم. حرفی داشتی اونجا همدیگه رو میساحلی! اون  

گوشی رو روی تخت کوبیدم و دستم رو بین سرم گرفتم. عمر 
عاشق به هم ریختن اعصابم بود. مگه میشه رزا همه چی رو ول 

دمی  -ت سرش رو خراب کنه؟! داشتم از دمکنه و پل های پش
خوردم. با عصبانیت از اتاقم بیرون اومدم بودنش من هم ضربه می

 و با صدای بلند و خشنم وسط هال ایستادم:

کنی باید مرهم سرخ هستی؟ چرا فکر میکنی صلیبچرا فکر می -
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کنی عقل همه باشی؛ اما هیچکس مرهم تو نشه؟ تو چرا فکر می
جوری فکر ی اطرافیانت خنگ هستن؟ واقعاً چرا اینکلی و همه

کنی رزا؟ می  

کرد. بعد رزا دست به کمر جلوی جزیره ایستاده بود و تماشام می
 چند دقیقه که سکوت بینمون برقرار شد و آهسته گفت: 

ها. ممنون از کتاب -  

برم یا ها رو دستش گرفت و به اتاقش رفت. امشب یا من میکتاب
کشم. عمر رو می  

*** 

 )شب(

خیالی روی تخت وارد اتاقش شدم. هدفون به گوشش بود و با بی
هاش جا شدن تخت چشمدراز کشیده بود. کنارش نشستم که با جابه

 رو باز کرد. هدفون رو از گوشش درآورد که گفتم: 

گردم. ارم، زود برمیمیرم بیرون کار د -  

زد. نگاهش پر از مژه زد و چیزی نگفت. دلم برای آغوشش پر می
هاش بزرگ شده بود و حس طراوات و سؤال بود. مردمک چشم

داد. برخالف میلم، لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم. تازگی می
اومدم به گوشم رسید: اش وقتی داشتم بیرون میصدای آهسته  

دانیال؟!  -  

رسیدم:سریع در رو باز کردم و پ  

صدام کردی رز؟  -  

خواست با جا شد و دستش به هدفون رفت. حتماً میتوی تخت جابه
این کارش بگه حواسش با هدفون پرت شده. برگشتم که برم یکهو 

 گفت: 

مراقب خودت باش! -  
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تن صداش آروم و شکننده بود. سردرگم شدم. رزا من رو توی 
ا هم جور در کدوم از کارهاش بداد و هیچدوراهی قرار می

روی لبم اکتفا کردم. داخل ماشین فقط به فکر   اومد. به لبخندینمی
این بودم که چه شرطی بگذارم تا عمر دست از سر رزا برداره و 
شرش کنده بشه. به مهمونی ساحلی رسیدم و ماشین رو دورتر 

ام که به رنگ نگه داشتم. دست توی جیب پالتو خز پشمی
اش با دست کار شده بود ه بود و روی یقهخاکستری متمایل به سیا

کرده و وارد شدم. نگهباِن جلوی در، ازم کارت ورود خواست که 
اش که کنارش ایستاده بود، اسمم اسم عمر رو بردم. دوست هیکلی

پوست ایستاده شد. جلوی نگهبان سیاه  رو پرسید و داخل مهمونی
ه مردی که وارد بودم که بادی وزید و صورتم یخ زد. بعد چند دقیق

مهمونی شده بود، برگشت و راه رو برام باز کرد. اولین بار نبود 
گذاشتم و صد در صد آخرین که با عمر توی همچین جایی قرار می

رقصیدن و سالن غرق ها وسط سالن میبار هم نخواهد بود. رقاص
های در تاریکی بود. تنها نوری که توی سالن بود، نور چراغ

کرد. میزها با فاصله ه آهنگ مضخرف پخش میمهمونی بود ک
زیادی از هم قرار داشتن. چند نفر از افراد رو شناختم. همه دست 

ها سیگار دود به سینه با بادیگاردهاشون نشسته و بعضی
خندیدن و بقیه زدن و میمی ها با دخترها حرفکردن، بعضیمی

ار داشت، کردن. به میز بزرگی که وسط سالن قربیشتر بازی می
نزدیک شدم. عمر در رأس این میز نشسته و پشت سرش یک 

کشی شده شبیه قفس بود که طبق معمول پسرهای جوون محیط سیم
زدن. به این شیشه مصرف کرده و داشتن همدیگه رو کتک می

گفتن. از اون محیط زندان شکل فقط یک نفر از دو حرکات فایت می
های رای اون یک نفر نقشهاومد و همین افراد بنفر بیرون می

 زیادی کشیده بودند. 
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ها باألخره به عمر و مردی که جلوش نشسته بود، رسیدم. کارت
روی میز چیده شده بود و عمر با دیدن من تظاهر به خوشحال 

 بودن کرد و رو به مرد مو بور گفت: 

ترین در خاورمیانه!این هم دانیال، به -  

داد با خندید و اجازه نمیوقفه مییبا صدای بلند و شیطانی خندید. ب
ای فرانسوی به انگلیسی هام بهش بتوپم. مرد مو بور با لهجهحرف

 به من لبخندی زد و گفت: 

- Sit. 

 )بشین(

روی سومین صندل از شش صندل خالی نشستم که باألخره 
وار گفت: های عمر تموم شد. جدی و دیوانهخنده  

کی برنده شد، رز مال اون بندی؛ هر امشب روی رز شرط می -
 میشه!

 پوزخندی زدم. عمر با دونستن این موضوع که من بازیکن قحاری
هستم، تن به این کار داده. حتی نوشیدنی خورده و تمرکز الزم 

 برای برد نداشت. توی دلم گفتم:

ای. بچرخ تا بچرخیم عمر دونی از اآلن بازندهخودت هم می»
   «.خان!

*** 

 )رزا(

صوتی چی هست که من دارم گوش میدم؟ واقعاً این کیه  این کتاب
کنه و راحت حرف اش رو بیان میقدر صادقانه داره زندگیکه این

دی رو چشم انداختم.زنه؟ روی جلد سیمی  

کتاب " خودت باش دختر" اثر ریچل هالینز. لبخندی زدم و فصل 
رو به  برداری از کتاب رو هم انجام دادم وبعدی رو گوش کردم. نت
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ساعت لبخندی زدم. ساعت دوازده شب رو گذشت؛ اما دانیال 
اش کنم! برنگشت. نباید نشون بدم نگرانشم. در هر حال باید تنبیه

خواستم همه چیز رو رها کرده و بهش پشت کنم، کافی همین که می
بود! وقتی خونه نیست احساس ناامنی و غریبگی توی این خونه 

و برای شام فقط پیراشکی گوشت و ام بود دارم. کمی گرسنه
سبزیجات ترجیح داده بودم. در اتاق رو به هم کوبیده و تلوزیون 
رو روشن کردم. من از سکوت نیمه شب وحشت داشتم. اآلن هم 

حس ناامنی داشتم. بهتر بود تلوزیون سر و صدا ایجاد کنه و باعث 
ی بشه حداقل کمی از احساس ترسم فرو بریزه. وقتی به رفتارها

دمی و خودخواهی  -بینم من واقعاً آدم دمنم میکگذشته ام فکر می
خوام فداکاری کنم. من تظاهر کردم آدم بودم. من تظاهر کردم می

ام خوبی هستم. اصالً من آدم خوبی هستم؟رفتارهای گذشته
کرد! ای از خودم، شرمنده میآور بود و من رو در برابر آینهخجالت

های تکیه دادم و سعی کردم از بین خوراکیبا یک دست به یخچال 
ام یکی رو انتخاب بکنم. باألخره خوراکی مناسب برای مورد عالقه

این وضعیت آشفته و درموندگی رو پیدا کردم؛ بیسکوئیت کرم 
شکالتی و آب انگور قرمز با بوی خاصی که داشت. روی صندلی 

دن آب آروم شروع به گاز زدن و نوشی -ای نشسته و آرومشیشه
انگور کرده بودم که چشمم به صفحه تلوزیون که صداش کم بود 

افتاد. من اهل سلایر ترکی نبودم؛ اما برای گذران اوقاتم امشب 
تونم این سلایر رو تماشا کنم. خداروشکر که جدیده و قسمت می

اول هست. میگن دختر شبیه مامانش میشه. راست میگن چون من 
رکی نشسته بودم و داشتم رفتارهای هم عین مامان جلوی سلایر ت

ها این بود که کردم. مزیت خوب این سلایربازیگرها رو تحلیل می
های شب به تونستن تا نیمههای بیکار راحت میطوالنی بود و آدم

تماشا کردنش ادامه بدن. ساعت یک ربع به دو بود و دانیال هنوز 
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گذاشته و بهش بار دیگه غرور کاذبم رو کنار برنگشته بود. این
اش از دسترس خارج شده و به بوق آزاد نخورده زنگ زدم. گوشی

دونم چرا منتظر خبر بدی زد. نمیقطع شد. دلم خیلی شور می
هستم. با این حال برای کاهش اضطرابم از جا بلند شده و حدود نیم 
ساعت دور خود چرخیدم. باألخره بعد نبم ساعت صدای زنگ آیفون 

و من پشت تصویر کسی رو ندیدم. به تصویر زل  به صدا در اومد
های تکه پاره شده و به نظر مندرس با زده بودم که مردی با لباس

کمری خم و صورتی پر از خون، موهای درهم رو دیدم. دوباره 
زنگ آیفون رو به صدا درآورد. صبر کن ببینم! این... این که 

برداشتم. زبونم  ای کشیده و گوشی آیفون رودانیال هست! جیغ خفه
ای پیدا کردم:گرفته بود و به سختی کلمه  

ان... دانیال... د... د... دا.... د -  

طور از در خونه خارج و به در حیاط هجوم آوردم. با دونم چهنمی
های از حدقه در اومده باز شدن در و دیدن صورت خونی و چشم

و سعی  جلوم افتاد. با صدای بلندی جیغ زدم. کنارش زانو زده
کردم به خودم مسلط باشم. دانیال با صدای ضعیف گفت: می  

ح... ح... حس... حسام...  -  

ی کار کردنش رو ام دستم بود و نحوهو بعد به سرفه افتاد. گوشی
های از یاد برده بودم. به سختی ذهنم رو متمرکز کرده و با دست
م توی لرزون شماره حسام رو گرفتم. بعد چند تا بوق صدای حسا

 گوشی پیچید: 

   الو دانیال؟! -

م... مم... ح... ح...  -  

الو رزا تویی؟  -  

د... د.. دا...  -  
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شده؟ چرا لکنت گرفتی؟ کجایی؟ چی -  

برای از شوک در اومدنم ناخودآگاه دو تا ضربه سیلی به صورتم 
که با صدای جیغی گفتم: زدم تا این  

میره. دانیال داره می -  

جا چه خبره؟ شده؟ اونکجایی؟ رزا، تو کجایی؟ چی چی؟ -  

ا... بیا خونه!توروخدا... بی... بی -  

بعد شنیدن حرفم تماس قطع شده و بوق آزاد خورد. هیچکس توی 
شد دید.  ترین شبی بود که توی استانبول میخیابون نبود و خلوت

و سرش  آورد. به سختی کشیدمکرد و خون باال میدانیال سرفه می
هام روی صورتش رو روی زانوم قرار دادم. به گریه افتادم و اشک

سوخت. افتاده و ته گلوم می هق -ریخت. با صدای بلندی به هقمی
 صدای ضعیف دانیال به گوش رسید: 

... باختم... روی تو... باختم... بندی... کردیم طشر -  

رسید و ساکت شدم و شوکه شده بهش زل زدم که حسام از راه 
ماشین رو وسط خیابون نگه داشت. کنار دانیال نشست و خواست 
برش داره و به بیمارستان ببره که دانیال با صدای خیلی ضعیفی 

 گفت: 

جام!ای پلیس رو به این ماجرا نکش؛ من شهروند خارجی اینپ -  

با هزار مصیبت بلندش کرد و با هم وارد خونه شدیم. حواسم به 
بستم و به خونه برگشتم. حسام، دانیال رو روی  خودم نبود. در رو

 مبل دراز کرده و رو به من با صدای نصفه نیمه بلندی پرسید:

ز. بدو!رآب گرم داری؟ بدو بیار  -  

چندین بار برای رسیدن به آشپزخونه زمین خورده و دوباره بلند 
هام به حدی بود که نصفی از آب داغ داخل کتری شدم. لرزش دست

ریخت و پام سوخت. به زمین   
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هام لگن رو کنار پای حسام گذاشتم و به دانیال چشم دوختم. ناخن
کردم. لباس دانیال رو رو جویده و صورت سردم رو حس می

 درآورد و رو به من گفت: 

جور چیزها بگرد. رزا؟ برو از لوازم دانیال دنبال پانسمان و این -
تر با دوستم د سریعدانیال به چند واحد خون نیاز داره. من بای

 تماس بگیرم. 

مثل رباتی که دستوری بهش داده شده به اتاق رفتم و کمدها رو 
م دانیال رو از داخل کیف زیر و رو کردم. باألخره جعبه لواز

شد سامسونتش بیرون کشیده و دویدم. استرسم فقط باعث می
خودخوری کنم و گلوی خشکم به خارش بیفته. حسام به ضد 

نسبتاً عمیق دانیال مشغول شد در همون حین من  عفونی زخم
هوش شده. متوجه شدم دانیال بی  

... هوش... شد!بی... ب... بی... هو -  

تند لوازمی که مورد نیازش بود رو  -حسام سری تکون داد و تند
ای پیچید. سریع گفت: ضد عفونی کرده و روی حوله  

م، زود باش!هات رو بشور. من به کمکت نیاز داررزا، دست -  

هام رو شسته و ای دستدقت و با حرکات ضربهداخل سینک بی
خشک کردم. دستکش رو به دستم کردم و سمت راست حسام زانو 

 زدم. حسام فوری گفت: 

رتکتور.  -  

 گیج نگاهی بهش انداختم که ادامه داد: 

دومین وسیله از سمت چپ.  -  

قطره عرق  -چیزی شبیه انبردست رو به دستش دادم. حسام قطره
زد رو پاک ریخت و خونی رو که از شکم دانیال بیرون میمی
کرد. حسام بعد از چند لحظه دست از کار کشید و رو به من می
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 گفت: 

برو در رو باز کن! -  

جور بهش زل زده بودم که نگاهی بهم انداخت و صدام کرد. همین
فوری بلند شدم و در حیاط رو باز کردم و بعد دو دقیقه چند تا مرد 

هایی در دست هیکلی و یک مرد کت شلوار پوش که دستگاه
 داشتن، وارد خونه شدن. 

ها رو به سرعت به برق زدن. سرعت انجام کارها توسط دستگاه
وار پوش بیشتر شد و سرم و دو واحد خون به بدن مرد کت شل

 دانیال تزریق شد.  حسام رو به من گفت: 

و نیاز داریم!تچرا ایستادی؟ ما به  -  

و شلوار پوش به ترکی  دویدم و کنارش جای گرفتم. مرد کت
 توضیح داد؛ اما حسام حرفش رو قطع کرده و رو به من گفت: 

های سفید رو برام بخون. هر هر وقت ازت خواستم، فقط شماره -
 وقت هم گفتم سبز، سبزها رو بخون!

ی آرومی که گفتم رو فقط خودم شنیدم. حسام شروع به باشه
ی دانیال کرد و من با وحشت فقط به حرکات دوختن شکم پاره شده

قطرات سرم به داخل بدن دانیال   کردم.دستش و دستگاه نگاه می
کردم اتفاقی برای دانیال نیافته. می رفت و من با نگرانی فقط دعامی

حسام بعد از بخیه چند تا گاز استریل کرده برداشت و کارش رو 
 تموم کرد. دکتری که برای کمک به حسام اومده بود، بهش گفت: 

نداره! جا وضعیت استیبلید ببریمش بیمارستان. اینبای -  

 هاش رو درآورد،اش رو پاک کرده و دستکشحسام عرق پیشونی
 جواب داد: 

   پلیس... -

 حرفش رو قطع کرد و گفت: 
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نگران نباش. مسولیتش با من! -  

 حسام رو به من پرسید: 

بریمش برای بستری؛ نگران نباش، خوب میشه!می -  

هام رو یک بار باز و بسته کردم و دوست حسام به آمبوالنس چشم
دکتر زنگ زد. بعد یک ربع آمبوالنس اومد و دانیال، حسام و اون 

های خونیم رو عوض کردم و تاکسی گرفتم. در لباس با هم رفتن.
کردم. دانیال گفت روی من لرزیدم و گریه میتمام طول مسیر می

شرط بستن و باخته. وقت زیادی ندارم. عمر هر لحظه میاد و من 
دیگه دانیالی نیست که عمر رو بپیچونه و   بره.رو به خودش می

خوام با عمر برم که میه. منظورم از ایناجازه نده بهم دست بزن
زدم! کاش... فقط ترسوندن دانیال بود. کاش اون حرف رو نمی
های کردم. اشکجلوی بیمارستان ایستاده و به رهگذرها نگاه می

صورتم رو پاک کردم. از پذیرش اتاق دانیال رو پرسیدم که گفتن 
یو حسام سییو هست. جلوی آیسیی آیهای ویژهبخش مراقبت

زد. با ایستاده بود و با مردی بلند قد با روپوشی سفید حرف می
   دیدن من از اون مرد عذرخواهی کرد و به طرفم اومد.

   رزا؟ خوبی؟ -

د... دان... دا...  -  

خوبه، بهتر هم میشه. خون زیادی ازش رفته. باید بیشتر توی  -
ن نباش!بخش بمونه تا حالش بهتر شه و به هوش بیاد. نگرا  

یو نشستم. حسام کنارم سیسر تکون دادم و روی صندلی جلوی آی
ای پرسید: نشست و بعد سکوتی هفت دقیقه  

نفهمیدی قضیه چیه؟ -  

   دونم.نمی -

 لب جویده و به راهرو خیره شدم. حسام نفسی فوت کرد و گفت: 
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دونی عمر اصالً کسی رو زخمی حتماً کار عمر هست؛ اما می -
کشه. مخصوصاً آدمی مثل دانیال که...اصالً نمی کنه،نمی  

ای که بهش زدم دیگه حرفش رو ادامه نداد و چیزی با چشم غره
 نگفت. باألخره پرسیدم: 

   ..چ... چی... گفت... دکترش. -

چیزی نگفت. فعالً وضعیت هوشیاری خوبی نداره؛ باید کمی  -
.هاش رو باز کنههوشیاریش باال بیاد تا بتونه چشم  

مزمه کردم: هام پر شد و زیر لب زچشم  

بینه؟ وش بیاد من رو نمییعنی وقتی به ه -  

 حسام پرسید: 

چی؟  -  

هیچی.  -  

اش تقصیر من ام سر خورد. همهدونه روی گونه -هام دونهاشک
بود! من باعث این اتفاقات هستم! حتماً من واقعاً آدم شومی هستم 
و باید از زندگی دانیال کنار زده بشم. آره، من نحسم! منی که حتی 

تونم طور مینتونستم از یه بچه جنین توی شکمم نگهداری کنم، چه
رگی حفاظت کرده و براش دل بسوزونم؟ من از از مردی به این بز

اش باید حذف بشم. از اول هم وجود این عشق بینمون زندگی
جور اتفاقی رو جدایی انداخت! این چندمین بار هست که دارم این

ام توی هق و گریه -کنم. خدایا بسه دیگه. صدای هقتجربه می
تم و راهروی بیمارستان پیچید که دستم رو روی صورتم گذاش

هام رو پوشش دادم. صدایی آشنا من رو از دنیایی که اشک
 محصورم کرده بود، بیرون آورد. 

من این کار رو نکردم! -  

سر بلند کرده و بهش چشم دوختم. در یک آن تموم حرص، 
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چه توی دلم بود، بهم نیرویی داد که بلند ناراحتی، خشم و هر آن
حرکات بدنم که به  انگیز وشم و سر عمر جیغ بزنم. جیغ رعب

خورد با صدای بلند من در هم پیچیده بود که سینه و صورتش می
ام داد. ای جلوم قرار گرفت و به دیوار تکیهحسام با وضع آشفته

هام حاال داشتم. اشکتوی بغل حسام هم چشم از این احمق برنمی
به نفرت و عصبانیت تبدیل شده بود که همون لحظه باید سر عمر 

کردم.  باألخره حسام تسلیمم کرد و روی صندلی افتادم. یخالی م
های دردناکی ها روی زمین کوبیدم و محکم سیلیپاهام رو مثل بچه

تونم از خودم متنفر به خودم زدم. حاال که دستم به عمر نرسید، می
باشم. مِن نحس، مِن شوم، مِن بدشگون! اونی که نحس بود، همتا 

باالی سرم توی دست کسی قفل شده و هام نبود؛ من بودم! دست
های تارم دیدی به کسی که این کار رو انجام داد، نداشت. دیدم چشم

هام رو گرفته بود و به صورتم آب پاشید. که بهتر شد، حسام دست  

لیوان آبی به لبم نزدیک کرد و به زور آب رو به خوردم داد که 
هام رفت و دستپس زدم و لیوان از دستش افتاد. ابروهاش در هم 

ای گفت: رو ول کرد. با صدای خشن و عصبی  

شعور! اگه از روز اول از رئیس تمکین ی بیبه درک، دختره -
جا روی تخت بیمارستان نبود. گم کرده بودی، حاال اون مرد این

 شو!

لرزید ام میازم دور شد و توی راهروی بیمارستان محو شد. چونه
ی چند لحظه پیشش رو تکرار جملهکه عمر کنارم نشست. دوباره 

 کرد: 

ن مقصر این اتفاق نیستم. کسی رو که مقصر بود، ُکشتم. م -  

کنم. ادامه رسید دروغ بگه؛ ولی هر چی بگه باور نمیبه نظر نمی
 داد: 

بیا فردا با هم بریم. دانیال نیاز به آرامش داره؛ آرامشش رو  -
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 ازش نگیر. اون مثل پسر منه!

آره، من باهات میام تا تقاص  سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم.
بح هایی که بهمون کردی رو پس بدی! ساعت شش و نیم صظلم

اومد و با برخورد افتاد، سرم پایین میهام روی هم میبود که چشم
پریدم. سرم به گردنم از خواب می  

باز نگه هام رو باألخره با حضور پزشکِ دانیال به سختی چشم
 داشته و ایستادم. رو به من گفت: 

دخترم، نگران نباش. وضعیت شوهرت داره رو به بهبود میره و  -
هاش رو باز کنه.زنم چند روز دیگه چشمتخمین می  

 لبخندی زدم و گفتم: 

میشه ببینمش؟  -  

ام رو متوجه شد و لبخند پررنگی زد. جواب دار ترکیی خندهلهجه
 داد: 

کوتاه. فقط خیلی  -  

وارد اتاق دانیال شدم که بوی عطر تنش رو توی فضا حس کردم. 
های آروم و بغضی که به گلوم چنگ زده بود، به تختش با قدم

های مختلفی بهش نزدیک شده و باالی سرش ایستادم. دستگاه
زنه، داد نبضش داره میوصل بود و صدای دستگاه که نشون می

موهای لخت و چربش رو که روی  قلبم رو به درد آورد. ته ریش و
اش ریخت بود، نوازش کردم. دو تا شلنگ به داخل صورت سبزه

دهانش برده شده بود و روی دستش سرم وصل بود. چشمم به 
ریخت، ام میهام روی گونهجور که اشکزخمش افتاد و همین

 شروع به درد و دل کردن باهاش کردم. با گریه صداش کردم:

ببخش! من خیلی دیر فهمیدم بودنم کنارت نحس دانیال، من رو  -
دونستم ما کنار هم انرژی بدی به کائنات ساطع هستش؛ من نمی
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مون رو از جوری بچهافته. اولش که اونکنیم که این اتفاقات میمی
آخرش هم تو... دست دادیم،  

 بینیم رو کشیدم و با وجود سردردم ادامه دادم: 

قول بده هنوز قهرمان خودت بمونی! دلم خیلی برات تنگ میشه.  -
من راضی نیستم این اتفاقات هر روز برامون بیفته. دانیال، خیلی 
دوست دارم! من میرم تا تو در آرامش باشی، نگران من نباش! 

 عمر تقاص تموم کارهاش رو پس خواهد داد!

ام رو خفه کردم و سرم رو به تختش تکیه دادم. این صدای گریه
کردم! دستش باهاش بود، پس باید خداحافظی می آخرین دیدار من

های صورتم رو های سرد و کبودش اشکرو بوسیدم و با انگشت
اش کنار زده و از اتاق پاک کردم. موهاش رو از روی پیشونی

بیرون رفتم. عمر منتظرم پشت شیشه ایستاده بود. بدنم من رو به 
بیمارستان هدایت  کشید و منطقم من رو به بیرون ازاتاق دانیال می

اش کنم که قراره همراهیداخل لیموزین عمر چیزی از این  کرد.می
ی دستم رو نوازش ریختم و حلقهنزدم. به آرومی اشک می

ی دانیال، ی دانیال آرومم کنه. جلوی خونهکردم، شاید این هدیهمی
آورش گفت:ماشین ایستاد که عمر رو بهم با لحن چندش  

مونم تا بیای و بریم، جا میبخوای منتظرت همینمن تا هر وقت  -
 حبیبی! 

خواستم از عصبانیت برگردم و روی صورتش تف بندازم؛ ولی 
خواستم نقش بر آب کنم. به سختی در ماشین رو هام رو نمینقشه

جوری وارد این ی عشقم ایستادم. چهباز کرده و جلوی در خونه
لبم منحوس هست؟ خونه بشم وقتی تمام خاطرات دیشب توی ق

هام داد و دوباره اشکروحم رو آزار می  لرزش بدن و تپش قلبم
هام رو نوازش کرد. داخل حیاط سرد و پاییزی شده و صدای چشم
های پاییزی زیر پاهام مثل تیری به قلبم فرو برده خش برگ -خش
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خورد شد. در خونه رو که باز کردم، اولین چیزی که به چشمم می
ی دانیال بود. بر شدت ها و گوشی شکستهنی، دستگاهی خوکاناپه
هام به شماره افتاد. اکسیژن این خونه پر ام افزوده شد و نفسگریه

از عطر دانیال بود. قدمی به جلو برداشته و در رو پشت سرم 
ی دانیال همه تکه شده -های تکههای خون و لباسبستم. لکه

که اگه من برم، دانیال اینشدن؛ داشتن موضوعی رو بهم یادآور می
ی سوت و کور فریاد زدم:میره! با صدای بلندم به خونهمی  

من میرم تا انتقام خونی که عمر ریخته رو بگیرم، من میرم تا  -
 همتا و نیال رو نجات بدم، تا تو رو... نجات بدم. 

نفس کم آورده بودم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم. لنگون وارد 
مون روی دیوار تمنا داشت مون شدم و عکس دو نفرهاتاق مشترک

از تصمیمم برگردم. چمدونم رو جمع کرده و لوازمم رو آماده  که
جا کردم. هنوز به عمر خبر نداده بودم؛ چون خیلی چیزها این

ناتموم باقی مونده بود. از اتاق بیرون اومده و خون روی مبلی که 
بعد یک ساعت محو  دانیال روش بود رو به سختی و با عجله

طی کشیدم. صدای قار و قور  های خونه روکردم. روی پارکت
شکمم در اومده بود. از یخچال کمی مواد غذایی آماده برداشته 

چیز رو داخل آشپزخونه  کمی خوردم؛ اما اشتهایی نداشتم. همه  و
چیز باید تمیز و دست نخورده مثل روز اول بشه!  مرتب کردم. همه

ها رو گردگیری کردم و تا به اتاق پشتی که اتاق دانیال قی اتاهمه
هام دوباره راه خودش رو بود رسیدم، جلوی در خشکم زد. اشک

هم ریخته بودم، منظم کرده  باز کردن. کمد نامرتبش رو که به
ها چیدم. در هام داخل کشوی لوازمش رو با اشک چشمهمه و

داد بغل کردم و با می هاش رو که بوی تنشنهایت یکی از پیرهن
صدای بلند اشک ریختم. با صدای بلندم و با گریه باهاش حرف 

 زدم: 
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دلم برات... تنگ... میشه...دا... نیال... من رو... ب... ببخش...  -
 من دختر خوبی... نبود... دم... دا... نیال!

کمی که حرف زدم، آروم شدم؛ ولی کل پیرهن دانیال رو خیس کرده 
وقت یادم نره از برم تا هیچپیرهنش رو یادگاری با خودم میبودم. 

ای برای عشقم نوشته و روی میز تحریرش جا کجا اومدم. نامه
ی معشوق!دادم. آخرین نامه  

جا مرتب و منظم بود و  دوباره نگاهی به خونه انداختم؛ همه
و شلوار پوش حسام آورده بود،  هایی رو که دوست کتدستگاه

ن آشپزخونه گذاشته بودم تا حسام خودش بعداً رسیدگی کنار ستو
بکنه. با تمام حسرت و آه در رو پشت سرم بسته و از حیاط راهی 

وقت پیش قبل از، از تقدیر نامعلومم شدم. این راهی بود که خیلی
کردم. قلبم ام و حاال همسرم دانیال باید انتخاب میدست دادن بچه

ش زیباترین عشق دنیا جا مونده! توی خونه پی جا توی همین همین
نشستم. چمدونم رو راننده ازم  لیموزین، کنار مرد میانسال شیدا

گرفته و عمر با لحن عربی خاصی تحسینم کرد و چون حواسم پی 
 خاطرات پشت سرم بود، جمالتش رو نفهمیدم. 

تک آجرها  -زده نگاهی انداختم؛ از تکدوباره رو به ساختمون غم
های اندوهگینشون رو بشنوم. تونستم خواهشش میو دیوارها

ی قلبم زیر لب زمزمه کردم: برخالف خواسته  

خیلی دوستت دارم! -  

*** 

از داخل هواپیما به ابرهای تیره چشم دوخته بودم. دلم برای 
مامانم، نیال، همتا حتی صبا تنگ شده بود. صدای عمر توی گوشم 

 زمزمه کرد: 

خوای برسی. یه شرکت ر جا که میتونی به هتوسط من می -
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های طراحی رو هم از سر بگیر. استعداد طراحی لباس بزن و کالس
کنی!داری، زود پیشرفت می  

هاش رو نصفه و جا شدم.  حرفام جابهبا حرص کمی توی صندلی
هام رو بستم و آغوش دانیال رو تصور کردم. نیمه رها کرد. چشم

رامش داشته باشه. از طرفی به تونست اون همه آهیچ آغوشی نمی
تالشهای عمر فکر کردم. عمر با دانیال جنگید تا من رو به دست 

روی دانیاِل من بیاره! چرا؟ مگه من چی داشتم؟ چرا عمر باید روبه
دونستم. مقصر من قرار بگیره؟ عمر رو مقصر این اتفاقات نمی

ودم و بودم که با رفتارهای احمقانه و بچگانه زندگی رو برای خ
داشت؟ خب، راه دانیال خراب کردم. عمر دست از سرم برنمی

تونستیم باهاش معامله کنیم. از طرفی ای وجود داشت؛ میچاره
خواست. نیاز بود و هیچ چیز جز من رو نمیعمر از دار دنیا بی

اون همه چی داشت. قرار بود چی بهش بدم تا راضی شه؟ فکری 
ردم و پرسیدم: هام رو باز کبه ذهنم زد. چشم  

تو زن نداری؟  -  

شدم؟!زن داشتم، عاشق تو می -  

 یعنی عمر زن نداره؟ ادامه داد: 

من و نجمه خیلی وقته از هم جدا شدیم. اون بعد از دست دادن  -
ام کرد، بچهمادرش افسردگی شدیدی گرفت و دیگه بهم توجه نمی

 رو هم با خودش برد. قانون امارات بود خب!

ای پرسیدم: لحن آهستهدوباره با   

ات اآلن کجاست؟ پدر و زنی؟ بچهطور فارسی حرف میتو چه -
 مادرت کجان؟ 

خوای توی این چند ساعت همه چی رو بدونی؟ ها رز؟!می -  

ای سکوت که بینمون گذشت، گفت: خندید و بعد لحظه  
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مادرم اهل اهواز بود و پدرم وقتی جنگ شد، دست ما رو گرفت  -
امارات اومدیم. خواهری داشتم که فوت کرد. مامانم چند  و با هم به

سال بعد خواهرم، ایست قلبی کرد. بابا هم به ایران برگشت و کامالً 
جایی که هستم جا رها کرد. سختی زیادی کشیدم تا به اینمن رو این

 برسم. 

 فکر نکنم زیاد سختی کشیده باشی الفانی!

 سریع پرسیدم: 

های ایرانی رو کردی توی شیشه!وونسختی نکشیدی. خون ج -  

من خونی توی شیشه نکردم؛ دانیال بهت دروغ گفته، قاچاِق  -
 خون کار من نیست.

   این اصطالحه. خنگ! -

 سری تکون تکون دادم که آروم زمزمه کرد:

آهان. -  

بار هام رو بستم. ایننگاهم رو ازش دزدیدم و دوباره چشم
ها رنگ دانیال توی ذهنم ظاهر شد. اون چشمخوش های سبزچشم
حس بود. انگار دیگه مثل ی دنیای من بود؛ اما سرد و بیهمه

نفسی تازه کردم و کمی چرت زدم که با شنیدن  گذشته نمیشه.
رو سفت کردم. تقریباً بعد دار بیدار شدم و کمربندم صدای مهمان

چهار ساعت و نیم به ُدبی رسیدیم. از اون باال به دور نمای هوایی 
هایی که از این های سر به فلک کشیده و آدمشهر چشم دوختم. برج

هایی هستن که دارن توی عرض خیابون راه باال شبیه مورچه
م ای زده و دستعمر دستش رو بهم نزدیک کرد که چشم غره میرن.

های دانیال توی گوشم پیچید: رو کشیدم. حرف  

خوریم تا آخر عمر توی آغوش کسی جز عشقمون قسم می -
 نباشیم!
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وقت و شکنم، هیچدانیال، من با تو قسم خوردم. من قسمم رو نمی
هرگز. از فرودگاه ِدبی که بیرون اومدیم ماشینی بزرگ منتظرمون 

ه انگار به دی ماه نزدیک بود. هوا معتدل و آفتابی بود و انگار ن
داخل لیموزین نشستم و ماشین حرکت کرد.  ام گرفت.شیم. خندهمی

های سر به فلک کشیده زل زدم. عمر ی کنار دریا، به برجاز جاده
 جسورانه گفت: 

دارش من هستم. این شهرک خصوصی بینی سهاماون برج که می -
شیم، شهرک خصوصی هست. نصف هم که ما واردش می

هاش مال منه!اختمونس  

رو برگردوندم و دوباره به دریا و دورنمای شهر خیره موندم. 
های متعددی از ام رو که خاموش بود، روشن کردم که پیامگوشی

   جرن و حسام دریافت کردم.

 جرن: سالم رز، زنگ زدم خاموشی. بزنگ بهم!

 جرن: رزا، حسام چی میگه؟ تو کجایی؟ کجا رفتی؟ امارات؟ باورم
 نمیشه.

جرن: واقعاً که رزا، تو بدون خداحافظی از من رفتی امارات؟ دیگه 
   قهرم. وای، خفه شدم از حرص. خدایا من رو بکش!

   حسام: سالم، رسیدی یه زنگ بهم بزن.

   !گیره. بهش چی بگم؟حسام: سراغت رو می

حسام: مراقب باش رز! عمر آدم خیلی غیر قابل پیش بینی هست. 
د نکن!هرگز اعتما  

 حسام: آنالین شو. از دانیال برات عکس و فیلم فرستادم!

قلبم با خوندن پیام آخر تپید. ماشین ایستاد هل شدم و گوشی رو 
خاموش کردم. همراه عمر از ماشین پیاده شده و نگاهی به اطرافم 

های بلند و مرتفع، فضای سبز انداختم. شهرک بزرگ با ساختمون
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ها، لوازم بازی، پارکینگ، همه و همه خوشگل وسط این ساختمون
در نظرم به شکل شیک و منظمی چیده شده بودن. انگار با دست 
همه چی رو به طور منظم کنار هم قرار دادند و به زیباترین شکل 

 ممکن آرایش شده بود. عمر نزدیک شد و گفت: 

ی.جا که چیزی نداره خیره شدداخل! این بیا بریم -  

   هست؟ ی توجا خونهاین -

صدام بلند بود؛ طوری که راننده عینکش رو درآورد و ماشین رو 
ای جواب داد: ی مسخرهخاموش کرد. عمر با خنده  

ی من هست؛ اما ساکن خونه شما هستی رز خانوم!خونه -  

   آهان. -

جا بمونم؟ چند تا برج بزرگ یعنی من قراره توی یکی از طبقات این
های هندسی منحصر به فردی با فاصلههای ای رنگ با شکلو نقره

ی بزرگی رو تشکیل داده بودن منظمی از هم قرار داشتن و یه دایره
که وسط این دایره، لوازم بازی از همه نوع، چندین نوع استخر، 

تونست توی یک شهرک ی آبی و تمام امکاناتی که میسره -سر
به ارتفاع توجه جا موجود بود. بینشین باشه اینمدرن آمریکایی

شد، وارد البی بزرگ و ها و نوری از ساختمون ساطع میبلند برج
مجلل ساختمون اول شدیم که چند نفر مرد عرب کت و شلوار پوش 

با دیدن عمر به صف شدن و در برابرش ایستادن. تعظیم کردن و 
 به انگلیسی گفتن: 

خیلی خوش اومدید آقای فانی. پنت هاوس شخصیتون آماده  -
تونید از دقایقی که توی پنت هاوس دارید، لذت ببرید!میاست.   

ی برخورد کارکنان ساختمون و دهنم باز مونده بود. بیشتر به نحوه
که این البی آیا انتها داره؟ انتهاش کجاست؟ بدتر از همه به این

های برنز رنگ، سرامیک های طالیی پوشیده از آینه کاریستون
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دای اشتن کفش روی این سرامیک ها صسفید براق و تمیز که با گذ
رسید، لوسترهای متعدد طرح چلچراغ تمیز بودنشون به گوش می

توی سراسر سقف و اما سقفی به وسعت آسمون، سقفی بلند با 
ی این ها باعث شده بود چند نظیر. همهمعماری خاص و بی

   خود بشم.ای از خود بیلحظه

البی انداختم. همه چیز نگاهی به مبلمان، تزئینات و امکانات 
های العاده شیک، باکالس و آمریکایی بود. بوی خوشایند قهوهفوق

تلخ و شیرینی عطر فرانسوی شنل توی فضا حاکم بود. عمر دستم 
 رو کشید و آهسته با صدای خنده داری گفت: 

یلی وقت هست تا ساختمون رو کنکاش کنی عروسک!خحاال  -  

شد. دستم رو از دستش می همیشه از طرز حرف زدنش چندشم
بیرون کشیدم و همراه باهاش به قسمتی از البی که سه تا آسانسور 

با درهای خوشگل آینه کاری و طالیی رنگ بود، رفتیم. تا وقتی 
ام بشه یا آسانسور برسه توی این فکر بودم که این قراره همخونه

فره جا رو بده به من و بره؟! وارد آسانسور دوازده نقراره این
ی لمسی طالیی رنگ رو که روش با اختصار نوشته شدیم و دکمه

PH کردم و سنگینی نوشته بود، زد. توی آینه به خودم نگاه می 
شد. صدای آهنگ مالیم آسانسور توی فضا نگاهش روم حس می

 پیچیده بود که این آهنگ رو با صدای خشنش قطع کرد و گفت: 

اش رو زیر پا بگذاره. ذهبیکردم یه ایرانی، عقاید مفکر نمی -  

بله؟! -  

اش های مشکی مردونهام دهنی کج کرده و به چشمبا لحن مسخره
: زل زدم که ادامه داد  

تو از شوهرت جدا شده بودی و با این حال ازش حامله شدی.  -
ی خودت... عجیب نیست؟ به من میگی؛ اما بچه  



 

 

 WWW.98IA3.IR 705 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

قطع کردم. از  ای که با پشت دست به دهنش زدمحرفش رو با سیلی
لرزیدم که گفتم: خشم سرخ شده بود و می  

زدی، نزدی ها! حرف از دانیال و بچه -  

ام همون عمر دستش رو روی صورتش گذاشته بود با شنیدن جمله
دارش برد و چنگی با عصبانیت دستش رو به موهای پر پشت حالت

بهش زد. فوری با حرکتی آنی برگشت. با برگشتنش و اصابت 
زرگ و ضخیمش به صورتم روی سطح سنگی آسانسور دست ب

حس کردم.   شد،ام جاری میافتادم. حس گرمی خون رو که از بینی
باألخره به پنت هاوس رسیدیم و در آسانسور باز شد. باالی سرم 

 ایستاد و گفت: 

این رو زدم بفهمی، من شوهرت نیستم. فعالً رئیستم و هر وقت  -
کار جا من میگم کی چیکنم. اینیبخوام این دوستی رو عوض م

 کنه؛ پس پات رو از گلیمت درازتر نکن ایرانی!

رفت؛ مثل میخی که با چکش به صدای بلندش تا مغزم فرو می
شد. حتی چند لحظه بعد رفتنش هم هوش و حواسم زمین کوبیده می

 -ی آسانسور ایستادم و لنگونسر جاش نبود. به کمک دیواره
ام روی لباسم بیرون اومدم. کمی از خون بینی لنگون از آسانسور

و کمی داخل آسانسور ریخته بود. باز یک اشتباه دیگه مرتکب 
تونست ام رو میشدم. با شیطانی همراه شدم که هر لحظه زندگی
دادن ام گواه میببلعه و نابود کنه. صورت سرخ و دماغ خونی

رو کنار زدم و کشه. موهای کوتاهم روزهای خوبی انتظارم رو نمی
جا اومده ها ایناهداف شومم که برای همون  به چمدون تکیه دادم.

تر شدن آماده . توی ذهنم جرقه زدن و من رو برای حریصبودم
کردن. صدای دانیال توی گوشم پیچید:می  

ته این بازی مرگه رزا! -  

سری تکون دادم و موهام رو روی صورت سرخم ریختم. از 
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راهروی بزرگی، بعد از سی قدم به در طرح رومی سفید رنگی 
شده بودن. در کمی باز  هایی نصبرسیدم که دو طرف در مجسمه

رسید. در رو باز کرده و بود و صدای آهنگ مالیمی به گوش می
ام رو جلب توجهای شدم که اولین چیزی که وارد فضای بیکرانه

ی مدرن و کالسیک های رو به آسمون بود. آشپزخانهکرد، پنجره
ی خونه با پیشخون بزرگ و فضای دلبازش محیط رو آرام گوشه

کرده بود. چشم از تجمالت اشرافی خونه و مبلمان کالسیک کشیده 
و نگاهی به اطراف این زمین فوتبال کردم تا راه اتاق رو پیدا کنم. 

ی عظیم ست چرخیدم و از پشت ستون آینه کاری شدهبه سمت را
گذشته و به محیطی باز رسیدم که چند تا در بسته با نمایی رومی و 

رنگ روشن سفیدش به چشمم خورد. به اولین دری که چشمم 
جا حمومه یا اتاق؟ در رو خورد هجوم بردم که... ای دل غافل این

د شش الی هفت در بستم و دوباره به درها نگاهی انداختم. حدو
توی این سالن دایره شکل بود. در اتاقی رو که سمت چپ نزدیکم 
بود، باز کردم و توی هشتی در نگاهی بهش انداختم. خداروشکر 

جا باألخره اتاق هست. واردش شدم و با کنترل، نور اتاق رو این
خورده! در رو تنظیم کردم. هم گرسنه بودم، هم خسته و هم کتک

ها روی تخت پریدم. از وارسی اتاق و با همون لباسقفل کردم و 
هام رو باز کردم و پتوی امکاناتش عقب مونده بودم. یکم چشم

 ارغوانی رنگ رو دید زدم و بعد چند لحظه به خواب رفتم. 

*** 

 )سه روز بعد(

انگار یه زندانی بودم که توی اتاق حبس شده بود و همه ترکش 
و ابری در حال نوشیدن قهوه کرده بودن. رو به تراس بزرگ 

بودم. از وقتی به دبی رسیدم گوشی رو خاموش کردم تا با دنیای 
بیرون ارتباط نداشته باشم. شاید جرأت نگاه کردن به فیلم و 
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هایی رو که حسام فرستاده بود، نداشتم هر چی بود عکس
هایی رو که زمان ام دست بزنم. کتابخواستم به گوشینمی

هایی ای گذاشته و یادگارینیال برام خریده بود، گوشهام داافسردگی
ها و پیرهنش بود. توی که ازش داشتم حلقه ازدواجم، همین کتاب

خاطر کارهایی  این چند روز عمر کاری به کارم نداشت و من هم به
بخشمش! لپتاپ رو باز کردم و شروع به وقت نمیکه کرد، هیچ

عصر بود که عمر در اتاقم رو  تایپ کردم تا منفجر نشم. ساعت پنج
به صدا در آورد. تازه از بیرون برگشته بود و اصالً دوست نداشتم 
جوابی بهش بدم. سیبی رو از روی میز برداشته و گاز زدم. با ملچ 

ام جلب کرد: خوردم که صدای عمر توجهملوچ داشتم می  

ومده ببینتت. رزا، در رو باز کن؛ همتا اومده!کسی ا -  

ب سیب از دستم روی زمین افتاده، قل خورد و زیر تخت با تعج
ام نزدیک رفت. موهای کوتاهم رو کنار زدم. به در اتاق چهل متری

شده و قفلش رو باز کردم. در باز شد و عمر با قد بلندش در 
جاست برابرم ایستاد. نگاهم به پشت سرش بود تا بدونم همتا اون

 یا نه که عمر گفت: 

توی راهه! -  

های دستم رو به هم گره زده و ازش فاصله گرفتم. تپش گشتان
کردم. این عالئم ترسم بود یا ی آرومی میقلب داشتم و گاهی سرفه

هاش رو داخل جیب شلوار کتان عالئم اضطراب؟ عمر دست
تر اورجینال آبی رنگش کرد و کمی بهم نزدیک شد. هر چه نزدیک

گه نتونستم ازش فاصله شدم تا باألخره دیشد، من دورتر میمی
اش بهم زل زده و گفت: های مشکیبگیرم. با چشم  

که اون حرکت زشت رو انجام دادم... از این -  

 پوزخندی زدم که با وقاحت ادامه داد: 
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خوام. حقت بود!عذر نمی -  

های گرد بهش خیره شدم که با صدای بلند و وحشتناکی به با چشم
هام حاال کمی بیشتر شده د و سرفهقهقهه افتاد. دهنم خشک شده بو

هاش متوقف شده و بهم چرخید و گفت: بودن. بعد دو دقیقه خنده  

تو... قرار بود بهم یه جواب بدی که وسط جواب دادنت طفره  -
رفتی و در نهایت باردار شدی. حاال که نه بچه داری و نه شوهر، 

 جوابت رو بگو!

لرزید و همین هام میلب جوری حاال ازش فرار کنم.دونستم چهنمی
العملم رو به تأخیر انداخت.عکس  

. دونم... نم... نمی.. من... ن... ن... -  

ترسی؟می -  

ی حالت من شد. به خیلی آدم تیزی بود و همون لحظه متوجه
ی صورتی و ارغوانی رنگ رو ی اتاقم نزدیک شد و پردهپنجره

قورت دادم و لمس کرد. به سختی آب دهِن کمی رو که داشتم، 
 گفتم: 

گذار... کار کنم. نیاز... دارم... ذهنم باید درگیر شه... ب -  

کار؟! بمون خونه کتاب بخون، درس بخون. خوای چی؟ میکار -
 اصالً برو امسال دانشگاه. هان؟! 

 پلکی زدم که ادامه داد: 

که...این ها که کار کنه. مگرچه به این حرف زن رو -  

که ادامه داد: گوش هام تیز شد   

که با خودم کار کنی. مگر این -  

 ناامیدانه گفتم: 

ها؟ یعنی جهالت تو خون تو هست، نه؟ زن رو چه به این حرف -
 چی؟ اصالً مگه تو کی هستی؟ شوهرمی، برادرمی یا پدرم؟ 
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 با صدای بلندی پوزخندی زد و سریع گفت: 

کنی امارات حواست باید بیشتر جمع باشه رزا خانوم. فکر می -
داد؟ من اآلن قیم قانونی تو در امارات هستم. شیرفهم بهت ویزا می

 شدی؟ 

چی؟  -  

هام توان نداشتن بیشتر از این از دهن عمر، هذیون بشنون. گوش
های گرد هام تند شد و با چشمصدام به قدر کافی بلند بود. نفس

زدم. لبخندی زد و گفت: بهش زل   

ولی رو ترجیح میدم عروسک.خوای یا ددی؟ من امی شوهر -  

ای بهش وصل بود، بزرگ آینه شوکه به دیوار سفیدی که ساعت
 زل زدم. ادامه داد: 

کنم. مهم نبود من گفته بودم برای به دست آوردنت هر کاری می -
ی هر دو مورد ات باشم یا شوهرت. باألخره تواز لحاظ قانونی قیم

شدم!من صاحبت می  

   چرا این کار رو کردی؟ -

کرد. شوکه شده ام میسنگ بزرگی داخل گلوم بود و داشت خفه
بودم و حاالت پانیک بدنم دست خودم نبود. خندید، روی صندلی 

 نشسته و گفت: 

تا تو رو داشته باشم! -  

 جدی شد و نزدیکم نشست. آهسته و با مالیمت گفت: 

کنم ازت رزا. تو بله بگو، هر کاری دلت خواست می خواهش -
خوام. و هیچی نمیخوام تو کنارم باشی؛ جز تانجام بده. من فقط می

 لطفاً...

خفه شو! -  

 با پا لگدی بهش زدم و سرش جیغ کشیدم: 
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یرون. همین اآلن!گم شو از اتاق من ب -  

! جوری شدم؟دوباره از عمر رکب خوردم. من چم شده؟! چرا این
کرد، جدا شم؟ یاد دانیال چرا خواستم از عشقم که ازم محافظت می

اش رو بهم اومدم یک روز جنازهو زخمش افتادم. من اگه نمی
کشه. رسوندن. خداروشکر که هنوز زنده هست و نفس میمی

هام رو پاک کردم و به بیرون پنجره زل زدم. انگار نه انگار اشک
شد. اآلن باید چی کار کنم؟ عمر د میاول دی ماه بود و هوا باید سر

های در خونه رو زدن. اشک ام خونده هست.قیم من شده و فاتحه
هام رو خیس کرده بود پاک کردم و از جا بلند شدم. سردم که گونه

 صدای همتا توی خونه پیچید: 

کجاست؟  -  

مهمونت اومد.  توی اتاق. رزا؟! بیا -  

هام رو تر شد. لباسصدای بلند عمر به اتاقم نزدیک و نزدیک
مرتب کردم و موهای کوتاهم رو به پشت گوش زدم. در اتاق رو 

 باز کرد و با لبخندی احمقانه گفت: 

ات اومده رزا خانم!یبیا که رفیق قدیم -  

پوزخندی زدم و بدون توجه به همتا که پشت سر عمر ایستاده بود، 
از ارتفاع وحشت داشتم؛ اما حاال وقت نگاه کردن  به تراس رفتم.

به زیر پام نبود. اصالً وقت نزدیک شدن به اون قسمت از تراس 
ام به ارتفاع هزار پایی زیر پام جلب شه. ابرها زیر نبود که توجه

تونست آسموِن بعد از این پام بودن و انگار تنها موجودی که می
ام قرار ودم. دستی روی شونهآسمون رو ببینه، به لطف عمر، من ب

گرفت که کپ کردم و بدنم لرزید. باألخره با ترس به تراس قدم 
گذاشته بودم و این ترس حاال با این حرکت تشدید شده بود. صورتم 

اش که های بادومی همتا و ابروهای کمونیرو برگردوندم که چشم
 های خوشگلشبا صابون ابرو مرتب شده بود به چشمم خورد. لب
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 لرزید و گفت: 

   سالم. رز... -

زدن زل زدم و تموم هاش که از اشک داشتن برق میبه چشم
های رو از یاد بردم. این چشمام های گذشتهاحساس گذشته و حرف

خواد جایی که میهمتایی بود که انگار خیلی سختی کشیده تا به این
موهای برسه. دستم رو گرفت و با خودش به داخل کشید. نگاهم به 

تر شده و فندقی رنگش بود. تغییر قیافه محسوسی داشت، خوشگل
دونستم رسید. توی شوک بودم و نمیتر از قبل به نظر میشاداب

مهابا بغلم کرد و ای رو برای صدا کردنش به کار ببرم. بیچه کلمه
 با گریه گفت: 

خواست یک بار هم که شده از نزدیک قدر دلم میدونی چهنمی -
نمت. خیلی خوشحالم رز، خیلی!ببی  

هاش رو خیس کرده و هاش، گونهازم فاصله گرفت و اشک چشم
دارش ریخته شد. آرایشش به هم ریخت و های پفریملش زیر چشم

های هاش رو از روی صورت و گونهبا پشت دست به سرعت اشک
ی لبم اومد و باألخره زبونم سرخش پاک کرد. لبخندی به گوشه

 چرخید:

   ه عجب! همتا خانم خودی نشون داد.چ -

   چگی دستم رو از دستش بیرون کشید و گفت:فین و دستپا -با فین

دونم دونم... نمیام!نمیام رز! به خدا شرمندهمن شرمنده -
جوری ازت معذرت بخوام. من باعث شدم با دانیال زورکی چه

   دونم...ازدواج کنی... حاال نمی

با دانیال ازدواج نکردم. دوستش داشتم. من زورکی؟! من به زور  -
 فقط زورکی امارات هستم!

رو به عمر اشاره کردم و در حین حرف زدن از شدت ناراحتی 
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لرزید. با همون حال ادامه دادم: صدام می  

ی من و دانیال رو کشت تا به هدفش برسه. این این مرد بچه -
مرد، عشق من رو تهدید کرد تا من رو به امارات بیاره. بیاره و 

دانیال من    زندانی خودش بکنه. این خر! این من رو بازی داد و
هاش ادامه بده. ها و سرکشیرو چاقو زد تا خودش به خودخواهی

د تا من بمیرم و از شر دانیال خالص این حیوون، خونه رو آتیش ز
های خونه رو آف کرد. این بشه. این همونی بود که سنسور

جا وایستاده!موجود، فقط این! تموم بدبختی من همین  

حاال بدنم هم شروع به لرزش کرده بود و کنترلم رو از دست داده 
 بودم. خواستم ادامه بدم که همتا بازوم رو فشرد و گفت: 

رو مقصر ندون. من رو مقصر بدون که سرنوشتت رو تو عمر  -
هام و منتظرم تا تنبیه شم. ی این اتفاقعوض کردم. من باعث همه

رزا، من اومدم تنبیم کنی. با سیلی بزنی توی گوشم، بگی گم شو 
ی چشم سفید! من منتظر حمالت تو هستم رزا. رزا، من رو دختره

هام. اگه من ن اتفاقی ایبزن! من رو نابود کن! من باعث همه
ها و ی توهینافتادی! رزا من سزاوار همهنبودم تو به این روز نمی

هام!ها و کتکفحش  

هاش دوباره سرازیر شده کرد، اشکهمچنان که داشت التماس می
های سردش پاهام رو چسبیده بود، با صدای و به پام افتاد. با دست

زد و التماس د صدام میای تنکرد و بدون هیچ وقفهبلند گریه می
زد. حاال دیگه از شوک در اومده بودم و نگاهی به دخترک زیر می

شناختم. ای بود که میپام کردم. اون هنوز همون همتای دیوونه
همتایی که با همه فرق داشت، کنارش نشستم و دستش رو از پام 

های صورتش رو پاک کردم و به آغوشش پناه جدا کردم. اشک
هاش رو دور کمرم حلقه کرد و با صدای بلندی دوباره بردم. دست

هام رو بار نتونستم جلوی اشکهاش رو از سر گرفت. اینگریه
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کمی که گریه کردیم،  بگیرم و داخل آغوش لرزونش اشک ریختم.
اش کردم. آهسته آروم شدیم و به مبل چستر توی اتاقم راهنمایی
. لبخندی زد. دستی نشست و من هنوز ایستاده محو تماشاش بودم

 رو مبل کشید و گفت: 

صبح باهات درد و دل کنم. خواد تا فردایا بشین. دلم میب -  

زیر چشمی نگاهی به عمر انداختم و نزدیک همتا نشستم. چند 
ای با سکوت گذشت که هر دو همزمان همدیگه رو صدا زدیم: دقیقه  

همتا... -  

   رزا... إم... -

 خندید و فوری گفت: 

ول تو بگو.ا -  

 سر تکون دادم و بدون تعارف پرسیدم: 

   دونستم واقعیه یا نه.نیده بودم ازدواج کردی؛ اما نمیش -

خندید و چشمم به انگشتر خوشگل طالی سفیدش که روش با چند 
العاده شیک و زیبا تزئین شده بود و جلوه زیبایی به تا نگین فوق

ستش با انگشترش بازی اش داده بود، افتاد. با دهای کشیدهدست
فین بینی ادامه داد:  -کرد که با همون صدای لرزون و فینمی  

راستش، آره ازدواج کردم. تقریباً شش ماه بعد از اومدن به دبی  -
ی اول ازم خواستگاری کرد!باهاش آشنا شدم و همون لحظه  

ی دستمال کاغذی بیرون کشیده و بهش تعارف دستمالی از جعبه
 کردم:

ن.آها -  

نستم بعد این همه دودوباره سکوت بزرگی بینمون برقرار شد. نمی
مدت که دیدمش ازش چی بپرسم؟! انگار واقعاً از هم غریبه بودیم 

کردیم یا شاید همتا در حضور ای رعایت میو نسبت به هم فاصله
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معذب بود. سریع بلند شدم و به هشتی در که عمر ایستاده و  عمر
کرد، نزدیک شدم. با ژست بدنی خاصی دهن سیگار به هوا فوت می

 کجی کردم و گفتم:

   خوای تشریف ببری؟نمی -

ی در رو چسبیده و به روش بستم. همتا ابرو باال داد که دستگیره
 بعد این کار نگران و متعجب گفت: 

جوری در تونه ایندل و جرأت داری به خدا. هیچکس نمی -
 برابرش عرض اندام کنه!

کش رو خوردم. قبالً کت -  

بار ای زد. دوباره پهلوش نشستم و اینلبخندی زدم که تک خنده
هاش زل زدم. پرسیدم: خیلی جدی به چشم  

همتا، حاال بگو. من منتظرم بشنوم که تو، توی این همه مدت  -
   کردی و کجا بودی؟کار میچی

 با صدای آرومی گفت: 

   باید یه چیزی بهت بگم. -

شده و اخمی کردم که فوری کاغذی به دستم مشکوک بهش خیره 
 داد و با همون لحن یواش گفت: 

ام هست. داشته باش، الزمت میشه. تو توی امارات شماره -
 تنهایی!

اد: دسر تکون دادم که فوری نگاهش رو از در اتاق گرفته و ادامه   

ده ها!یه چیزی بگو، گوش وایستا -  

 با زرنگی و صدای بلند گفتم: 

   ی صبر گرفتی؟زنی؟ روزهتا؟! چرا حرف نمیچته هم -

 خندید و گفت:

بینمت خیلی خوشحالم رز. خیلی دوست دارم بمونم؛ که میاز این -
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   اما امشب باید برم مهمونی مادر شوهرم.

   داری؟ دقش میدی حتماً. ِا، مادر شوهرم -

 خندیدم که متقابالً لبخندی رو لبش اومد.

وبه، نه بد!مادر شوهرم خ -  

اشه وهللا. بمادرشوهری ندیدم خوب  -  

رو از لبم خشک  ای که از دست داده بودم، خندهناگهان یاد بچه
 -وری قشجکرد. یکهو یادم افتاد از همون روزها بود که دیگه این

قش نخندیده بودم و خنده رو یادم رفته بود. برای از بین بردن 
 حس بدم، موضوع رو عوض کردم:

مله که نیستی؟ حا -  

   ه بابا. از اآلن آخه؟ بگذار زندگی سر و سامون بگیره بعد.ن -

:کنجکاو پرسیدم دوباره با انگشترش بازی کرد.  

هست؟  شوهرت چیکاره -  

ها جور کاردار تیم فوتبال امارات و از اینهمکار عمره. سهام -
دار میشه گفت!دیگه. کالً سرمایه  

فت.مبل بلند شد و کیفش رو به دست گر لبخندی زدم. همتا از روی  

زنم تو هم همراه عمر بیا من دیگه برم. زوِد زود، بهت سر می -
 پیشم.

ادامه داد:  مونی و پانتومیمبا حاالت الل  

   گذاریم.زنم قرار میزنگ می -

های پاشنه بلندش اتاقم با لبخندی سر تکون دادم و فوری با کفش
ی جاسوسِی عمر تونه توی لونهیدونستم نمرو ترک کرد. می

چیزی بگه؛ ولی اگه اتاق من هم دوربین داره چی؟ وای! با نگرانی 
ی مضخرفی به سقف و دیوارهاش زل زده بودم که عمر با خنده

 وارد اتاقم شد و گفت: 
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   گردی عروسک؟دنبال چیزی می -

 برگشتم و با دیدنش، خیلی خونسرد گفتم: 

نه! ی جاسوسیت هست یاهم النه جاخوام بدونم اینمی -  

   هه... -

ای که ای به کلمهکنه؛ اما توجهام میاحساس کردم داره مسخره
 تحویل داد نکردم. کل اتاق رو دور زد. باألخره جلوم ایستاد و گفت: 

خوای، بخون؛ اما کار پیش خوای، بهت میدم. درس میکار می -
 کسی غیر من، ممنوعه عروسک!

ترین عنصر جهانی. بعد میگی قت؟ تو خودت خطرناکوچرا اون -
   ای کار نکنم؟برای کس دیگه

زنه!اش درست حرف میو. آدم با قیم. احمق کوچولهه.. -  

 از خشم سرخ شده و براش شاخ و شونه کشیدم:

قیم نکن. تو اصالً قیم من نیستی. من، مامان و بابا دارم.  -قیم -
 چرت و پرت نگو!

اش خشمی قدمی بهم نزدیک شد و از بین ابروهای در هم کشیده
هاش رو دیدم که باعث شد ازش کمی بترسم. نهفته توی چشم

 صداش رو صاف کرده، دست به سینه جلوم ایستاد و گفت: 

تونم ی هشتم برج الخلیفه چهارصد و نود و سه متره. میطبقه -
   بکنی. بهت بدم تا یه کارگاهی چیزی بکنی و توش کار

تونم!نمی -  

 فوری پرسید:

چرا؟ -  

کنم. رک و پوست کنده گفتم: انگار خبر داشت که من قبول نمی  

ام رو تموم کنم، ی طراحیی کافی تجربه ندارم. باید دورهبه اندازه -
امتحان بدم و مدرک بگیرم. دوباره باید کارآموزی کنم. من خیلی 
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 چیزها رو نتونستم یاد بگیرم!

.. کسی رو توی دبی برای کارآموزی داری؟ مثالً کسی که هوم. -
   بهت قبالً معرفی کرده باشن.

هام اومد. ی سوگل و سلین خجسته جلوی چشمهمون لحظه چهره
 لبخند محوی زدم و جواب عمر رو ندادم. توی دلم زمزمه کردم:

کنه یا اول باید با سوگل قرار بگذارم بدونم سلین من رو قبول می -
 چی!

*** 

های آرایشم رو با دستمال مرطوب رو به هم مالیدم و نقصهام لب
هام پاک کردم. به خونه مسلط شده بودم. ر لب و کنار چشماز زی
ی به این بزرگی باید حتماً یک خدمتکار داشته باشه؛ اما عمر خونه

اش بشه. خواست کسی مزاحم زندگی خصوصیاصالً دلش نمی
مت تقسیم کرده و باالی سرم با کش جلوی موهام رو به دو قس

مویی بستم. قسمت بعدی موهام رو دور صورتم ریختم. همیشه 
تر میشم. با این حال من با موی کردم با موی کوتاه زشتفکر می

ای رو توی کردم. کت سرمهکوتاه زیباتر از گذشته خودنمایی می
شاد که ی پیرهن سفیدم که زیر شلوار دمپا گتنم مرتب کرده و دکمه

های بزرگ و ِست کت تنم بود، گذاشته بودم رو بستم. گوشواره
حلقه شکل رو به گوشم آویزون کردم. انگشتر عقدم رو روی 

انگشتم زده و گردنبند چشم نظری رو که خانم جون بهم هدیه داده 
بود، روی گردنم که تتوی هللا خودنمایی کرد. در اتاق عمر رو زدم 

سینه ایستادم.و توی هشتی در دست به   

خوام جایی برم. ماشینت رو بده، می -  

   مگه رانندگی بلدی؟ -

   بله. -
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شناسی!مارات رو نمیاکجا میری؟ تو که  -  

   اس نداره؟پیماشینت جی -

   چرا! -

اش که بهش لم داده بود، بلند شده و رو بهم از روی تخت سلطنتی
 گفت: 

؟! خوای بریکجا می -  

دم.فوت کرده و با عصبانیت دستی به دیوار تکیه دانفسی با صدا   

دارم میرم قبر بابام.  -  

 با تعجب و نگرانی پرسید:

ی هست؟ ِکی... بابات فوت کرده؟! دب -  

کمیل کردم:تهاش رو با صدای جیغم حرف  

ی! چرا بابای من بمیره؟خفه شو! تو بمیر -  

ی مبهوتش هماهنگ شد:اش با چهرهصدای آهسته  

خودت گفتی!  -  

م:ای سرش زدم و ادامه دادجیغ دیگه  

که به تو ربطی نداره! ین حرف یه کنایه است؛ کنایه از اینا -  

آها. -  

مکثی کرده و به طرف میز آرایش سفید رنگ اتاقش حرکت کرد که 
 دوباره چرخید و پرسید:

رزا؟! بگو کجا میری. -  

کنم و با صدای  عجب گیری افتادم ها! سعی کردم خودم رو کنترل
تر از پیش گفتم:کمی آهسته  

خوام با خجسته کار کنم. تو که توی با سوگل قرار دارم. می -
شناسی! جریان همه چی بودی. حتماً سوگل و خجسته رو هم می  
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 سری تکون داد و ادامه داد:

دم شناسم. افراد قابل اعتمادی هستن؛ اجازه میشوهرش رو می -
 باهاشون کار کنی! 

شم ریز کرده و زیر لب غریدم:چ  

ی... ی تو نیاز ندارم مرتیکهبه اجازه -  

های پاشنه نفسی بیرون داده و به نزدیکش رفتم. صدای کفش
 بلندم، توی اتاقش پیچید. جلوش ایستادم و پرسیدم:

ه؟! نسوئیچ ماشین رو میدی یا   -  

.هام چشم دوخته و با دستش به کشوی اول میز اشاره کردبه چشم  

   جا بردار.ی از اونهر کدوم رو خواست -

های اتاقش پرت شد و حرفش رو درست نشنیدم. حواسم با پرده
ی دستش به کشوی میز آرایش نزدیک شدم. فقط با دیدنش و اشاره

با باز کردن کشو با تعداد زیادی کارت و سوئیچ مواجه شدم. گیج 
 بهش برگشته و پرسیدم: 

   اتوماته؟ هاکدوم یکی این ماشین -

خوای راحت باشی تسال رو بردار. اش اتوماته. اگه میهمه. همه -
تونی برونی.برقی هست! راحت می  

اش دور شدم. دستم به سوئیچ تسال رفت و از اتاق چند صد متری
هاوس که بیرون زدم، خانمی با لباس عربی توی راهرو از در پنت

ی چیزی پرسید. به من رو دید. بعد از سالم دادن به زبون عرب
اش رو بندیفهمم. به زور جملهانگلیسی جواب دادم که عربی نمی

 درک کردم: 

- Wife? Wife of omar عمر الزوجه؟ ? 

   )زنش هستی؟ زن عمر؟(

دستم رو مشت کردم و با لبخندی که به زور به لبم اومده بود، 
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 گفتم:

- no, i m a friend!الرفیق . 

 )خیر، من دوستش هستم.( 

داخل آسانسور فقط توی آینه خودم رو برانداز کردم که آسانسور 
و مسافر سوار کرد. یک مرد قد بلند و ی دهم ایستاده توی طبقه

که ازم فاصله خورد عرب باشه. با ایناخمالو بود که بهش نمی
ام توی داشت؛ ولی خودم رو جمع کردم که بهش نخورم. گوشی

ی د و منتظر پیام لوکیشن سوگل بودم و از طرفی به دیوارهدستم بو
آسانسور چسبیده بودم تا به این نر غول برخورد نکنم. آقا، این 
همه جا! خوب بکش کنار، بگذار راحت باشم دیگه. آسانسور به 

تر از مرد پارکینگ رسید و درها باز شد. تصمیم گرفتم سریع
کنم. از در آسانسور که پیکر حرکت کنم تا بهش برخورد نغول

پیکر جلوم به حرکت افتاد و وسط در خواستم بیرون بیام مرد غول
آسانسور به هم گیر کردیم. مثل موش و گربه همدیگر رو هل 

دادیم که زودتر از اون یکی بیرون بیایم. در نهایت با کیفم به می
با حرص به ماشینی  ی گردن کلفتش کوبیده و کنارش زدم.پس کله

توی پارکینگ واحد پنت هاوس ایستاده بود رسیدم، ریموت که 
دستم بود تا در رو برام باز کنه. در ماشین قرمز تسالی عمر باز 

های بغل راننده و سرنشین خود های راهنما فعال و آینهشد، چراغ
های داخلی انداختم داخل ماشین نگاهی به دکمه  به خود تنظیم شد.

ی و دکمه start engin زدم، منتظر شدم بدونم باید اول چه رو  
کنم. ماشین که روشن شد، بهم به انگلیسی خوش آمد گفت. با 

 صدای بلند و با رفتاری خنگ رو بهش گفتم: 

نوکرم حاج خانوم.  -  

پام رو به پدال گاز فشردم؛ اما حرکت نکرد. بابا این چیه ساختن؟ 
جوری حرکت که معلوم نیست چهاَه. هم برقی هست و هم این
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کنه! اآلن من حال ندارم دفترچه راهنما بخونم چه کنم؟! نگاهی می
به دور و برم کردم که صدای دینگ پیام ماشین باعث شد چشمم به 

من همیشه یادم میره ترمز دستی رو ترمز دستی بیافته. اوه! 
 بخوابونم. رو به ماشین، دوباره با شوخی گفتم: 

انم؟ شما که الل نبودی!چرا نگفتی حاج خ -  

با حرف خودم مشت آرومی به فرمون زده و ریز خندیدم. گوشی 
 رو برداشتم و لوکیشن رو از طریق بلوتوث به مانیتور صفحه

ی بوندم. با نگاه کردن به دندهانتقال دادم و ترمز دستی رو خوا
اتوماتیک ماشین یاد لکسوز دانیال افتادم که گاهی اوقات باهاش به 

رفتم. آهی کشیده و دنده رو تنظیم کردم، گاز تمرین رانندگی می
از پارکینگ بیرون اومدم و به نگهبان جلوی در پارکینگ  دادم.

ماشین رو  یام رو به صورتم زده و نقشهبوق زدم. عینک آفتابی
ماشین، حرف زدنش،  ، امکاناتدنبال کردم. صندلی راحت ماشین

تأثیر قرار داده بود و آگاهانه ترافیک رو سنجیدنش، من رو تحت
ماشین، من رو به جلوی   چیز جز ماشین نبودم. اصالً به فکر هیچ

شاپ بود که از ی اولش یک کافیساختمون بزرگی رسوند که طبقه
شاپ. حاال وم بود نمایشگاه گل و گیاهه، نه کافیهمین پایین معل

ای داره دیگه. ماشین رو پارک کردم، پیاده باألخره هر کس سلیقه
شده و ازش دور شدم که درها خود به خود قفل شدن. لبخندی زدم؛ 

کردن و رنگ شیک رو به تسال نگاه میچون همه توی پیاده
ما که شنیده بودیم  جذابش رو تا حاال انگار ندیده بودن. وهللا

؟ ها همه پولدارن و ندید بدید کم پیدا میشه. پس کو؟ کجاستعرب
چرا همه به ماشین من زل زدن؟!وارد کافی شاپ شدم که یک جفت 

چشِم منتظر، پشت میز ششم با دیدنم برق زد. خندیدم و به سوگل 
نزدیک شدم که با دیدنم ایستاد و آغوشش رو باز کرد. بغلش کردم 

ا هیجان پرسیدم: و ب  
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   طوری دختر؟چه -

 با خنده جواب داد: 

کنن!و در بیار؛ دارن نگاهت میرعینک دودیت  -  

کردن و به خودم چشم دوخته بودن؟ جدی نکنه به ماشینم نگاه نمی
روی سوگل نشستم. تغییر خیال عینک رو در آوردم و روبهو بی

ده بود. آرایش کرده بود، موهاش رو بلوطی رنگ و کمی کوتاه کر
کمی رو که به صورتش شادابی داده بود، خیلی پسندیدم و 

داد دختر های شیک نارنجی رنگی که به تن داشت، نشون میلباس
بااستعدادی هست. پسری با لباس فرم به میزمون نزدیک شد و 

 پرسید: 

؟چی میل دارید -  

 با عجله جواب دادم: 

   قهوه ترک. -

  سوگل لبخند به لب گفت:

ی ترک بیار. دو تا قهوه -  

ام برای گفتن قهوه لبم رو به دندون گرفته و حس کردم عجله
تازه متوجه فضای رمانتیک کافه شدم.  احترامی محسوب شد.بی

مر این حس رو توی  -های سفید مرهای طالیی و میزکاغذ دیواری
 من ایجاد کرده بودن. چشمم به گل و گیاه جلوی پنجره ها افتاد که

 طنین صدای سوگل آروم و هماهنگ نگاهم رو دزدید: 

   جا خوشت اومد؟از این -

العاده است!اوهوم. فوق -  

شد حس کرد. لبخند از حتی از صدام هم هیجان و شور رو می
شد که بعد چند لحظه، دل از فضای احساسی کافه و صورتم کم نمی

و به سوگل و  ام گذاشتمآهنگ اسپانیایی َکنده، دستم رو زیر چونه
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های مهربونش خیره شدم: چشم  

بینمت سوگلی!خیلی خوشحالم می -  

   طور شد اومدی امارات؟ی. راستی، چهمن هم خیل -

های سفید و طالیی رنگ رو که کوچیک و شیک گارسون فنجون
بودن، روی میز براق مرمر به آرومی گذاشت و کیک خیس 

شده بود، کنار میز کوچیک شکالتی رو که روش با پسته تزئین 
ها، فرو های توی فیلمقرار داد. توی ژست بدنی خاص گارسون

 رفت و با لبخند کوتاهی به انگلیسی پرسید: 

چیزی نیاز ندارید؟ -  

اش افتاده بود سر دارش که روی پیشونینگاهم به موهای حالت
خورده و یاد دانیال مثل قاصدکی که باد با خودش آورده، به فکرم 

سوگل بهش گفت: اومد.   

   تونی بری.نه، می -

جور به باالی سرم خیره شده بودم چند دقیقه بعد رفتنش هم همین
 که سوگل با پا به زانوم زده و پرسید: 

تو مثالً شوهر داری ها! چرا بنده خدا رو داری با نگاهت قورت  -
   میدی؟ رزا؟

ختم. اش انداهای کمونی مشکیلبخندی زده و نگاهم رو به چشم
 فوری جواب دادم: 

کردم یاد یه چیز جالب افتادم و توی فکر بودم، بهش نگاه نمی -
   که.

جا حواست به خودت باشه قاپت رو ندزدن؛ گفته باشم ها رزا. این -
جا امارات هست. حاال خوددانی!جا ترکیه نیست ها! ایناین  

خندیدم و به انگشتش که به نشونه تهدید بلند کرده بود نگاهی 
ام رو ادا کردم: داری جملهانداخته و با لحن کش  
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شم کورم!چشم خانم مدل. به روی چ -  

هاش گفت: با هم قهقهه زدیم و سوگل میون خنده  

طور توی بیمارستان بستری افتم که چهوای رزا! یاد اون روز می -
 شدم خدا.

دستی به فنجون داغ قهوه کشیدم و متقابالً با همون هیجان 
 پرسیدم: 

   گرفتم.ات فیلم میکاش از قیافه اوه! یادته؟ -اوه -

ام خیلی زود به لبخند تبدیل جیغ کوتاهی زد و دوباره خندید. خنده
 شد و پرسیدم: 

   کردی، نه؟نخوش به حالت. ازدواج  -

   ه دست از پا خطا کنم؟مید نه. مشغله کاری مگه اجازه -

فهمم. می -  

ی طالیی رنگش اراده فنجون قهوه رو بغل کرد و با لبهدستم بی
 بازی کردم. سوگل گفت: 

   کردم بیای امارات!فکر نمی چه عجب رزا؟! -

خواستم ببینمت تا ازت موضوعش مفصله سوگلی. امروز می -
   خواهشی داشته باشم.

اش پایین اومده و با دست ه تنهدستم از آغوش فنجون قهوه ب
ام رو که داغ راست فنجون رو به لبم نزدیک کردم. کمی از قهوه

بود، مزه کردم و ترجیح دادم اجازه بدم تا سرد بشه. سوگل که 
کرد، پلکی زد و پرسید: اش اضافه میداشت شکر به قهوه  

انم ها!خ -خب، منتظرم خانم -  

هام نزدیک م شدم. حاال دستنفس عمیقی کشیدم و کمی به میز خ
هاش بود. بهش زل زدم و پرسیدم: دست  

ی کنی؟میشه من رو به سلین معرف -  
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کم به لبخند بزرگ و بزرگتری تبدیل شده  -حالت جدی صورتش کم
هام رو گرفت.و با هیجان دست  

طور اومدی با سلین کار کنی رزا؟ واقعاً؟ خواب هست یا رویا؟ چه -
   اد؟ وای رزا!صاحب کارت اجازه د

با هیجان این جمالت رو تکرار کرده و هر چند ثانیه یک بار 
پرسید: می  

   واقعاً؟ جدی میگی؟ -

هاش رو با اطمینان فشردم و جواب دادم: خندیدم. دست  

بله، واقعاً. -  

که دستم توی هاش رو بست و با همون لبخندش و درحالیچشم
 دستش بود، سخنرانی کرد: 

ها رو بگو! اوه؛ خبرگزاری -اگه بیای چی میشه! اوهوای رزا!  -
ترکونه. یک بار میقدر خوشحال میشه! اینستامون اینسلین چه

کنیم اگه تو بیای!میلیون رو رد می  

 خندیدم. دستش رو آروم باال پایین دادم و پرسیدم: 

...جی حدیدم که -؟ مگه من جییگی سوگلمچی داری  -  

هاش و غنچه کردن باز کردن چشمحرفم رو با حرکت سریع 
ش قطع کرده و ادامه داد: هالب  

دونی همه در به در دنبال اکانت اینستای تو هستن؟! بیبی؟ تو می -
قدر آدم دنبال تو هستن که بشناسنت و مدلشون دونی چهاصالً می

کنی باالی هزار تا پیام داریم که اون دختر توی بشی؟! باور می
چیه؟!فشن شو اسمش   

 با ناباوری پرسیدم: 

ین همه محبوبیتم خبر نداشتم.اواقعاً؟! از  -  

 با نگاه عاقل اندرسفیحه نگاهی بهم کرد.
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خبری ها رز! اصالً چرا گوشی خریدی؟ جدی از دنیا بی -جدی -
  خریدی خودت رو توش نگاه کنی؟

: هام رو با بدجنسی ریز کردم و ادامه دادمچشم  

جا کار کنم تا زه بخوای تا من بیام کمی اونمیشه از سلین اجا -
   ی مناسب طراحی برم؟بتونم دوره

   کنه! خیالت تخت!م، چرا که نه؛ حتماً قبول میاوهو -

امیدوارم. -  

تش کردم و کمی ای از قهوه نوشید. همراهیچشمکی زد و جرعه
از دنیای مد فاصله گرفتیم. باهاش بیشتر آشنا شدم و در میون 

شناسه. چیز زیادی در فهمیدم که سوگل هم عمر رو میکالمش 
دونست، همون اطالعاتی بود که خودم هم مورد زندگی عمر نمی

ازش خبر داشتم. بعد از خوردن کمی از کیک کاکائویی نگاهی به 
 ساعت انداخت و گفت: 

   َکنه.ام رو میزا جان! من دیگه برم که اگه دیر کنم، سلین کلهر -

برام جالب بود که با اسم کوچیک کارفرماش رو صدا  لبخندی زدم.
کرد؛ پس تصمیم گرفتم ازش بپرسم: می  

کنی!یلی برام جالبه که با اسم کوچیک مدیرت رو صدا میخ -  

دونی توی اوج خستگی مدیر؟ سلین جان خانم هست، خانم! می -
کردم. سلین اون به دادم رسید؛ وگرنه من که داشتم خودکشی می

دونم، اون مثل داد رز. نمیعلوم نبود چه اتفاقی برام رخ مینبود م
 خواهرمه اگه بشناسیش شاید تو هم همچین حسی بهش پیدا کنی!

کیف به دست آماده نشسته بود که معطل نکردم و قهوه رو روی 
میز گذاشتم. ایستادم و دستی بهش دراز کردم. دستم رو با 

 مهربونی گرفت و دوباره گفت: 

زنم، بهت تا شب خبر میدم. راستی، آدرست سلین حرف میبا  -
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 کجاست؟

از کیفش دفترچه و خودکاری برداشت تا یادداشت کنه که کمی فکر 
 کردم و جواب دادم: 

عزیزم! پرسم و بهت اطالع میدمدونم سوگل باید بپرسم. میمین -  

  . حتماً من رو در جریان بگذار. فعالً عزیزم.ممنون -

ون دادم و رفت. نگاهم به راه رفتنش زوم بود. دستی بهش تک
تر از دامنش دامن بلند و چاک دار نارنجی رنگ و بلوز کمرنگ

توی فضای سفید و طالیی کافه جلوه خاصی داشت. کیفم رو 
ی آشنایی من رو برداشتم تا از کافه بیرون بزنم که صدای دخترونه

خندی به لبم کوب کرد. چرخیدم که با دیدن همتا لبتوی جا میخ
خندید. توی های سر تا پا مشکی پوشیده و بهم میاومد. لباس

جایی که چند لحظه پیش سوگل نشسته بود، نشسته و با ذوق 
 پرسیدم:

کنی دیوونه؟! جا چه میاین -  

 با اخم ساختگی گفت:

بهت گفته بودم باهام تماس بگیر، کارت دارم. چرا تماس  -
 نگرفتی؟

هام سرخ شد و جواب دادم:اون روز گونه مژه زدم. با یادآوری  

خوام عزیزم. یادم رفته بود. عذر می -  

نفسی فوت کرد و بعد چند ثانیه سکوت، گارسون رو صدا کرد. 
 پسر گارسون که نزدیک شد به انگلیسی بهش گفت:

قهوه ترک!  -  

با دور شدن پسر گارسون که با لبخند بهم زل زده بود، همتا بهش 
زیر لب گفت:چشم دوخته و   

دادم!سی بلد بودم و بهش میکاش فحش انگلی -  
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 دستش رو گرفتم و پرسیدم:

کارم داشتی؟! نگران شدم یکهو! چی -  

 سر تکون داد و ادامه داد:

رات؟ چرا تو رو آورده دبی؟ چرا اومدی اما -  

ی میز خیره شدم.شونه باال داده و به کیک نصفه نیمه  

دونم!نمی -  

انتقامم و باال کشیدن مال و اموال عمر چیزی  خواستم در مورد
هاش های همتا پایین افتاده و به کفشبگم؛ اما اعتماد نکردم. پلک

 خیره شده بود.

! ات کاری داشته باشی رزاحاال که اومدی امارات، نباید با گذشته -
 من یه چیزهایی در مورد نیال شنیدم! 

تا توضیح بده. صداش هام قفل شدن و با نگاهم بهش فهموندم لب
تر کرد تا ادامه بده؛ ولی با مزاحمت پسر گارسون به رو آهسته

هام رو گرفتن قهوه از دست گارسون مشغول شد. با اضطراب لب
جویدم و به همتا خیره شدم. با فاصله گرفتن گارسون نگاهی به 

اش ادامه داد:کافه و دور و برم چرخوند و با لحن آهسته  

کنه! ایشگاه عمر کار مینیال توی آزم -  

هام رو از هم باز کردم و آب دهنم رو قورت دادم:به سختی لب  

از کجا فهمیدی؟ خودت دیدی؟! -  

ی فنجون قهوه رو نوازش ی آره سری تکون داده، لبهبه نشونه
 کرد و ادامه داد:

جا بودم. آزمایشگاه توی ابوظبی من خودم هم یک مدت اون -
 هست!

ر ادامه داد:خاطبا اطمینان  

گذارم تا هام گوش کن. من راهی رو جلوت میببین رزا! به حرف -
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جا بیرون بکشی.نیال رو از اون  

 مکثی کرد و چشمی دوباره به پشت سرم چرخوند.

اول از همه از دانیال باید فاصله بگیری. من تو رو خوب  -
شناسم؛ تو اگه درگیر عشق شی... می  

 دوباره آهسته گفت:

جا رو پیدا کنی! ر چیزی نشو رز! تالش کن آدرس اوندرگی -
مخصوصاً درگیر مادر و پدرت که هر لحظه بعد از این مغزت رو 

خورن تا به دانیال برگردی!می  

شد، پرسیدم:با ترسی که از صدای لرزونم مشخص می  

مگه تو آدرس رو نداری؟ -  

 سری محکم تکون داد و ادامه داد:

جا خب.بردن اونته مینه رزا! من رو چشم بس -  

های سردم کشیدم. از شنیدن این اراده دستی به پیشونی و گونهبی
اطالعات از زبون همتا شوکه بودم. همتا موهاش رو کنار زده و 

 ادامه داد:

کارت به اسم رزا! گوشی لمسی خطرناکه؛ مخصوصاً وقتی سیم -
 کارت و گوشیخودته! گوشیت رو عوض کن و به اسم عمر سیم

جوری خطر ردیابی رو کاهش میدی!ساده بخر. این  

اش رو کمی لب زد. دستم با مالیمت پلکی زدم که همتا فنجون قهوه
 رو فشرد و بعد مکثی طوالنی ادامه داد:

جایی، حداقل... مفید باش! حاال که این -  

اش، از جا بلند شد. هنوز توی هضم کردن بعد نوشیدن قهوه
اراده گرفتم. دستی بهم دراز کرد که بیهاش مشکل داشتم. حرف
 گفت:

ای که به اسم عمره یادداشت کن آبجی. ام رو توی گوشیشماره -
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 موفق باشی!

به خودم اومدم و بلند شدم. بغلش کردم و ازش تشکر کردم. 
خداحافظی کرد و رفت. به ماشین قرمز عمر که حاال زیر پای من 

تم. گوشی رو برداشتم تا درنگ پشت ُرل نشسبود نزدیک شده و بی
ی ی دانیال روی صفحهبه عمر زنگ بزنم که همون لحظه شماره

 گوشی افتاد. صدای همتا توی گوشم پیچید:

! از دانیال فاصله داشته باش -  

اصالً انتظار  دستی افتاد.گوشی از دستم رها شد و روی ترمز
حظه به تماسی از دانیال رو توی این لحظه از زندگی نداشتم! چند ل

دستی قرار گرفته بود، چشم دوختم و بعد گوشی ِکج که روی ترمز
که تماس دانیال به انتها رسید و از من جوابی نگرفت، کمی به این

خودم اومدم و دهان بازم رو بستم. گلوم خشک شده بود که از 
داشبورد با حرکات خیلی کند و آهسته، آب معدنی رو برداشتم و در 

. یک نفس سر کشیدم  

در بطری رو بسته و روی صندلی سرنشین انداختم. سعی کردم تا 
یه مقدار که حالم بهتر میشه، به گوشی دست نزنم. گوشی رو با 

ی تماس از ایران هم شدم. آخ مامانم! لرزش دست گرفتم که متوجه
قدر دلم برات تنگه مامان! باید یک مدت بعد سر و سامون دادن چه

قدر دلم بغل دونه من چهزنم. همتا نمیام بهش زنگ ببه زندگی
خواد. کمی توی فکر مامان و بابام بودم که حالت مامانم رو می

وگو با تسال رو روشن کردم و به انگلیسی با صدای دورگه و گفت
ای پرسیدم:گرفته  

- tessla?! Can you call your boss ?   

   تونم با صاحب این ماشین تماس بگیرم؟!()تسال؟ می

 ماشین جواب داد:
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- yes please press call .   

call)بله، شما باید دکمه ی  رو بزنید.(    

همین کار رو کردم و تسال به عمر زنگ زد. بعد بوق آزاد سوم 
 صدای متعجب عمر توی گوشی پیچید: 

   رزا؟ تویی؟ -

جایی که بله. کجایی؟ به ماشین آدرس بده دارم میام همون -
   هستی.

شه.إم، با -  

ای تحویلم داد. موهام رو کالفه چون و چرا و حرف الکی باشهبی
زدم و نگاهی به مانیتور ماشین انداختم. تسال آدرسی رو روی  کنار

نقشه نشون داد. ماشین رو روشن کردم و به سرعت گاز دادم. از 
راهی رسیدم. از ی بزرگاتوبان با سرعت رد شده و به سمت دیگه

های مکرر دانیال و موم فکرم پی تماسخیابون پیچیدم و ت
باألخره تسال من رو به جلوی ساختمونی  های همتا بود.حرف

بزرگ رسوند که باالش نوشته بود: )الفانی کمپانی( شرکت 
  الفانی؟!

نفسم رو رها کرده و ماشین رو خاموش کردم. کمربند رو باز کرده 
اشتم، صدای عمر و کیفم رو برداشتم. تا پام رو از ماشین بیرون گذ

 نزدیک گوشم پیچید: 

   ن.رنجه کردن اومدن ما رو ببینها قدمه عجب! خانوم خانومچ -

 به پشتم چرخیده و کالفه پرسیدم:

   عمر میای بریم خرید؟ -

خرید؟! -  

د که ادامه دادم: هاش اندازه کاسه شچشم  

   جا وارد...های اینن پول عربی ندارم. به کوچه پس کوچهم -
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صبر کن، اآلن میام.  -  

ی خیابون رفت. حرفم رو خیلی سریع قطع کرد و به سمت دیگه
های عمر با قلدرش تموم جلوی کاپوت تسالی قرمز نشستم تا حرف

 بشه. 

های های شیک و باحالی پوشیده بود و در کمال تعجب رنگلباس
پیرهن دورس سفید و شلوار  لباسش رو با من ست کرده بود.

روهای خلوت جلوی شرکت عمر ها و پیادهه ماشینای. بسرمه
چشم دوخته بودم که باألخره عمر با دو، بهم برگشت و دو تا ضربه 

به کاپوت ماشین به اون خوشگلی زد تا من رو متوجه کنه که 
   بریم. از روی کاپوت پایین اومدم و پشت رول نشستم.

از کدوم طرف بریم؟  -  

خوای، بعد.اول بگو چی می -  

 با تردید نگاهی بهش انداختم و گفتم: 

کارت به اسم خودت لطفاً.کارت و گوشی. سیمسیم -  

چی؟  -  

های پرپشت مشکی رنگش با صدای بلندش کپ کردم و به چشم
ام شده؟! ادامه دادم: نگاهی کردم. نکنه متوجه نقشه  

خوام... از زندگی قبلی که داشتم... ج... جدا بشم. می -  

شعورم بود. موهام رو ی منطق بید؛ ولی این خواستهحرف دلم نبو
پشت گوش زدم و نفسی فوت کردم. دستی روی فرمون تسال کشیدم 

های و ماشین رو روشن کردم. با احتیاط دور زدم و با راهنمایی
عمر به جلوی یک پاساژ خیلی بزرگ رسیدم. در طی رانندگی 

ش شدم و به متوجه خوشحالی صداش و با ذوق اَدا کردن کلمات
روی خودم نیاوردم. باید هم خوشحال باشی عمر خان. هه! 

شین رو به همراهش پیاده شدم و نگهبان مجتمع دبی مال، ما
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 پارکینگ برد و من و عمر وارد مجتمع شدیم.

ای داشتم. با با در کنارش قرار گرفتن خیلی حس ناامن و آشفته
اروپایی به خودش که لباس عربی نپوشیده بود و مثل مردم این

تونستم بهش تکیه کنم.رسیده بود، با این حال هرگز نمی  

 ناگهان صدای حسام توی گوشم پیچید: 

بهش اعتماد نکن رز. -  

ه بودم که پرسید: تر، کنترل کردسختی هر چه تمامبغضم رو به   

ات کو رزا؟ گوشی -  

 یاز داخل کیفم، گوشی رو به دست گرفتم و با هم وارد مغازه
کارتی به نام عمر شد و به بزرگی شدیم. در عرض چند ثانیه سیم

کارت خیره بود و زیر لب من تعلق گرفت. نگاهم به اسم سیم
 تکرارش کردم:

االتصاالت. -  

ی دبی مال کشید. ناگهان دستم رو گرفت و با خودش به طرف دیگه
ای نزدیک دستم رو از دستش بیرون کشیده و به موبایل فروشی

ها انداختم و گوشِی بردم. پشت ویترین نگاهی به گوشی پناه
کوچولوی مشکی و طالیی چشمم رو گرفت. برندش برام آشنا نبود. 

 زمزمه کردم:

ورتو؟!  -  

رد نگاهم رو دزدید و یکی از همون گوشی رو که توی ویترین 
 بود، به طرفم دراز کرد و گفت: 

خوای ا اگه میها رو به هر کسی نمیدن عروسک؛ اماین گوشی -
 داشته باشی، از مال من استفاده کن!

 به گوشی کوچولوی دستش چشم دوختم و پرسیدم: 

چرا به هر کس نمیدن؟  -  
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رونه و یه شرایطی داره خریدنش.خیلی خیلی گ -خیلی خب، -  

ای نداره. داره؟ که جز دکمه چیز دیگهینچرا؟! ا -  

توی ذهنم   خنده.خندید و برای اولین بار حس کردم مصنوعی نمی
 بهش گفتم: 

تیر چراغ برق ایستادی؟!  چته دیالق؟ مثل -  

 به صورتم خیره شد و گفت: 

عروسک، این گوشی یک میلیون دالر قیمتشه؛ چون از طال  -
هایی مثل من مناسبه!منساخته شده و فقط برای بیزینس  

 داری تحویلش دادم و کمر خم کرد. دوباره به خندهایش بلند و کش
فروشی شدم. ی من تسلیم شده و وارد موبایلغرهافتاد که با چشم

های آیفون رو بهم پیشنهاد داد و فروشنده یکی از باالترین مدل
خواست پول موبایل رو بپردازه که با حرف من عمر کامالً راحت می

 تقریباً تا چند دقیقه هنگ کرد: 

ه چیزی شبیه خوام. یخوام. من گوشی لمسی نمیمن آیفون نمی -
 به ورتو بهم بدید!

دونستم ورتو رو به من نمیدن و عمر در اون حد دست و دلباز می
خواستم این همه برام منت بگذاره! نیست که اگر هم بود، من نمی

 چند لحظه بعد عمر به فارسی رو بهم پرسید: 

خوای... خل شدی رزا؟ می -  

اپ و اینستاگرام من یه گوشی ساده، بدون تلگرام، واتس -
   خوام. لطفاً عمر!می

دست به جیب شده و مردد به فروشنده زل زد. چنگی به خرمن 
موهاش کشید و نگاهی به من انداخت. با نگاه منتظرم سعی کردم 
خواهش کنم. روی صندلی فروشگاه نشست و باهام تقریباً هم قد 

: شد و پرسید  
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علتش رو نمیگی؟  -  

نوچی کردم و دستش رو با مهربونی گرفتم. با خودم کشیدم و  -نوچ
ام رو سر دادم: صدای ناله  

خوام. شی میپاشو عمر پاشو. من گو -  

ی من از ته ریشش رو نوازش کرده و با کشش دستش به وسیله
جا بلند شده، لبخندی بهم زد. سعی کردم امروز رو باهاش 

م تا به حرفم گوش کنه. صداش به گوشم رسید:برخورد باشخوش  

کن. خوای از گوشی من استفادهه ورتو میرزا؟! اگ -  

زد: قبول نکردم. اضطرابی از صداش موج می نوچی کردم و -نوچ  

خوای؟ إم، ورتو نمی -  

 ابرو باال و سرم رو تکون دادم:

خوام به جز ورتو!می نه، یه گوشی ساده -  

ها هم چند تا از بهترین ر داد. اونعمر به فروشنده دستو
ی خودم های ساده رو جلوم گذاشتن و انتخاب رو به عهدهگوشی

دار بود؛ اما اون چیزی که من گذاشتن. همه ساده و دکمه
خواستم نبود. سری تکون دادم و به انگلیسی پرسیدم: می  

ای ندارید؟ ها چیز دیگهجز این -  

آلن تایم این محصوالت گذشته. إم، من به پدرتون هم گفتم؛ ا -
ها...این  

هام ی پدر، لبخندی بر لبم نقش بست که باعث شد لببا شنیدن کلمه
ام نگیره. عمر که بهش خیلی برخورده رو روی هم بگذارم تا خنده

آبرویی اطالع داد: بود، سریع با بی  

ایشون همسرم هستن! -  

کنم. باألخره این حرفش باعث شد سریع به سمتش چرخیده و اخم 
ی دیگه رو هم زیر و رو از مغازه بیرون اومدیم و چند تا مغازه
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خواستم نبود که نبود که نبود. دیگه کردیم؛ اما اون چیزی که می
خسته شده بودم که عمر من رو به رستوران همون دبی مال برده 

و تصمیم گرفتیم حداقل غذا بخوریم. نفهمیدم چی سفارش دادم؛ 
کدوم از های همتا پر کرده بود. هیچم رو حرفچون تموم فکر

های غذا زد، نشنیدم و فقط با اومدن پرسهایی رو که عمر میحرف
به خودم اومدم. عمر با دهانی باز بهم زل زده بود که قاشق و 

: چنگال رو به دست گرفتم و با تعجب گفتم  

   چیه خب؟ -

   شنیدی چی گفتم؟ -

که من حواسم جوری این سؤال رو پرسید که انگار کامالً از این
بهش نبود اطالع داشت. نفسی فوت کردم. با چنگال بازی کردم و 

 گفتم: 

   پرس. خب؟!ندونی، لطفاً ازم ی جواب سؤالی رو میوقت -

اش آال رو به چنگال فرو بردم و مزه کردم. از مزهکمی از قزل
امه دادم که عمر دوباره شروع به خوشم اومد و به خوردن اد

سخنرانی کرد. این بار خواستم گوش بدم و بفهمم چی میگه که این 
ام کرده؟!همه کالفه  

دونم چرا از گوشی لمسی نفرت پیدا کردی؛ ولی رزا، من نمی -
 بهتره با دنیا جلو بری. بهتر نیست...

ل ی آویزون بهش زقاشق رو توی بشقاب کوبیدم و با لب و لوچه
زدم. حرفش رو قطع کرده و منتظر حرکت بعدی من بود. لبم رو به 

   دندون گرفتم و با استرس ناخنم رو شروع به کشیدن کردم.

کنی و هر کاری ببین عمر، تو قبالً به من گفته بودی محدودم نمی -
تونم انجام بدم؛ اما تو حاال من رو از همه چی محروم بخوام می

خوای سر از کارم در بیاری. من ال هم میکردی. این به کنار، حا
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ای مثل تو، بخواد فکر و خوش چهرهکردم مرد روشنفکر نمی
یت کنه!جوری یک خانم رو اذاین  

چهره" نرم شده و با لحن مهربونی عمر با شنیدن کلمه "خوش
 گفت: 

هر چی بخوای همون کار رو بکن رز. من تو کارت دخالت  -
کنم!نمی  

سر تکون داده و به غذا خوردنم رسیدم. بعد تموم کردن غذا با هم 
از سر میز بلند شدیم و از دبی مال بیرون اومدیم. وزش باد سردی 

شد گرد و غبار به هوا بلند شه و رو به همراه داشت که باعث می
طور که با عمر به طرف پارکینگ حرکت توی چشم بره. همین

هام رو بستم. با بستن شد که چشمکردیم، باد شدیدی بلند می
هام دستی رو صورتم قرار گرفته و من رو طرف خودش چشم

کشید. به پیرهنش چنگ زده بودم و به آرومی چشم باز کردم. 
سریع ازش جدا شده و به سرعت به پارکینگ قدم برداشتم. صدای 

شنیدم که با ورودمون به پارکینگ های بلندش رو پشت سرم میقدم
هامون اکو شد. به تسال نزدیک شدم و توش نشستم. فشصدای ک

ی وسط ماشین توجه به تمامی اتفاقات اطراف، داخل شیشهبی
آرایشم رو مرتب کرده و موهام رو پشت گوش زدم. عمر توی 

ماشین نشست و بعد از کمی سکوت، کمربندش رو بست. رو بهم 
 گفت: 

جور چیزها و اینجا توی موبایل بیا بریم یه مرکز دیگه. اون -
تر هستن. آشنا هم دارم!خبره  

   ؟آها. از کجا برم -

و نشون میدم.تو برو، من بهت راه ر -  

پدال گاز رو فشردم که ماشین در عرض چند ثانیه به صد رسید. از 
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چند تا ماشین سبقت گرفته و وارد اتوبان بزرگی شدم که انتهای 
ها سرعت از کنار ماشینطور که با این اتوبان نامشخص بود. همین

شنوم کرد نمیگذشتم، عمر با صدای کمی بلند انگاری فکر میمی
 گفت: 

ای هستی و داری از صحنه تر خب. انگار قاتل زنجیرهیکم یواش -
کنی!جرم فرار می  

ای بهش رفتم. ضبط ماشین رو کمی از سرعتم کم کرده و چشم غره
ن پیچید:روشن کردم که صدای راغب عالمه توی ماشی  

 "نسینی الدنیا

 نسینی الدنیا نسینی العالم

 )کاری کن که دنیا و تمام جهان را فراموش کنم( 

 دوبنی حبیبی

 )من را در آتش عشقت بسوزان( 

 و سبنی اقلک احلى کالم

رایت بخوانم( ترین جمالت را ب)بگذار قشنگ  

 لو الف الدنیا لو الف العالم

  )اگر تمام دنیا و جهان را بگردم(

 مش ممکن زی غرامک انت االقی غرام

 )امکان ندارد عشقی همچون عشق تو پیدا کنم( "... 

های متعدد و تمیز دبی رو پشت سر گذاشته و با کمک عمر خیابون
مک بود، نگه داشتم. تند جلوی مارکتی که فقط مختص موبایل و آی

به از ماشین پیاده شده و کنار عمِر قد بلند ایستادم. عینک دودی 
چشم زده و با قرار گرفتن من، کنارش خواست قدمی به مارکت 

برداره که با ناخن دورس سفیدش رو کشیده و در همون حین با 
 حالت تأکیدی توی صدام تهدیدش کردم:
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، نه تو عمر!جا و بگی شوهرشم، نه مناون اگه بری -  

با تعجب به انگشت اشاره دست چپم که به طرفش دراز کرده بودم، 
ه شد: خیر  

، دیر شد. میگم باباتم! بیا بریم -  

هام رو از اش زد که ناخندستی روی ساعت گرون قیمت سوئیسی
درها به صورت لباسش رها کردم. وارد مارکت بزرگی شدیم که 

هایی چیده شده ها روی میزخودکار برامون باز شد. تموم گوشی
ای های الکچری و شیک روی پایهبودن. بعضی از این گوشی

متحرک و گردان، قرار داشتن که خودنمایی و غرور برند رو به 
های رنگارنگ با ظرافت و وسواس تاپلپ تصویر کشیده بود.

ی معینی از هم قرار گرفته ای با فاصلهخاصی روی میزهای شیشه
بودن و در رأس هر میز یک دختر با لباس فرم شیکی ایستاده بود 

بگیریم. موضوع جالب توجه توی های الزم رو ازش تا راهنمایی
این مارکت، رفتار کارکنان با عمر بود. همه دست به سینه و در 

جا شرکت خودش بود و این همه خدمتش ایستاده بودن؛ انگار این
خدم و حشم متعلق بهش بود. همه وقتی دیدنش با احترام از جا 

به گفتن؛ اما عمر اهمیتی نداده و بلند شده و سالم و خوشامد می
کرد، من هم پشت از این مغازه چند صد متری حرکت می ایگوشه

َکبه ذوق کرده بودم؛ انگار  -دبه و َکب -سرش. دیدن این همه َدب
ی مد نظر به گوشه تموم اون خدمتکارها به پای من می ایستادن.

ای به طرفمون اومد و با عمر رسیده و مردی از پشت حائلی شیشه
شامد گفت. عمر با فخر سری باال گرفت و لبخند خاصی به عمر خو

های اداری ای، صندلیبه عربی چیزی بلغور کرد. جلوی میز شیشه
ها راحت و شیک سفید رنگی قرار داشت که عمر روی یکی از اون

کنارش نشستم که  نشسته و با نگاهش بهم فهموند باید بشینم.
قهوه  مردی الغر اندام که لباسی کهنه به تن داشت، توی سینی
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ارچی گرفته و بهش آورد. با صدای عمر چشم از براندازی مرد آبد
 گوش دادم به انگلیسی توضیح داد: 

خوام یه چیز ساده، شیک خوام؛ اما نه ورتو. میمن یه گوشی می -
   و در عین حال امروزی باشه. چیزی توی مارکتت پیدا میشه؟

ای مارکت کره های بادومی مرد شدم. رئیس اینی چشمتازه متوجه
ی خاصی به انگلیسی شروع به تعریف و تمجید از بود؟ با لهجه

 لوازمش کرد: 

سازیم، هر نوع گوشی از هر جنسی بخواید ما براتون می -
ها بندازید و نظرتون رو بهم اطالع تونید نگاهی به ویترینمی

   بدید.

رو  ایهای شیشهدرنگ از جا بلند شده و از همون اول ویترینبی
ها بعد از کم جلو رفتم. گاهی فروشنده -از نظر گذرونده و کم

دادم. پرسیدن که جواب نمیخیرمقدم با لبخند خاصی ازم سؤال می
عمر بعد چند لحظه بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت. نگاهم بهش 

 جلب شد که خیلی خشک پرسید: 

   تونی بایستی تا من بیام؟نمی -

ی نظامی نری!خم رژهمکنم و تو روی خواستم خودم انتخاب  -  

 زیر لب زمزمه کردم: 

های برره! شبمثل دو برره توی سلایر -  

ام کرده و دیگه چیزی نپرسید. انتظار داشتم بپرسه دو همراهی
ای که ها رو نگاه کردم؛ اما گوشی سادهی گوشیبرره کیه؟!  همه

های مه گوشیها ههای الکچری نبود. اینخواستم بین این گوشیمی
کم  -خورد. کملمسی سطح باالیی بودن که حالم ازشون به هم می

شد که دست به سینه، مقابل عمر ایستاده و گفتم: داشت عصر می  

   خوام اصالً گوشی بخرم. بیا به خونه برگردیم.سته شدم. نمیخ -
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 لبخندی به روم زد و جواب داد: 

گنده. یکی رو انتخاب ی آویزونت رو جمع کن دختِر لب و لوچه -
 کن بریم!

ای که پشت عمر و چندین قدم خواستم جوابی بدم که دختر فروشنده
میز گذاشت. نگاهم رو از  ای رو رویازش دورتر بود، گوشی

های پر رزق و برق به اون گوشی برنداشتم و از بین ویترین
ویترین نزدیک شدم. عمر رو از سر راهم کنار زدم. دختری با 

یخی و بلند لبخندی زده و پرسید: موهای   

در خدمتم. -  

عمر بعد چند لحظه کنارم قرار گرفته و رد نگاهم رو روی گوشی 
طالیی رنگ کوچیکی پیدا کرد که با وجود کوچیک بودنش، خیلی 

 زیبا بود. لبخندی زدم و رو به عمر کردم: 

خوام عمر، همین.من همین رو می -  

 عمر رو به فروشنده گفت: 

ن گوشی...ای -  

ریده گفت: ب -فروشنده آشفته حرف عمر رو قطع کرده و بریده  

این گوشی، فروش رفته آقا.  -  

عمر لبخند ملیحی زد و گوشی رو برداشت. از تمام زوایا 
اش کردم اش کرد و به دستم داد. من هم خوشحال بررسیبررسی

ی دختر گفت: که عمر رو به فروشنده  

اش میره!صاحب اصلیاز این به بعد به دست  -  

ای تبار نزدیک شدیم. هر وقت دستم رو کشید و با هم به رئیس کره
افتادم. لبخند کوتاهی به دیدم، یاد جومونگ میای رو میرئیس کره

افکار پلیدم زدم و عمر با حرکت خیلی آرومی گوشی رو روی میز 
 رئیس گذاشته و گفت: 
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. از این به بعد این مال منه -  

یستاد و چند بار تعظیم کرد: ای با بهت ارئیس کره  

اما قربان، این گوشی فروخته شده. اگه اجازه بدید از همین  -
تونم براتون تا فردا تهیه کنم. گوشی می  

عمر سیگاری از پاکت سیگار داخل جیبش در آورد و فندکی زیرش 
هوا  داری بهش زد و دودش رو بهروشن کرد. پک محکم و کام

بار یاد سلایر برکینگ بد افتادم. خندید و جواب داد: اینفوت کرد.   

کارتن موبایل رو بده بریم پارک دونگ جی. کاری نکن نمایندگی  -
وقت باید بری چوسان سامسونگ سئولت رو هم بخوابونم؛ اون

 قدیم زندگی کنی!

ای رو برگردونده و چشم در چشم مردی ی مسخرهبا صدای خنده
خندید. لبخند یستاده بود و با صدای بلندی میشدم که در مقابلم ا

جا چی کار های عمر خشک شد و من کپ کردم. این، اینروی لب
کنه؟! با دهنی باز و صورتی که از خشم سرخ شده بود، بهش می

خیره بودم. عمر با حرکتی آهسته قدمی بهم نزدیک شد. خم شده و 
 زیر گوشم پرسید: 

   این کیه؟ -

شدن ضربانم دست خودم نبود. توی هر  بلند و کمهای کنترل نفس
شد و به همه چی موقعیت بدی که قرار داشتم، همیشه پیداش می

ام زیر لب زمزمه کردم: زد. آروم و با لحن صدای عصبانیگند می  

خسرو. اون خسرو هست. -  

 با حالتی سؤالی پرسید: 

   خسرو؟ رل قبلیته؟ -

ام رو باز کردم و حاال خسرو با رفتارهای های گره خوردهدست
طوسی براقش زیر -های سبزای به سمتم اومد. چشمچندش و کلیشه
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که تونسته مچم رو بگیره، درخشید و از ایننور کم فضا می
احساس خوشحالی و رضایت به صورتش اومده بود. دستی بهم 

اش به های پیشونیندراز کرده و ابروهاش رو باال داد که چی
   نمایش در اومد.

ها دنبالت جا کجا؟! توی آسمونسالم دختر عمو، شما کجا؟ این -
گشتم، روی زمین الهی پیدات کردم. عمو حمید خوبه؟ زن عمو می

جورن؟ خواهرت اسمش چی بود؟! إم...گلی چه  

ای دست به جیب گذاشت و سریع گفت:با حالت متفکر مسخره  

گیرید ها! انگار نه انگار ما وبه؟! سراغی ازمون نمینیال جون خ -
 فامیلیم و ناسالمتی باید هوای همو داشته باشیم!

خندی تحویلش دادم. هام رو روی هم فشرده و نیشاز حرص دندون
دستش رو که به سمتم دراز کرده بود، توی هوا معلق موند. بعد 

ته و چند ثانیه خیره شدن بهش و یادآوری خاطرات بد گذش
ام، چشم ازش برداشته و به ترکی به عمر گفتم: نوجوونی  

 _ben arabaya dönüyorum cep telefonu ile 
ilgili bir soru olsa arabaya gelmelisin .   

)من به ماشین میرم و اگه مشکلی در مورد خرید موبایلم داشتی، 
   بیا به ماشین.(

در مارکت قدم  سریع از کنار خسرو گذشته و به راهم به طرف
 برداشتم که خسرو پرروتر از همیشه گفت: 

قابل ندونستی رزا خانم؟ به زبون دیگه حرف زدی تا نفهمم چی  -
   به اون مرد عرب میگی؟

ی هام رو تند کردم و از مارکت بیرون زدم. از پشت شیشهقدم
ای زده و زیر لب نجوا کردم: ویترین مغازه چشم غره  

کن که نزدم لواشک بشی روی دیوار. برو خدات رو شکر  -
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   ی...پسره

ام رو به با حرص در ماشین رو به هم کوبیدم و مشت گره شده
فرمون زدم. جیغ کوتاهی کشیدم و با همون حالت بد با صدای 

 بلندی عربده کشیدم: 

اَه! -اَه -کنه آخه؟ اَهجا چه غلطی میناین، ای -  

بابام کرد افتاده و شروع به یاد تموم کارهایی که پدرش در حق 
هام کردم. خاطرات تلخ اون ها و کندن پوست لبجویدن ناخن

مهمونی و اتفافات بعد اون، هنوز توی ذهنم تازه بود و انگار 
تر از هر چی که فکر سریع ها رخ داده بود.دیروز اون اتفاق

ام، تنها دلیل ی ننگین به حافظهکردم، هجوم خاطرات گذشتهمی
دمی شدنم بود. توی خاطراتم سفر کردم به  -نیت آنی و دمعصبا

ام، همون روزها که کوچولو بودم و چیزی از روزهای نوجوونی
دونستم. سال کنکورم های ننگینش نمیابعاد دنیای خاکستری و آدم

زد خاص و عام شده بودم. بود و من مثل همیشه توی فامیل زبون
بشه و یه شیرینی درست و  گفتن رزا قراره پزشکی قبولهمه می

حسابی بهمون بدهکار بشه. زهی خیال باطل! سال کنکور روزی 
های دقیقم باعث خوندم. برنامه ریزینه ساعت تمام، درس می

بینی کاری انجام ندم. اوایل بهمن ماه وقت غیر قابل پیششد هیچمی
سال اول رو پشت سر گذاشته بودم، سخت در بود و امتحانات نیم

مون و همه مون رخنهش بودم تا ناگهان اون اتفاق توی زندگیتال
ها و کارهای روزمره کرد.رو شوکه از تمام برنامه  

رزا؟ رزا؟! -  

هام رو روی هم فشردم و به اطرافم نگاهی انداختم. عمر چشم
کرد: کارتن گوشی به دست و با دقت بهم خیره شده بود و صدام می  

   ؟ خوبی؟کجایی تو -
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هام رو باز و هام قفل و به معنی رضایت چشمرو توی ریه نفسم
بسته کردم. داخل ماشین بودم و توی فکر روزهای نکبت گذشته! 

ام رو به طرفم گرفت و با افتخار گفت: گوشی مورد عالقه  

اون مرد که تو رو شناخته بود، تا فهمید این گوشی رو تو  -
بیا! برای تو خوای دریغ نکرد و از خریدش منصرف شد. می

 خریدم. 

خیال ازش قوطی رو دار مونده، بیچشمم روی کارتن گوشی دکمه
ای به وتاه ازش تشکر کردم. چند دقیقهگرفته و خیلی آروم و ک

تونم به کردم با این کار میوارسی گوشی مشغول بودم و حس می
افکار پریشونم که ُپر از گذشته و اتفاقاتش شده، سر و سامون بدم. 

ام سریع به خودم اومدم و از کیف صدای گوشی لمسی قدیمیبا 
خواست خبر پذیرش یا رد من رو درش آوردم. سوگل بود که می

توی شرکت سلین بهم اطالع بده! آب دهنم رو از گلوی خشکم 
 قورت دادم و تماس رو برقرار کردم: 

   سالم عزیزم. -

   سالم بر خانم طراح. خوبی؟ -

وی قلبم نفوذ کرده بود، جواب دادم: برخالف حس بدی که ت  

خوبم! -  

 بعد مکثی طوالنی سوگل با صدای بلند و دلخورش جیغ زد: 

های شما! خانِم رزا خانم.پرسیم خوبم؛ از احوالهمن  -  

لبخندی به لبم اومد و ازش عذرخواهی « خانِم رزا خانم»با گفتن 
: کردم  

   د سوگل جونم، حواسم پرت شد.واقعاً ببخشی -

ای از پشت تلفن بهم تحویل داد و با ذوق گفت: تک خنده  

ر. تو استخدام شدی!از فردا بیا سر کا -  
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   چی؟ واقعاً؟ جدی میگی؟ -

ناباورانه به عمر نگاهی گذرا انداختم و موهام رو از صورتم کنار 
 زدم. سوگل با خنده گفت: 

سلین تا اسمت رو شنید، گفت بگو بیا پیش من کار  بله خانوم. -
شکونن؛ اما باور نکردی!کنه. گفته بودم برات سر دست می  

ی خسرو که از در مارکت خیلی خوشحال شدم؛ اما با دیدن قیافه
اومد، لبخند کوتاه صورتم محو شد. چپ بهش نگاهی بیرون می

 انداختم و رو برگردوندم. به سوگل جواب دادم: 

عزیزم، لوکیشن رو بفرست. فردا میام و حضوری با تو و سلین  -
   زنیم. باشه؟حرف می

   ن! مراقبت کن. فعالً.هوم، باشه عشق م -

تو هم! -  

شد درکش کرد، گوشی رو ام میهای خستهبا عصبانیتی که از چشم
روی داشبورد پرت کردم و چشمم به خسرو که داشت با گوشی ور 

هوا ماشین رو شد که بیم هوا تاریک میک -رفت، بود. کممی
روشن نکرده، دنده دادم که عمر سریع دنده رو به سر جاش 

 برگردوند و گفت: 

گیری حواست کجاست رزا؟ مگه دنده دستی هست که کالج می -
دنده بدی؟ اصالً حواست کجاست؟ اون مرد کیه؟ خواستگار قبلیت؟ 

   آخه گفت عمو؟

ی رو با کلیپس پشت سرم بسته و دکمه ی ماشین، موهامتوی آینه 
شد که گاز استارت رو زدم. خسرو داشت با دو بهم نزدیک می

محکمی دادم و ماشین عمر پرواز کرد. عمر ترسیده سر جاش 
جور به جلوم زل زده و توی ذهنم هزار بار نشسته بود. من همین

 یبریده -ی خسرو رد شدم. با صدای بلند و بریدهاز روی جنازه
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 عمر کمی سرعتم رو کم کردم تا بفهمم چی میگه: 

وای رزا! خدا یه ذره رحم بده بهت؛ این چه وضع رانندگی  -
 هست؟ 

کشم!کشم، از تو میخفه شو! هر چی می -  

خواستم ساکت زدم و میبرای چندمین بار بود که سرش داد می
یه بشه. باألخره با اهداف شومی کنارش بودم. با هدف انتقام و تسو

حساب! بیشتر هدفم برای کنار عمر بودن و باهاش همخونه شدن 
همین بود که بشناسمش. دستم رو روی نقطه ضعفش بگذارم و 

قدر این نقطه رو فشار بدم تا جونش باال بیاد! کمی از سرعتم این
ام کرده و از کم کرده و ازش آدرس مجتمع رو پرسیدم. راهنمایی

در پیچ این جزیره ی عربی به های پر ترافیک و پیچ خیابون
احتیاط پارک کرده و مجتمع هندسی خوشگل رسیدم. ماشین رو بی

که کنار عمر قرار بگیرم، به طرف آسانسور هجوم برم. از این
گرفتم. داخل آسانسور شد و ناخودآگاه ازش فاصله میچندشم می

ام زل زده بودم. هر توی آینه به خودم و ابروهای در هم تنیده
کشیدم و برای ای توی ذهنم برای از بین بردن عمر میظه نقشهلح

آوردم. انگار وجدانم داشت با اما و اگرها بهم خودم اما و اگر می
عهد امارات ی ولیداد که با این کار خودم رو توی تلهدستور می

نندازم. با صدای آسانسور، افکار پریشونم از ذهنم راه فرار رو در 
خواست از که عمر اول میجه به اینتورفتن. بیپیش گرفتن و در 

آسانسور بیرون بیاد، از کنارش گذشتم و توی طول راهروی تمیز 
هاوس عمر مواجه ی پنتو شیک مجتمع قدم گذاشتم که با در بسته

های بدنی خاصی ای، با ناز و اَدا، ژستی مسخرهبا خنده شدم.
 کارت در رو توی دستش چرخوند و پرسید: 

   خونه پشت سرته!کجا در میری عروسک؟ وقتی صاحب -

 توی دلم گفتم:
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ای نشونت میدم اون سرش ناپیدا! جوری مال و خونهیک صاحب»
از روش بخورم که حتی به  اموالت رو باال بکشم و یک آب هم

« صورتم نتونی نگاه بندازی!  

کارت رو روی در کشید و با ناز خرکی در رو باز کرد. چرا از 
ای بهش های خونینم تنهترسی تو؟ با چشمهام نمیهای چشمهشرار

ی پنت هاوس رو کمی بیشتر باز کردم تا زده و در عظیم الجثه
داخل بشم. از همخونه بودن باهاش وحشت داشتم و توی این مدت 

موندم؛ چون حس ناامنی تمام وجودم هر شب تا دیر وقت بیدار می
ون طوفان به صحرا محتویات رو توی خودش گرفته بود و مثل هج

کرد. از سالن پر از تشریفات خونه گذشته و به قلبم رو دگرگون می
اتاقم دوباره پناه بردم. همین که سلین قبول کرده بود من رو ببینه 

عمل شاقی بود. امروز چرا این همه حادثه پشت هم اتفاق 
وند. آخ! اصال یادم نبود گوشی خریدم و توی ماشین جا م  ؟!افتاد

سوئیچ رو از روی میز آرایشم برداشته و از اتاق بیرون پریدم که 
پام به چیزی خورد باعث شد سر جا بایستم. چی بود به پام 

ی تراس راهروی هال کارتن گوشی رو به طرف شیشه   خورد؟
خصوصی پرت کرده بودم. با حس کنجکاوی زیادی گوشی رو به 

خواستم. نی بود که میدست گرفته و نگاهی بهش انداختم. همو
اش رو حفظ شیک، جذاب و مدرن که در عین حال، حالت قدیمی

کرده بود! با لبخند همراه با گوشی به داخل چهاردیواری کوچیکم 
کارت ی طوسی رنگ چستر دراز کشیدم. سیمپریده و روی کاناپه

جدید با گوشی جدید، این یعنی متولد رزای جدید. یادم افتاد من هر 
تولد میشم و هر روز با روز قبل رفتارم متفاوته. گوشی روز م

اش چند تا پیام از دانیال ی لمسیقدیمی رو برداشتم که توی صفحه
ها رو باز ام در هم شد و پیامدریافت کرده بودم. چهره

ی سوگل رو توی گوشی جدید ذخیره کردم. از سریع شماره نکردم.
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شقم چی برام نوشته؛ اما شدم که بفهمم عکنجکاوی داشتم خفه می
اگه جوابش رو بدم، باید دور انتقام خونین از عمر و نجات نیال رو 

تر این بود ام گذشتن، سخت بود و از اون سختبگیرم. از خون بچه
خبر بگذارم و قلبم برای یک لحظه که دانیال رو از حال خودم بی

   دیدنش به تپش دائمی ادامه بده.

*** 

 )دانیال(

تک اعضای  -بالیی بود که به سرم فرود اومد و داره تکاین چه 
های قدر سنگدلی رزا؟ عقربهاندازه؟ یعنی اینبدنم رو از پا می

ساعت با هم مسابقه دو مارتن گذاشته بودن و گاهی یکی بر 
زد. آروم زمزمه کردم: دیگری پیروز شده و از بعدی جلو می  

کجایی رزا؟ تو کجایی؟!  -  

اش رو گرفتم که این بار به جای بوق بار شمارهبرای هزارمین 
کارتش بهم اعالم شد. تنها چیزی که ازش آزاد، خاموش بودن سیم

ها و تاپی بود که رفیق تنهاییبه یادگار داشتم همون لپ
هاش بود. صدام به لرزه افتاد: کسیبی  

قدر تنها بودی و مِن خر آخ، قربونت تنهاییت بشم رزا! تو چه -
نکردم. آخ... کمکت   

تونستم از جا بلند بشم و به سختی خودم هنوز بعد پونزده روز نمی
کردم. روی تخت به حالت افقی افتادم و یاد اون شب رو کنترل می

 توی جشن جونم رو به لرزه در آورد: 

مونه! از اول قرارمون همین دانیال تو باختی! رزا مال منه و می -
خودت کردی تا لج من رو در بیاری. کاری بود؛ اما تو اون رو مال 

کنم برای یک لحظه دیدنش، یک عمر دور خودت بچرخی. هه!می  

های شیطانی عمر گوشم رو پر کرده بود. ها و خندهصدای حرف
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غمی که توی قلبم رخنه کرده بود، جایی برای پنهان شدن نداشت. 
هر  ام کرد،ای که مرد فرانسوی به شکمم زد و زخمییاد ضربه

بار لحظه جلو چشمم تازه بود.  صورتم در هم رفت و دوباره این
های رزا سر همین میز شام که حاال گرد و غباری روش رو حرف

 گرفته بود؛ توی ذهنم چرخید: 

خوام توی من با عمر میرم. من تصمیم خودم رو گرفتم؛ نمی -
 استانبول بمونم تا فسیل بشم!

کرد. حتی اون هم دلش برای  تابیی سینه بیقلبم توی قفسه
دخترک مو خرمایی این خونه تنگ شده بود! لیوان نوشیدنی رو 

خواست سر کشیده مهابا یک نفس، تا جایی که دلم میبرداشتم و بی
تک اجزای اون  -و با به عقب پرت کردنش، صدای خرد شدن تک

لیوان زیبا، توی گوشم آهنگ خوشحالی سرود. حاال من بودم و 
ایی که دیگه نیست و حتی منتظر نموند من به هوش بیام و خیال رز

رفت. مطمئنم با پای خودش نرفته، اون رو عمر مجبور به رفتن 
کرده! حس تلخی نوشیدنی ته گلوم رو سوزوند و تا انتهای وجودم 

این سوزش ادامه پیدا کرد. در خونه باز شد و حسام جلوی در 
سر کار برگشته تا سری به ظاهر شد. با لبخند همیشگی دوباره از 

وارد هال خونه شد. « اومدم که بمونم»ی بار با جملهمن بزنه. این
خاطر هوای  پوزخندی به لبم اومد که صدای خشن بلندش که به

هاش سرد دی ماه گرفته بود، خودنمایی کرد. با خنده دل به حرف
 سپردم: 

یعنی چی؟! رفتم غذا بخرم، گفتن رستوران تعطیله. گفتم حاجی،  -
یعنی توی استانبول به این بزرگی یه کبابی پیدا نمیشه ما 

 سفارشمون رو بدیم. 

که داشت از داخل پاکتی غذا رو بیرون بکشه، ادامه داد: درحالی  

دونی به چه ترفندهایی راضی شد غذا بفروشه که کم نمی -
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براش بندری برقصم تا غذا رو بده! بود  

و ته حسام کردم و دوباره فکر رزا من سر های بیای به حرفخنده
تر منتظر حال خوبم بودم تا بایستم و رو توی خودش بلیعد. سریع

ام بگردم. انگار مأموریتی بود که به تأخیر به دنبال راپونزل گم شده
 انداخته بودمش. برای بار هزارم پرسیدم: 

ب، رزا در مورد رفتنش چیزی نگفت؟ شحسام، اون  -  

نه، به مرگ خودم نه! بگذار غذامون رو کوفت کنیم.  نه دانیال! -
کنه!رزا نکن. اون اآلن اون سر دنیا داره کیف می -قدر رزااین  

ها رو داخل بشقاب چیده، تمام ُمخلفاتش رو کنارش گذاشت و کباب
با ولع شروع به خوردن کرد. من رو هم تشویق به خوردن کرد؛ 

که زودتر از این ن حال برای ایناما اشتهایی برام نمونده بود. با ای
ای به سختی از گلو پایین دادم ی لعنتی خالص بشم، چند لقمهکاناپه

 و دیگه نتونستم. 

*** 

 )چند روز بعد(

إم... دانیال روز آخر که از بیمارستان مرخص شدی و من اومدم  -
ات رو مرتب کنم... خونه  

خب؟ -  

م که با نگرانی ی سردرگم حسام چشم دوختکنجکاو، به چهره
: هاش به هم لرزیدهاش رو به هم زده و لبدست  

خل اتاقت یه... کاغذ... یعنی... من... از دا -  

شدم؛ پس کمی صدام رو بلند های حسام چیزی متوجه نمیاز حرف
 کرده و پرسیدم: 

خوای بگی؟ حرفت رو! چی می بمیر، تموم کن -  

ی تنگ بود تموم از جیب شلوار کتان مشکی رنگش که به قدر
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شد شمرد، کاغذی درآورد و به طرفم گرفته و هاش رو میاستخون
من ادامه داد:  -با من  

ی رزاست! ببخشید، مجبور شدم مدتی پنهون... کنم تا... سر نامه -
خوام اگه خوندمش، دست خودم... نبود.پا شی. عذر می  

امه از با شنیدن اسم رزا از دهن حسام و درک این مطلب که این ن
طرف رزاست، بدنم به رعشه افتاد. نامه رو خیلی تند از دستش 

تند شروع به خوندنش کردم:  -قاپیده و تند  

 

مهابا ترکت کردم که بیدانیال جان، همسر عزیزم، سالم. از این»
ام. که توی سختی کنارت نبودم، شرمندهخوام و از اینازت عذر می

ترین من بودی و کسی رو توی مدتی که همسر من بودی، تو به
امروز بعد اینکه فهمیدم عمر به اون  ی تو دوست نداشتم؛ امااندازه

ی نحس و شوم خودم رو برای روز انداختت، تصمیم گرفتم سایه
هایی! لطفاً همیشه از زندگیت کم کنم. دانیال جان، تو الیق بهترین

  «.دارت رزا!دنبالم نگرد که این تالشی بیهوده هست. دوست

 

شد این دوباره و صد بار و هزار بار نامه رو خوندم. باورم نمی
زنه! صددرصد عمر مجبورش کرده ها رو رزا داره به من میحرف

ی تلخ خداحافظی رو بهم بنویسه تا راحت بتونه به که این نامه
اهدافش برسه. به سختی و با درد شدید شکمم از جا بلند شدم. 

روش ای به اعتراضش نکردم. روبههحسام اعتراض کرد؛ اما توج
ای در هم از شدت درد پرسیدم: ایستاده و با چهره  

ذاشته بود؟ گاین نامه رو رزا کجا  -  

م، توی اتاقت؛ یعنی توی اتاق آخر راهرو خصوصی سمت چپ.إ -  

چشم از حساِم خنگ برداشته و به کمک دیوار و با کمری که از 
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شدت درد خم کرده بودم، به راهروی خصوصی رسیدم. حسام پشت 
 سرم بود که گفت: 

راستش، من خونه رو تمیز نکرده بودم. انگار از قبل تمیز بود.  -
همه چیز مرتب و منظم چیده شده بود. خودم هم خیلی تعجب کردم. 

این کار رو کرده!  حتماً همسرت  

با شنیدن حرفش ایستادم و گردنم تیر کشید. با صدای بلند خشن و 
 زهرآلودم پرسیدم: 

چی؟ چی گفتی حسام؟!  -  

یا! بریم داخل اتاق. ب -الت خوبه دانیال؟ گفتم بلند نشو خب. بیاح -  

پهلوم رو گرفته و با خودش به داخل برد. روی تخت ابریشمی 
 نشسته و حسام گفت: 

ات با رزا نامه دقیقاً روی اون میز آرایش کنار عکس دو نفره -
 بود. 

هام رو که از شدت درد بسته بودم، باز کرده و خیره به عکس چشم
جا بودی رزا؟ تو تنهایی توی خونه بودی و... به نگاه کردم. تو این

اش رو ی رفتن اختیاریتونستم قضیهتاج تخت تکیه دادم. نمی
ام خسته شده بود. ی سینهاز شدت تپش به قفسه هضم کنم. قلبم

اشک کوچیکی از چشم سمت چپم روانه شده و آروم به خودم 
های ؟ چرا؟! نامه توی دستم مچاله و به عقربهلرزیدم. آخه چرا رزا

ساعت چشم دوخته بودم. عمر از همه جا محو شده بود، هم 
تونستم میهایی که لش خاموش بود و هم تلفن تمام شرکتشماره

جا پیداش کنم، در دسترس نبود. از روی عسلی کنار میز اون
عکس عقدمون که همه رو خودم چاپ کرده بودم، به دست گرفتم و 

ی مصنوعی رزا کنار خودم مبهوت شدم. زیبایی ی خندهبه چهره
چهره و ابروهای خوشگل دودی رنگش به کنار، زیبایی موهای 
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یون شده هم به کنار، زیبایی قلبش ای شینبلندش که به طرز حرفه
کردم؟! دختری که توی کردم؟!عشق نافرجامم رو چه میرو چه می

قاب عکس تصنعی خنده بر لب زده و زورکی کنارم ایستاده، 
ترین دارایی زندگی من بود. من بدون رزا هیچم! من بدون بزرگ

ین تررزا... اصالً منی بدون رز وجود نداره؛ اون زیباترین و مهم
قسمت زندگی منه! مگه میشه این عشق رو فراموش کنم؟ 

تونستم حدس بزنم که رزا چرا با عمر همراه شده! دو تا دلیل می
جویی رزا! و دومین دلیل به دست داشتم اولین دلیل حس انتقام

چه از دست داده بود. اون زن من بود و اگه آوردن هر اون
شدم. صادقانه اش نمیتهجور دلباخوقت اینشناختمش که هیچنمی

بخوام بگم شایلی خیلی زیباتر از رزا بود؛ اما کسی که قلبم رو با 
هاش تسخیر کرده بود. همون دختر هاش، کارهاش و لجبازیحرف

گیسو کمند گذشته و دختر مو کوتاه اآلنم هست که هرازگاهی به 
کنه. با افکارم خندیدم و قاب زنه و کارهای عجیب میسرش می

رو به بغل گرفتم. چشمم به گوشی لرزونم که حسام روی  عکس
تخت گذاشته و رفته بود، افتاد. این چندمین بار هست که مادر و 

ی من که رز جواب نداد شمارهزنن و بعد اینپدر رزا بهش زنگ می
جوری بگم که قسمم رو زیر پا گذاشتم و رزا رو گیرن. چهرو می

باره مثل هر بار گوشی رو توی جوری بگم؟! دواز دست دادم؟ چه
دونستم. شاید تا وقتی رز حالت سایلنت قرار دادم؛ اما تا کی؟ نمی

رو پیدا کنم. نگاهم دوباره به رزای توی عکس افتاد که آهسته و 
ام گفتم: با لحن اغواگرانه  

کنم و اجازه نمیدم بیشتر از این به هر سختی شده پیدات می -
 نابودم کنی!

*** 

 )رزا(
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کم تموم شد و  -ام هم کملسه یکی مونده به آخر درمان افسردگیج
از خانم دکتر تشکر کردم. اون یکی از بهترین افرادی بود که 

تونست توی این دو ماه که به دبی اومدم کمکم کنه تا دست از می
هایی دمی بردارم. بعد از جلسات درمان، تکلیف -این رفتار دم

ها رو با امید و عشق به زندگی انجام ام بود که باید اونبرعهده
های عمیقم رو هر روز داخل دفترچه کوچولویی بدم. گاهی نفس

کردم و یا گاهی بعد از بیدار شدن از خواب، مدیتیشن یادداشت می
ی بعد به خانم دکتر نشون بدم کردم و از این قبیل کارها تا جلسهمی

واجبات بود. اواسط مثل معلمی که تکلیفی گفته و انجامش برام از 
بهمن ماه بود که هوا توی دبی معتدل و رو به گرما رفت. دیگه از 

شد. با ها سرد میهای زمستونی توی تن خبری نبود؛ اما شبلباس
ام وارد شرکت خجسته شده و دستی توی هوا به لبخند همیشگی

تق  -زد، تکون دادم. تقمنشی شرکت که داشت با تلفن حرف می
های سفید و براق شرکت پخش شده بود که ی سرامیکهام روکفش

صدای سوگل من رو از راهی که تا اتاق مدیریت رفته بودم، نگه 
اش داشت. سری چرخوندم که سوگل با هیجانی که از چهره

 مشخص بود و صدای خاصی داشت، گفت: 

جا. وای!بیا این -رز! بیا -رز -رز -  

یی این سالن دیدم. با صورت کوچولوی سوگل رو پشت ستون انتها
 صداش خندیدم و گفتم: 

ی به آب دادی ذلیل مرده؟ باز چه دسته گل -  

تو بیا! -  

کم خودش  -صداش خفه به نظر رسید. به طرفش گام برداشتم و کم
تر شدم و سلین در مقابلم ظاهر شدن. لبخند به لب بهشون نزدیک

که مانکنی رو لباس پوشونده بودن و بهش خیره بودن. با تعجب 
شدم پرسیدم: جوری که داشتم نزدیک میهمون  
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ها کو؟! قدر سوت و کوره؟ بچهجا چرا ایناین -  

بهشون که رسیدم چشمم به چشم د ابرو انداختن سوگل خورد. 
اومد؟! جا که همه جا پر از رگاله. به کی داشت چشم ابرو میینا

زاویه دیدش رو دزدیدم و تا خواستم برگردم صدای جیغ بلند و داد 
ی و فریاد همکارهام توی سالن منعکس شد. با برگشتن سرم همه

های دستشون رقصون بهم ا بادکنکهمکارهام شیک کرده بودن و ب
 نزدیک شده و همه با هم جیغ زدن: 

دیم. هورا! شتوی فشن شوی دبی اول  -  

دارشون با خنده و شوکه زده و صد البته دهان باز به رقص خنده
نگاه کردم که آهنگ توی شرکت پخش شد و همه وسط رفتن، حتی 

از حالت  وسط رفت!  سوگل و سلین؛ البته سلین به اجبار سوگل
ی فارسی در اومدم: شوک با صدای آهنگ مسخره  

جا گودبای جعفره!جا گودبای جعفره، ایناین -  

با صدای افتضاح خواننده، به قهقهه افتادم؛ ولی صدای بلند 
هام در برابر سر و صدای شرکت خیلی به گوش نرسید. یکهو خنده

تا  کشون وسط بردن -سلین و سوگل دست من رو گرفتن و کشون
خندیدم، حرکات موزون اجرا جور که میبا همکارهام برقصم. همون

رو به سوگل نفس زنان پرسیدم: کردیم. با خنده  

ضش کن.بابا این چه آهنگیه؟! عو -  

اش رو شنیده بود، با حالت مسخره مثل سربازی که فرمان باالسری
اش رو از جیبش در آورد. کمی و جدی سری تکون داد و گوشی

هرست گشت و آهنگی پیدا کرد. با پیدا کردن آهنگ توی ف
هاش برق زده و سریع آهنگ مد نظرش رو پلی کرد: چشم  

إنتا معلم و حنا منک نتعلم  -  

 إنتا معلم و حنا منک نتعلم 
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مانرضى نتـکلم … نسکت ونتا موجود   

مانرضى نتـکلم... … نسکت ونتا موجود   

جیغ زده و با هیجان و ذوق شروع به رقصیدن کردیم. سلین کنار 
دادیم. زد. ما هم با آهنگ اون وسط قر میایستاده و دست می

دوباره آهنگ رو عوض کرد و مجبورمون کرد همراه آهنگ با 
 صدای افتضاحمون بخونیم: 

 "عاشق و در به درم، تویی قصر قمرم

" زده امشب به سرم که دلت رو ببرم...   

از هیجان و درد  هامون تپش تند قلبمبعد تموم شدن قرتی بازی
خاطر خنده مانع شد تا فحش خوشگلی نثارش کنم. روی شکمم به

صندلی کنار سلین جا گرفتم و نگاهم بهشون خیره موند و گاهی 
سلین دختر مهربونی بود  بردارن. کردم تا دست از سرمتشویق می

ی م فاصله سنی داشت؛ اما توی همهکه سه سال فقط ازو با این
کارهای مدیریتی مقبولیت داشت. دختر کوچولوی نازی به اسم میرا 

کرد تا ساخت برند میرا داشت کار می هم داشت و خودش روی
جوری که از سوگل اون قبول شه و اسم برندمون رو میرا کنیم.

 ی خوبی نداشته و همسرش خیلی باهاششنیده بودم، سلین گذشته
صمیمی نیست. همچنین این دختر هم دختر خودش نیست؛ چون 

خودش برای باردار شدن مشکل داشته. تمام این عوامل دست به 
ریختن. من توی این دو دست هم داده بودن و سلین رو به هم می

جا یک بار هم نشد که همسر سلین رو ببینم. ماه حضورم توی این
جا بیاد و شرکتش رو ببینه نکه اون به ایخودش هم تمایلی به این
ای بود و این شرکت رو زن خود ساخته  نداشت! با این همه سلین

با هزاران قرض و وام برپا کرده بود و برخالف راشیت، خیلی 
وضع مالی خوبی نداشت! میرا از وسط پیست رقص به سمت 

مادرش اومد و دامن بلند زیر زانوی مادرش رو که از جنس حریر 
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فرم بودن، گرفت و پرسید: ای خوشهپلیسهبا   

! مامان، مامان؛ من گشنمه -  

سلین لبخندی به پهنای صورت زده و به طرف اتاق مدیریت رفت. 
جور که لباس مادرش رو چسبیده بود میرا هم پشت سرش همون

راه افتاد. میرا تقریباً نه ساله بود و خیلی زیباتر از خود سلین بود. 
 خیلی خوشگل بود؛ اما میرا یک نسخه البته سلین هم انصافاً 

ها باال پرید و تر بود. آهنگ که تموم شد، سوگل مثل بچهخوشگل
 گفت: 

! میرم کیک بیارم، وای!وای -  

با خنده سری تکون دادم و با عجله به انتهای سالن خیاطان دوید. 
تونست با صدای زنگ گوشی حواسم پرت شد. کسی جز عمر نمی

دونست و هیچکس از ی جدیدم رو فقط اون میباشه؛ چون شماره
 این اطالع نداشت. 

بله عمر؟ -  

سالم حبیبی! خوبی؟ -  

کارت رو بگو عمر، زود باش.  -  

گردی؟ عروسک، شب کی برمی -  

طور؟ چه -  

میام دنبالت، بریم مهمونی!  -  

ی... وای! نه عمر، من حوصله -  

فی امان هللا.  -  

 )خداحافظ.( 

رو خورد و حرفم رو نشنیده گوشی رو قطع  همیشه اعصابم
ی خاموشی مکالمه رو با حرص فشردم و توی دلم کرد. دکمهمی

هزار تا فحش بهش فرستادم. توی این دو ماه این چندمین بار بود 
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ها و های الکچری و دورهمی رئیسکه من رو با خودش مهمونی
، بهش که وارد مهمونی بشیمبرد و من قبل اینوزیر، وزرا می

دادم که من رو همسر خودش معرفی نکنه؛ اما چون هشدار می
شدم که عربی بلد نبودم از نگاه افراد داخل مهمونی متوجه می

بهشون چی گفته و من رو چه کسی معرفی کرده. از صندلی بلند 
ی خوشگل آماده کرده بود که با خودش شدم. سوگل کیک دو طبقه

وسط سالن گذاشت و با همون آورد. روی میز مرمر طالیی رنگ 
اش جیغ زد: صدای نکره  

روس باید ببوسه شادوماد رو، این عاشِق رسیده به مراد و... ع -  

زد و به من چشمم به سلین افتاد که خیلی مالیم با میرا قدم می
های خرمایی جذابش، دل همه رو شد. اون دختر با چشمنزدیک می

دست در دست میرا کنارم جنسش بودیم. برد؛ حتی ما که هممی
ایستاد و خواستم جام رو بهش بدم که دستی به آرومی روی 

ی جنجالی سوگل رو تماشا ام گذاشت تا بشینم. داشت صحنهشونه
آورد. کرد. بوی عطر مالیمش، قلب هر آدمی رو به تپش در میمی

وقت گرا و تودار بود و هیچسلین برخالف سوگل خیلی درون
هاش غم و حسرت ن نمی آورد؛ ولی من از چشمحرفش رو به زبو

پوشی بود که ای قد بلند شیکتونستم ببینم. دختر مو نسکافهرو می
زیر لبخند مالیمش دردهای زیادی نهفته بود. به سوگل و حرکاتش 

های شرکت رو کنار هم چیده و ها و مدلخیره شده بودم که خیاط
هاش گرفت. عکسیپشت میز قرار داده و باهاشون عکس سلفی م

کرد مدیر شرکت اون شناخت فکر میجوری بود که هر کس نمی
هاش. ایستادم و رو به سلین که ابرو باال داده هست و ما زیر دست

فشرد، گفتم: و هرازگاهی میرا رو به بغلش می  

ها سوزونه. بیاین بریم تا این عکسداره مثل همیشه آتیش می -
 توی اینستا پخش نشده! 
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آرامش به طرفش رفتیم که سوگل با دیدنمون با صدای بلندی با 
 جیغ زد: 

یر و ناظم هم دارن میان. به به! خانم مد -  

ی ملیحی زده و با خنده کنارش ایستاد. من هم پیش سلین چشم غره
هام ایستادم که عکس بگیریم. اولین عکسمون آماده شد و دوست

ی وحشتناکی از دومین عکسمون رو که خواستیم بگیریم، صدا
راهروی ورودی شنیده شد. انگار در شرکت شکسته شد و به 

ام نزدیک شد که با زمین افتاده بود. با ترس دستم روی قفسه سینه
شد، صدای وحشتناک و َبم مردی که با داد و هوار وارد شرکت می

 کپ کردم. 

اش اخالقش مردی قد بلند و زیادی جذاب بود؛ اما برخالف قیافه
ف بود. به لرزه افتادم و تصور کردم این مرد زیر دست عمر مضخر

هست و اومده تا من رو اذیت کنه و به جونم بیافته. همکارهام 
پراکنده شده و نگاه سوگل روی مرد قد بلند موند و خنده از لبش 
پر زد. صاف ایستاده و به سلین که مبهوت بود، نزدیک شد. با 

رس تموم وجودش رو فرا دیدن صورت رنگ گچ سلین فهمیدم ت
گرفته! میرا پشت مادرش قایم شده و از پشت دامن مادرش به مرد 

کرد. سکوت توی کل سالن برقرار شد که مرد غول پیکر نگاه می
شناختیمش، نزدیک شد. با ای به ما که نمیبدون هیچ توجه

ای خرمایی رنگش سرش داد زده و پرسید: های قهوهچشم  

بردی؟ هان؟!  رو از خونه بیرون امبا چه حقی بچه -  

گر ماجرا بودم. هنوز نفهمیده از ترس خفه شده بودم و فقط نظاره
جوری مثل مجسمه بودم این مرد کیه که سلین با دیدنش این

اش رو قورت داده و چنگی خیلی کنه. آب دهن نداشتهنگاهش می
عمیق به دامن خوش رنگش کرد که از چشم کنجکاوم دور نموند. 

ایش کشیده و خرمن موهای رد چنگی به موهای پرپشت مدل خامهم
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آگاه از اضطرابی که داشتم اش رو به عقب هل داد. ناخودتیره
هام رو جویده و منتظر حمله بودم. سلین بعد کردم، لباش میتجربه

چند تا مژه زدن، با حس خجالت و شرمی که توی صداش بود، 
 جواب داد: 

زنیم. بیا بریم اتاق، حرف می -  

مرد، عصبی پاش رو روی زمین به عقب کشیده و پوزخندی زد. 
کردم خودم بدبخت هستم! انگار کسی به جز من من همیشه فکر می

هم بدبخت هست و خبر ندارم! مرد عصبی دو تا مشت محکم به 
خورد، در جا ها به هر کسی میاش زد که اگه اون مشتپیشونی
شد. دوباره با صدای بلندش گفت: فلج می  

خوای بگی خیلی زرنگی؟ هه! سلین بالیی دزدی؟ میمیرا رو می -
 سرت بیارم که اون سرش ناپیدا. 

با انگشت اشاره به جمالتش تأکید کرد که باألخره صدای مرتعش 
 سلین توی سالن انعکاس پیدا کرد. 

جا آشوب ینجور میای و اکنی کی هستی که ایناوی... فکر می -
زنم نگهبان، تا بیاد و توء روانی رو از کنی! اآلن زنگ میبه پا می

جا ببره. خجالت هم خوب چیزی هست آقا! این  

شناخت چرا ادعا شناخت؟! اگه نمیآقا؟! این مرد رو سلین نمی
کرد باید میرا رو داشته باشه؟! پوزخندی به لب مرد اومده و می

های مرد گوش کردم: دوباره به ادامه سخنرانی  

میدی بچه رو یا نه؟ -  

ی صورت استخونی، انداخت. زاویهاین مرد من رو یاد دانیالم می
پشت و کمرنگش از این فاصله به جذابیتش های کوتاه، کمابرو

کرد؛ البته سلین هم کم از این مرد نداشت! صدای لرزون اضافه می
ون روز که با صدای سلین رو که شنیدم، به گذشته پرواز کردم. هم
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ر باشه از بین کارم و اگه قرا»لرزون توی هتل ایتالیا بهش گفتم: 
سلین با «.  کنم!تو یکی رو انتخاب کنم، قطعاً کارم رو انتخاب می

های قلبم رو تنگ کرد. با همون حالت مرتعش و هاش رگاشک
لرزون دست میرای خوشگل که موهاش رو دم اسبی بسته بود، 

پشت خودش حرکت داد که میرا توی یک حرکت، با فهم گرفت و از 
درنگ توی بغلم گرفتمش. اوضاع به سمت من دوید و من هم بی

قد میرا بشم و بتونم توی بغلم که آشوب بود، نشسته بودم تا هم
های گناه برسونم. مرد عصبی دستی بیآرامشی به دختر بچه

ادبانه گفت: اش رو باال کشید و بیدورس تیره  

اون بچه رو ول کن بیاد.  -  

کرد. یکهو میرا با صدای من ولش کرده بودم، اون ول نمی
اش گفت: بچگونه  

خوام. خاله رزا!رو می نه، من خاله رزا -  

سلین نگاهش پر از تشکر بود که لبخندی زده و با نگاهم سعی 
کردم بهش بفهمونم تسلیم این مرد نشه. دست میرا رو گرفتم و با 

بردم که وسط سالن، مرد عصبی جلوم رو اتاق مدیریت می خودم به
گرفت. بارانی نازکش رو کمی مرتب کرده و با پوزخندی رو بهم 

 گفت: 

تیش بیار معرکه نشو. بچه رو بده بیاد!آتو دیگه  -  

که در برابرش لجبازی کنم، دلم رو دونستم چرا؛ اما از ایننمی
دوختم و با میرا به  کرد. با نگاهی معنادار بهش چشمخنک می

راهمون ادامه دادیم. دست آزاد میرا رو از پشت گرفته و با خودش 
ی مظلوم میرا بلند شد. کشید. به طرفش چرخیدم و صدای گریه

سلین به طرفمون دوید که از خشم سرخ شدم و با صدای خیلی 
 محکمی سرش داد زدم: 
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کنی انگار میای؟ جوری رفتار تازه یادت افتاده بابای این بچه -
ور!خیلی صالحیت داری. گم شو این  

: دهنی کج کرد و پوزخند به لب ادامه داد  

دی زنیکه؟! بخوای پدری رو بهم یاد ال میتوء چاق -  

مشتم رو آماده کرده بودم که به صورتش بکوبم که با صدای 
ام توی هوا معلق موند. خشمگین عمر، مشت گره خورده  

؟! جا رزاچه خبره این -  

من و شوهر سلین با خشم به هم زل زده بودیم و هر دو مثل دو تا 
تر فشردم. زدیم و دست میرا رو محکمنفس می -اسپانیایی نفسگاو 

های کوتاه عمر و نزدیک شدنش شدم. از زیر چشمم متوجه قدم
ام رو گرفته و به طرف خودش کشید تا برگردم. از بین عمر شونه

ام جواب دادم: های به هم فشردهدندون  

چته؟! -  

دست میرا و من رو که به هم گره خورده بود، گرفت و دست من 
های میرا هنوز توی گوشم بود که رو از دست میرا رها کرد. گریه

هام ناپدید شد. بعد ای زده و از جلوی چشمشوهر سلین چشم غره
رفتن شوهر سلین، متوجه شدم که چرا در برابر عمر تسلیم شده و 

ی های متعددی به سینهش نتوپیدم. چرا تسلیم شدم؟ محکم ضربهبه
 ستبرش فرود آورده و با صدای بلندی غر زدم: 

احساسی عمر، خیلی... شعورتر هم مگه داریم؟! خیلی بیز تو بیا -  

ی سلین توی هام توی دهنم خشک شد، وقتی صدای گریهسرزنش
تا کنار بره. بعد  کل محوطه شرکت پیچید. با دست عمر رو هل دادم

های سفت و کنار رفتنش، به سلین که با تمام قدرت روی سرامیک
سنگی شرکت افتاده بود، چشم دوختم. با صدای گرفته و حالتی 

هاش کل پهنای کرد و اشکقراری میآشفته روی زمین نشسته، بی
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 صورتش رو فرا گرفته بود. 

گل با لیوان آبی به های سلین به درد اومد. سوقلبم با شنیدن گریه
دست از آبدارخونه، به طرف سلین دویده و در همون حال که 

دوید، کمی از آب هم روی زمین ریخت. با مهربونی کنار سلین می
قرار نشست و کمرش رو صاف کرد.بی  

؟ بیا یکم آب بخور خوب شی، بیا! سلین جان، مهربونم؟! عزیزم -
هات شم من... عزیزم؟! فدای اون چشم  

با دیدن سلین و سوگل یاد جرن توی ذهنم فوران کرد. خیلی وقت 
خبر بودم و بعد رسیدن به امارات حتی تماس هم بود که ازش بی

ام دست کسی باشه؛ باهاش نگرفتم. ناگهان یادم افتاد نباید شماره
چون ممکنه به دانیال برسه و باز هوایی بشم. از افکار مضخرفم 

حن مالیمی که پیدا کرده بود، دم گوشم بیرون اومدم که عمر با ل
 گفت: 

ی؟ ورتر حرف بزنین کمات کار داشتم. میای یکم اونباه -  

با نگاهی پر از تمسخر بهش خیره شدم و با صدای کمی آهسته که 
 سلین و سوگل نشَنَون پرسیدم: 

تو چرا نخود این آش شدی؟ اصالً به تو چه مربوط که توی  -
کنی؟می کارهای شرکتی من دخالت  

رزا؟!  -  

صدای بم و ناراحتش رو بهم رسوند که دوباره دهنی کج کرده و 
 اداش رو در آوردم. 

؟! چرا بچه رو دادی اون ببره؟ اصالً به تو چه که قاطی چته خب -
 این ماجرا شدی؟

من از قوانین دبی خبر دارم و تو نداری؛ پس کسی که باید  -
 سرزنش بشه، تو هستی! 
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زر...  ر دو ایرانی هستن؛ نه اهل امارات. پساون ها ه -  

هام قرار داد و دستم رو گرفت. با اش رو روی لبانگشت اشاره
های رسمیش ی لباستر سالن کشید. متوجهخودش به سمت خلوت

های ورنی براق نوک تیز و شدم. کت و شلوار مشکی با کفش
رنگ پیراهن سفید با کروات زرشکی رنگ، دستمال جیبی زرشکی 

های خیلی خوشتیپ و ای ازش بیرون مونده بود. لباسکت که تکه
اش با خنده پرسیدم: آراسته پوشیده بود. با دیدن تیپ و بررسی  

عروسیته؟!  -  

ت: هاش کشید و گفسر تکون داد و دستی به ریش  

خیر! اگه گوشیت رو نگاه کنی متوجه میشی که چند بار بهت  -
گفتم که قراره بریم مهمونی، تو زنگ زدم عروسک خانوم. بهت 

های دیگه هم باید لباسی مثل من بپوشی. این مجلس با مجلس
 متفاوته! 

ای باال دادم و گفتم: شونه  

میام. کلی کار ریخته سرم!به هر حال من ن -  

ی مانکنی که لباس دستم رو از دستش بیرون کشیده و به مجسمه
عی کردم با لمس مجلسی خوشگلی به تن داشت، دست کشیده و س

هاش، پی به دوخت منحصر به فردش ببرم. عمر تک قسمت -تک
 دوباره زیر گوشم غرید: 

؟! لجبازی نکن، بیا بریم. رزا -  

واکنشی به حرفش نداشتم. سانتی متر رو از گردن مانکن لخت 
های جدید رو یادداشت کردم. عمر های لباسکشیده و قالب بندی

جور مثل مانکن ایستاده بود و منتظر جوابم بود تا خواستم همون
ای به ذهنم زد. سریع با لبخند کجی دوباره مخالفتی کنم، جرقه

 پرسیدم: 
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هام رو تونی یکی از خواستهاهات بیام، میإم، اگه من امشب ب -
 برآورده کنی؟ 

های در هم عمر کم بود از ذوق حرفم بپره که کنار کشیده و با اخم
ای کرد و سریع گفت: و صورت اخموم مواجه شد. خنده  

کنم.هر کار بگی می -  

هام از شدت شوق درنگ نگاهش کردم و چشمکمی فکر کردم. بی
 برق زد: 

کامل من رو ببر هر جا که میری! شرکتت، ساختمون یه روز  -
های کوفتیت... هایی که توش سهام داری، حتی آزمایشگاه  

ها من رو به به هدف زدم؛ ولی مطمئن بودم عمر به این سادگی
ای زد و تموم سی و دو دندونش از پشت بره. قهقههآزمایشگاه نمی

اش زل زدم رههای مسخهاش به چشمم خورد. با حرص به خندهلب
زنان جواب داد: که نفس  

کردم، هستی. باشه تر از اون چیزی که فکر میخیلی جذاب -خیلی -
برمت. عروسک، هر وقت خودت بخوای یک روز کامل با خودم می

 راضی شدی؟

فتم: ناباورانه نگاهش کرده و حرفش رو به پای دیدارم گذاشته و گ  

زنی.تضمین بده زیر حرفت نمی -  

باال داد و با حالت سؤالی پرسید: ابرو   

؟! تضمین -  

، مثالً بنویس. هوم -  

کردم، ها رو یادداشت میهای قالبخودکاری رو که باهاش سانت
جلو گذاشته و ورقی از دفتر شاسی بیرون کشیدم. لبخندی پررنگ 

 زده و قدمی به جلو برداشت، به صندلی لم داده و گفتم: 

دهم... لفانی، قول میابنویس: من، عمر  -  
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حرکت بودنش زل زدم و جیغ بنفشی کشیدم: با تعجب به بی  

چیه زل زدی بهم؟ بنویس خب! -  

کنان زیر لب زمزمه اش رو خاروند و خندهبا ناخنش کمی پیشونی
: کرد  

! هللا اکبر -  

صداش رو بلند کرد. کالفه سری به چپ و راست تکون داد و 
: یدپرس  

خب، بگو. چی بنویسم عروسک؟ -  

 نگاهم رو از صورتش به دستش سوق دادم و ادامه دادم: 

بنویس: من، عمر الفانی، قیم قانونی و رسمی رزا بهادری در  -
دهم... امارات، قول می  

نشست که باعث اش مینوشت لبخندی به چهرهای که میبا هر کلمه
تری به خودم بگیرم: شد لحن جدیمی  

های کار و سهام و ی یک روز کامل، با عمر در محلکه به وعده -
چنین نکردم، پنت تمام اموالش طی یک ماه عمل کنم! و اگر این

کنیم، به نام او خواهد شد. هاوس مجتمعی که در آن زندگی می
 نقطه، امضاء. 

اش اومد و قلم رو ننوشته، زمین ی آخر اخمی به چهرهبا جمله
رو جلوی چشمم پاره کرده و قلم رو به بغلم پرت  انداخت. کاغذ

: ای در هم کشید و گفتکرد. چهره  

میرم. نخواستم! امشب خودم تنها -  

از میز سر خورد و خواست بره که سریع دستش رو چسبیدم و 
دوباره ذهنم بهم دستور اصل اغواگری رزا رو داد. دستش رو 

ای مظلوم گفتم: نوازش کردم و با چهره  

و یک مغازه توی تاکسیم به اسمم زدی. مگه اشکالی داشت اگه ت -
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؟ من نباید توی مملکت غریب پشتوانه داشته خونه رو ازت بخوام
 باشم؟!

ی آویزون از صندلی حکومتم دستش رو رها کرده و با لب و لوچه
بلند شدم. به طرف لباس آبی کله غازی پشتم چرخیدم که عمر 

لحن مالیمش گفت: ام گذاشت و دستی رو شونه  

اون پنت هاوس نه! هزاران پنت هاوس هم بخوای بهت میدم،  -
زنم؛ فقط به شرط ازدواج با من! نه چیز دیگه.حتی به اسمت می  

هام برای رسیدن به لباس کله غازی سست ازش دور شده و قدم
خورده آماده کرده بودم که یا خودم و یا شد. مشتی محکم و گره

بار در نم. صداش دوباره تنم رو لرزوند. اینخودش رو ناکار ک
 برابرش ایستادم و بهش زل زدم که گفت:

آماده باش بریم مهمونی. -  

کر کنم!فبگذار کمی به پیشنهادت  -  

زد کرده بودم. از پیشنهاد این جمله رو هزار بار بهش گوش
ازدواجش متنفر بودم و همیشه وقتی حرفی برای گفتن پیدا 

انداخت و اعصابم رو یاد پیشنهاد مضخرفش می کرد، من رونمی
که کمی از احساس عصبانیتم فروکش کنه، کرد. برای اینخورد می
های به هم چسبیده گفتم: با دندون  

من لباس ندارم! -  

جاست، یکی رو بپوش.س اینخب این همه لبا -  

 خیلی پررو جوابش رو دادم:

دم، روش زحمت کشیده ی خاله که نیاورها رو از خونهاین لباس -
ها صاحب دارن!شده. در ضمن، این  

تند نفسی فوت کرد و از اون بخش که ایستاده بودیم در اومد. پشت 
بار جلوی سرش به راه افتادم تا دوباره دسته گل به آب نده و این
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 هایهامون روی سرامیکسلین آبروم رو نریزه. صدای کفش
ناراحت رسیدیم. روی شرکت پیچیده شد که باألخره به سلین 

هاش رو دور سرش پیچیده بود. صندلی نشسته بود و حصار دست
با صدای عمر که اسمش رو صدا زد، کمی مکث کرده و سرش رو 

داد اش نشون میباال گرفت. چشم های سرخ و آرایش به هم ریخته
قدر میرا رو دوست داره. صدای عمر من رو از هپروتی که که چع

بودم، توی ذهنم بیرون کشید:  با دانیال ساخته  

زنم خانم خجسته، نگران نباشید. من اآلن به امیر ساالر زنگ می -
بینید که تا میرا رو بیاره. شما هم سعی کنید زیاد گیر ندید. می

 قدرت فعالً دست اونه!

تونستم احساس سلین نگاهش از عمر به صورت من چرخید. نمی
ام رو کامالً از دست داده بودم و اون همدردی کنم؛ چون من بچه

هاش فقط به طور موقت. لبخندی زدم و بهش نزدیک شدم. شونه
 رو بغل کردم و زیر گوشش گفتم: 

دونه.گران نباش. عمر وقتی یه چیزی میگه، حتماً یه چیزی مین -  

لرزید. های زیادی که کرده بود به خود میسلین هنوز از گریه
موهای پریشونش رو کنار زدم و صورتش رو نوازش کردم. رد 

ی اش رو پاک کردم و کنارش نشستم. متوجههای روی گونهاشک
ی عمر توی فضای شرکت شدم. چرخیدم که فهمیدم صدای اکو شده

ون با کسی حرف داره کمی دورتر از ما و همچنین پشت بهم
زنه. نفس راحتی کشیدم و لبخندی به لبم اومد: می  

نه که میرا بیاد و مامانش رو این شکلی ببینه ها. اآل -  

 بهش برگشتم و با خنده گفتم: 

اشو. پاشو فدات شم. صورتت رو بشور که دخترت داره میاد!پ -  

اومد؛ اما درک کردم چی میگه: صدای سلین از ته چاه در می  
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زا، راست میگی؟ آخه امیر خیلی لجوجه! ر -  

تر شده و صورتش رو نوازش کردم. دستش رو لبخندم پررنگ
جور که گرفتم و با خودم به طرف روشویی کشیدم و همین

کشیدم، گفتم: می  

  ضعف نشون نده! ای هستی سلین. لطفاً ن خیلی قویتو ز -

 به داخل روشویی هدایتش کردم که سریع دست و صورتش رو
هاش رو پاک کرد. صدای شست و با دستمال کاغذی زیر چشم

 سوگل توی سالن پیچید: 

دخترها؟! کجایید؟ سلین؟ بیا برات قرص آوردم سر دردت بهتر  -
 بشه فدات شم. 

دونستم جوابش رو بدم، صدام اکو میشه؛ پس با مالیمت جواب می
 سوگل رو دادم: 

جا عزیزدلم!بیا این شت هستیم. جلوی روشویی.سوگلی؟ ما این پ -  

اش رو تر شد. سایههاش نزدیک و نزدیکی کفشصدای پاشنه
کرد، دیدم. روی پارتیشنی که روشویی رو با سالن اصلی جدا می

سوگل از پشت پارتیشن وارد شد و مات و مبهوت بهم زل زد. 
 صداش رو پایین آورد و پرسید: 

اون آقا برادرته؟  -  

کرد سلین داشت صورتش رو خشک میمن کردم.  -هول شدم و من
که دستش رو گرفتم تا کمکش کنم. سوگل بدون توجه به جواب 

ندادنم، به سلین نزدیک شده و لیوان آبی که دستش بود با دارویی 
بهش تعارف کرد. سلین با لبخند، خبر برگشت میرا رو به سوگل 

 داد که سوگل خیره بهش پرسید: 

خود امیر بهت گفت میارمش؟ طور ممکنه سلین؟ آخه... چه -  

سلین لبخندی زد و خواست همه چیز رو برمالء کنه که فوری 
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 جواب دادم: 

ام، زنگ زد. اآلن میرا میاد.پدرخونده -  

خودم رو جمع و جور کردم تا کار دست خودم ندم. سلین قرص رو 
به دهنش گذاشت و نصفی از آب لیوان رو سر کشید. لبم رو با 

گرفتم و به سوگل که بهم خیره شده بود، نگاه استرس به دندون 
کردم. خواست چیزی بپرسه که صدای میرا توی شرکت پیچید. 

پچ کوتاهی که با شنیدنش قند توی دلم آب شد. سلین  -صدای پچ
آب رو به دست سوگل داده و به طرف در ورودی شرکت دوید. من 

ش به که از سؤاالت سوگل در امان بمونم، پشت سرهم برای این
راه افتادم. میرا و عمر کنار هم وسط سالن نشسته بودن و صحبت 

کردن. از دور با دیدن عمر قلبم درد گرفت. ایستادم و به سلین می
کرد، خوشحال که داشت میرا رو غرق در بوسه و خوشحالی می

کردم. ام زنده بود و با دانیال بزرگش مینگاه کردم. کاش بچه
روی خودم نیاوردم. با لبخندی ساختگی که  ام لرزید؛ اما بهچونه

 به سلین زدم، به من برگشته و با خوشحالی گفت: 

کردم رزا آخه! کار میتو نبودی من چی -  

 عمر صداش رو صاف کرد و فوری گفت: 

خانم خجسته، میرا که برگشت! میشه یک لطفی بکنید و اجازه  -
امروز مهمونی جا رو رزا تنش کنه. های اینبدید یکی از لباس

 مهمی داریم!

که میرا به بغلش بود، گفت: سلین با خوشحالی و درحالی  

خوای ها رو نداریم. برو هر کدوم رو میرزا؟ ما که این حرف -
 بپوش عزیزدلم. بدو!

و بعد شروع به صحبت با میرا کرد. آب دهنم رو قورت دادم و با 
های خوشگل لباسای به عمر نگاه کردم. باألخره یکی از چشم غره
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رو انتخاب کردم و به اتاق پرو رفتم. لباس رو تنم کرده و توی آینه 
نگاهی به خودم انداختم. لباس گردنی بود که تا سر زانوهام رو 

داد و با رنگ زرشکی توی تنم برق زد. موهام رو که پوشش می
حاال کمی بلندتر از چند ماه پیش شده بودن، حالت دادم و آرایشم 

هام رو عوض کرده، کفشی طالیی رنگ رو از دید کردم. کفشرو تم
کمد دیواری سلین انتخاب کردم و گوشی کوچولوم رو داخل کیف 

ام انداختم. از اتاق پرو که در اومدم، عمر به سمتم چرخید و دستی
با دیدنم توی اون لباس با دهانی باز کمی مکث کرد و با خنده دست 

ش گذشتم و گفتم: از کنار هاشتوجه به دست زدنزد. بی  

ن به خونه برگردم! اگه نمیای بریم، م -  

عمر دستم رو گرفت و قدمی برداشت که دستم رو از دستش بیرون 
کشیدم و به راهم ادامه دادم. سلین، سوگل و میرا وسط سالن 

ایستاده بودن که ازشون خداحافظی خشکی کرده و دستی تکون 
ی پشت سرم عمر رسید و دکمهدادم. وارد آسانسور شدم که 

 پارکینگ رو فشرد.

*** 

 )چند ساعت بعد(

داد ها روی خودم و لباسم حس معذب بودن بهم مینگاه معذب آدم
تر مجلس رو ترک کنم. داخل یک ویالی خواستم هر چه سریعو می

اش میز و دوبلکس اعیانی که دورتادور سالن هزارمتری پذیرایی
شده و دور هر میز، یک دختر با دو یا های الکچری چیده صندلی

سه مرد نشسته بودن و گاهی سیگار به هوا دور کرده و گاهی با 
کردن. صدای مالیم پیانو توی این کاخ، مردها بگو و بخند می

انداز شده بود. تنها دختری که با چند تا مرد ننشسته بود، من طنین
کردن. بودم و شاید به همین دلیل نگاهم می  

داشت، زل  ام رو به هم فشرده و به عمر که نوشیدنی به دستلب ه
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زدم. با یک مرد مو بور که معلوم بود عرب نیست، سر صحبتش 
ای نداشت. با آرامش از جا باز شده بود و به نگاه های من توجه

بلند شدم و بهشون نزدیک شدم. با دیدن من، مرد مو بور کالمش 
 رو نصفه گذاشت و زیر لب گفت: 

اشاءهللا، ماشاءهللا!م -  

 به عمر نگاهی کرد و به من اشاره کرد. ادامه داد: 

جمیال جدا! -  

بازوی عمر رو گرفته و با حرکت آروم دستم روی دستش متوجه 
شد که باید باهام بیاد. از اون مرد تشکر کرده و خداحافظی کرد. 

 دستم رو توی دستش فشرد و پرسید: 

جانم عزیز؟ کارم داری؟  -  

نظر هستم!جا انگار تحتخوام برگردیم خونه. من اینیم -  

ام گذاشتم که عمر خیلی جدی پرسید: کالفه دستی روی پیشونی  

جا همه مطمئن هستن. و تحت نظر گرفته؟ اینرکی تو  -  

 با نگاه ناراحتم بهش خیره شدم و چشم چرخوندم. 

اال دختر ندیدن. حکنن انگار تا مه؛ همه جوری نگاهم میه -  

 خندید و بهم قدمی نزدیک شد: 

شگلی تو ندیدن!خب بله، دختری به خو -  

ناگهان رنگ نگاهش عوض شده و نگاهش به پشت سرم موند. 
خواستم برگردم تا بفهمم چی پشت سرم هست که من رو به طرف 

بوی عطر تلخش توی  خودش کشید و به سمت چپ هدایت کرد.
اومد. با دستم آروم ها خوشم نمیجور ادکلنمشامم بود. من از این

اش زدم که ازم جدا شده و فوری گفت: ای به سینهضربه  

گید... به اون داشتی به اون... شماها به اون چی می -
خوردی...می  
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ی نگاهش رو جستجو کردم و سینی ظروف رو از نظر زاویه
ی تحویلش دادم که خواست چیزی بپرسه. سر و گذروندم. هوم

صدایی توی مجلس بلند شد. انگار تازه مهمونی شروع شده بود. 
ی عمر کنارم ایستاد و دستم رو فشرد. همراهش به صحنه

زدن و روم نگاه کردم. همه از جا بلند شده، ایستاده دست میروبه
رد نسبتاً های دوبلکس عمارت، یه مکشیدن. از باالی پلهجیغ می

مسن پایین اومده و دستی به همه تکون داد. یاد ترامپ افتادم و 
پوزخندی به لبم نشست. نگاهم بین جمعیت چرخید و روی نگاهی 

های کوتاهم بدنم رو در چنگ خودش خیره موند. تپش قلب و نفس
بینم یا نه؟ اما من گرفت. چند بار پلک زدم تا بفهمم دارم درست می

اون عشق من، دانیال بود که کنار پیانو ایستاده  دیدم.درست می
که هوای داخل بود. بدنم لرزید که عمر متوجه لرزشم شد. با این

 کاخ گرم بود؛ اما من به شدت سردم شد. یکهو عمر پرسید: 

سردته رزا؟  -  

ام ایستاده بود، کشیدم. سریع ینگاهم رو از دانیال که توی چند متر
کف زمین خیره شدم. کتش رو روی  به  تکون داده و سری
ی زنی قد بلند و الغر اندام که هام انداخت و من رو متوجهشونه

گفت، کرد. ها خوشامد میکنار اون مرد ایستاده بودن و به مهمون
جا نبود. آخ، دوباره چشمم به پیانو چرخید؛ اما دیگه دانیال اون

فس عمیقی صاحبم کم شد و نتوهم زدم!  کمی از تپش قلب ِبی
جور که ایستاده بودم به زن الغر اندام که لباس کشیدم. همین

مشکی رنگی بر تن داشت، خیره شدم. سعی کردم حواسم رو با 
اش رو از نظر طرح لباسش پرت کنم. طرح لباس بلند و مشکی
 گذروندم که یکهو چیزی توی دستم قرار گرفت.

ه شاپو به سر، برگشتم که با دیدن مردی کت و شلوار پوش و کال
که اخمی کردم. کاغذی توی دستم مچاله شده بود. برای فهمیدن این
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اون کاغذ چیه از عمر اجازه خواستم تا به دستشویی برم. عمر تا 
ام کرد. من داخل شده و در رو بستم. با دم در دستشویی همراهی

های لرزون و ضربان قلب نامنظم کاغذ رو باز کردم. عرق دست
نم نشسته بود و پاهام سست شده بود. باألخره کاغذ سردی توی ت

 مچاله شده رو باز کردم و خوندمش: 

کردم زنم رو توی آغوش یه عرب قاتل ببینم. آفرین رزا! فکر نمی -
ات رو گرفتی!خوب انتقام بچه  

ی اشکم کنی و اولین قطرهقلبم فریاد زد که دانیال داری اشتباه می
ای داد، چکید. چند لحظهانیال رو میای که بوی خوش دروی برگه

اش رو خوندم. با صدای به همون حالت ایستاده و هزار بار جمله
تق در از بیرون، سریع کاغذ رو مچاله کرده و داخل کیفم  -تق

ام به بیرون های بریدهانداختم. شیر آب رو باز کردم تا صدای نفس
 نره. عمر از پشت در صدام زد: 

   ؟ خوبی؟رزا؟! رزا جانم -

 به آهستگی صدام رو صاف کرده و جواب دادم: 

   بله؟ اآلن میام. -

هام رو زیر آب گرفته و حس آرامشی ابدی توی قلبم سرازیر دست
شد. دانیال با اون جمله تموم تنم رو سوزوند و خاکستر کرد. 

قدر راحت قضاوت کنه؟ تصمیم گرفتم تالفی تونست اینطور میچه
این سوزوندنم رو سرش در بیارم؛ چون اآلن بهترین فرصت برای 

ای ای خیسم رو با حالت ضربههله کردن غرور کاذبش بود. دست
هام و صورتم کشیده و نفسی بیرون دادم. پنکک رو با به زیر چشم

بِراش جلوی آینه به صورتم زده و لباسم رو مرتب کردم. موهام 
رو کنار زده و در رو باز کردم. با تعجب دستی به طرفین بدنم 

 کشیده و پرسیدم: 
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کنی عمر؟شده؟ چرا شلوغش میچی -  

بهم سریع پرسید:  با نگاه  

   انگاری گریه کردی! -

وای خدا لعنتت کنه رزا، باز گند زدی دختر! از روشویی بیرون 
 اومده و با اضطراب لبخندی زدم. در مقابلش ایستاده و جواب دادم: 

   ه!کنم. چون ریملم گرون قیمتیه نمینه! من گر -

م جلوتر زبونم رو به منظور مسخره کردنش بیرون آورده و چند قد
ازش حرکت کردم. عمر با خنده از پشت به من که داشتم به 

گشتم، دویده و دستم رو توی دستش محکم گرفت. مهمونی برمی
بار پس نزدمش و قرار بود کاری کنم که دانیال توی حسرت این

همه سر میزها نشسته و داشتن شام صرف   بال بزنه. -داشتنم بال
ی رسیدیم. مشغول تمیز کردن لکه کردن. همراه عمر به میزمونمی

ی روی قاشقم بودم که عمر، برام کمی کوچیک آب خشک شده
های سرو غذا افتاد. سوپ سبزیجات کشید. ناگهان چشمم به دیس

همه در بسته بودن؛ اما تعدادشون خیلی زیاد بود و حدود پونزده تا 
های مختلف قرار دیس طالیی رنگ کنار هم با اندازه و شکل

ها بود که عمر بشکونی رو بهم زد تا از تن. نگاهم به دیسداش
فکر و خیال در بیام. به آرومی سوپ رو خوردیم. با این همه، من 

کردم. چشمم حواسم به غذا خوردن نبود و اصالً طعمی حس نمی
بینمش. دنبال اون دو تا الماس سبز رنگ بودن که حاال دیگه نمی

چرا  چون وریخت بیابم میاراده، عمر هر چیزی توی بشقبی
بعد سرو غذا متوجه شدم اصالً سیر نشدم؛ اما اگه دست  خوردم.می

ها توسط خدمتکارهای لباس شد. میزبه غذا ببرم خیلی زشت می
ام رو فرم پوشیده تمیز شد و صدای پیانو توی کاخ پیچید. صندلی

د به برای دید بهتر، نزدیک عمر کرده، رو برگردوندم و نوازنده مر
نواخت. کشید و آهنگی میهاش رو روی کیبورد میراحتی انگشت
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تونستم تشخیص بدم؛ با این حال به اش رو نمیاز پشت، سر چهره
جا کت و شلوار پوش و کاله شاپو ی افراد اینکه همهنظرم از این

به سر هستن، تعجبی نکردم! انگار تم خاص فقط برای مرد ا بود و 
اشتن. با نوای زیبای مرد نوازنده توی محیط ها آزادی عمل دزن

هام فشرده شد و از شدت اضطراب به سرفه افتادم. نفسم توی ریه
های کوتاه و عمر به دستم آب داد، اما افاقه نکرد. میان سرفه

 خشک نوای صدای دلنشینش کوک شده بود:

Yandim yandim yandim ay“ 

Allahm  

 ) سوختم، سوختم، سوختم خدایا!( 

Beni sana küstüren kadere ahtım  

بخشم( ) اون تقدیری که من رو ازت جدا کرد، نمی  

Yıllar yollar kaybım oldular  

های من( ها شدن گمشدهها و راه)سال  

İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah  

“)خیانتت گره کار رو باز کرد و حاال دیگه وقت رفتن منه(  

هام قطع شده و اشک به لپ دیگه از لیوان، سرفهبعد نوشیدن چند ق
های رقاص از درنگ اشک مثل گلولههام هجوم آورد. بیچشم
رنگم ریخته شد. ام به پایین سرازیر شده و روی لباس خوشگونه

کشیدم، توجه عمر بهم جلب شد های کوتاه و ممتدی که میبا نفس
: ام تکیه داد و پرسیدو با دیدنم دستی به شونه  

رزا؟! گریه کردی؟  -  

هام رو به هم فشردم تا از فشاری که روم بود، رو برگردوندم و لب
هق، سری باال  -حداقل کاسته بشه. لبم رو به دندون گرفته و با هق

و پایین دادم و از پشت میز دوباره به سمت روشویی پناه بردم. من 
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حسی بود. کنم! چه شب ناین کار رو نمیخیانت نکردم دانیال! من 
آرایشم که کامالً توجه به دست و صورتم رو با آب سرد شستم و بی

نابود کرده بودم از اتاقک روشویی بیرون اومدم که عمر جلوم سبز 
اش مشخص شد. نگرانی و تشویش از تمام حرکات و ژست بدنی

که تنها نباشم، ازش خواستم تا حیاط و کمی بود. برای این
. کمکم کرد و با هم از کاخ بیرون زدیم. ام کنههواخوری همراهی

به ایوان مسطح با زمین سرسبز باغی هزار متری وارد شدیم که 
تر شده بود. نیمکتی رو کمی دورتر از توی تاریکی شب، ترسناک

فضای سمی کاخ دیدم و ازش خواستم تا با هم روی همون صندل 
خل گذشتیم های کاج و افرا و نبشینیم. از کنار استخر آبی و درخت

هام و به نیمکت چوبی قرمز رنگ رسیدیم. روش نشستم و دست
ام قرار دادم. عمر آهسته باهام حرف زد: رو قائم روی چهره  

خوای به زندگی قبلی برگردی؟ لت برای دانیال تنگ شده؟! مید -  

نوچی  -کردم عمر از راز قلب شیدام خبر داشته باشه. نوچفکر نمی
ای سپری شد. تحویلش دادم و توی همون حالت بدنی چند دقیقه

بار با لحنی خوب و مهربون پرسید: دوباره عمر این  

زنم، اما باید بگی چرا خوای به اسمت میاگه پنت هاوس رو می -
خوای پشتوانه که میخوای؟! از اون حرفت هاوس رو میپنت

خواست باهات ازدواج کنم داشته باشی خیلی چیزی نفهمیدم. دلم می
تا هم تو رو هم خودم رو به هر چی که آرزوش رو دارم، برسونم. 

وقت مثبت ستگاری کنم جوابت هیچدونستم اگه خودم ازت خوامی
 نمیشه. دانیال خودش خواست تو رو به من برسونه؛ اما...

زنه. اون خیلی ها رو میور بود که عمر این حرفآبرام تعجب
مغرور و قدرتمند بود؛ اما انگار در برابر من هیچ قدرت و غروری 

هاش توی نداشت. هنوز یادم نرفته چه کارها که انجام داده و گناه
 ذهنم هست. با تموم اعتماد به نفسم گفتم: 
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 خواد نقش مفیدی تویمن رو وکیل کارهات بکن. دلم می -
ات داشته باشم!زندگی  

 توی ذهنم ادامه دادم: 

هر چند موقت.  -  

نگاهی بهم انداخت تا چند ثانیه توی فکر رفت. با صدایی هر دو 
تکونی خورده و به هم برخورد کردیم. مردی از پشت سرمون 

شد که عمر با دیدنش دست باز کرده و ایستاد. با بهمون نزدیک می
متش رفت و با هم خوش و بش کردن. قهقهه از جا بلند شد و به س

خیره به عربی حرف زدنشون بودم که راه کج کرده و به تاالر 
تر از این جلوه بدم تا دانیال هر چی برگشتم. نباید خودم رو ضعیف

خرامان پشت صندلی نشسته، به پیست  -خواد بهم بگه! خرامانمی
که  رقص چشم دوختم و اصالً رو به طرف پیانو و نوازنده اون

دانیال بود، نبردم. توی افکار همتا و نیال غرق بودم. نگران بودم 
بار مامان چه حالی میشه؟ اگه نیال دوباره معتاد شده باشه، این

ی موضوع و دروغ بودن مرگ ی همتا با درک همهخانواده
های اراده برای پریدن این سؤالبخشنش؟  بیدخترشون، آیا می

: )قرار دم و به خودم جواب دادمسخت از ذهنم سری تکون دا
!(ی این سؤاالت رو تو بدی رزانیست جواب همه  

خوبی صلیب سرخ؟  -  

  از جا پریدم و چشمم به نگاهش گره خورد. آروم تو دلم گفتم:

هات تنگ شده بود!دلم برای چشم -  

نفسی فوت کردم و این بار خودم رو کنترل کردم تا نلرزم و 
هیجاناتم رو بروز ندم. تمام صورتش رو در یک آن برانداز کردم. 

اش پر تر و شادابی از چهرهمرد من پیر شده بود. صورتش افتاده
هاش تیره شده و رنگ پوستش به برنز کشیده بود. زیر چشم
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اش دو چندان رو درباره سالمتیام رنگش نگرانیهای بیزد. لبمی
کرد. نکنه دانیال مریض هست؟ با این افکار، آشوبی به دلم می

اش از شدت خشم یا ترس نشست و لبم رو به دندون گرفتم. سینه
شد و من همچنان بهش زل زده بودم. با حرکتی باال پایین می

 ام رو خیلی سفت چسبید.ناگهانی دستش به طرفم دراز شده و چونه
اش غرشی کرد که تموم تنم به های به هم چسبیدهاز زیر دندون

 لرزه افتاد و خون توی رگ هام یخ زد: 

کنی یه نامه بگذاری و بری، من دیگه پی تو رو فکر می -
گیرم؟ نمی  

های سرخ دماغش اکسیژن لبش از شدت عصبانیت باال پریده و پره
کی از موقعیتم اش حبس کرده بود. مژه زدم تا دررو توی سینه

اومد؛ اما هر چه در توانم بود، داشته باشم. صدام به سختی در می
ام یاری کنه. گذاشتم تا حنجره  

... من... به تو... خیانت... نکردم... م.. م... م.. م... من...م -  

ام زیاد شد که دیگه چیزی به زبون فشار انگشتش روی چونه
سد راه بغض گلوم شده بود. ام گرفته بود و سنگی نیاوردم. گریه

خاطر بغضی که نترکیده بود، لرزید که  عضالت نزدیک لبم به
 دوباره دانیال لب باز کرد: 

هدفت از بودن کنارش چیه؟ هان؟ چه فکری توی اون مغز  -
؟ خوای به چی گند بزنی رزامعیوبت داری؟ باز می  

م رو دوباره فشاری که این شرایط روم آورده بود، باعث شد لب
محکم گاز بگیرم و دقایقی بعد، طعم تلخ خون رو زیر زبونم مزه 

 کنم. خواستم لب باز کنم. 

زنی؟ هوی!با چه حقی بهش دست می -  

صدای عمر باعث شد دانیال سر جاش میخ بشه و من به نگاه پر 



 

 

 WWW.98IA3.IR 781 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

های از حدقه در از خشم و نفرت عمر زل بزنم. با دهانی باز و چشم
کردم امشب به خیر بگذره. ده و دعا میاومده به عمر خیره ش

ام برداشته شده و به پشت چرخید. دست دانیال از چونه  

بار اون فرانسوی نیست تا خوای امشب هم بازی کنیم؟ اینمی -
 چاقو کنه توی شکمم!

فرانسوی؟ دانیال داره چی میگه؟ اونی که دانیال رو زخمی کرد 
ی مشت گره م و متوجهی عمر نگاهی انداختعمر نبود؟ به چهره

اش شدم. خدایا، امشب رو زودتر تموم کن؛ وگرنه هیچکس خورده
ریم. پوزخند بزرگ عمر به لب و از این مجلس سالم بیرون نمی

گرفتن دست من از پشت میز و به سمت خودش کشیدن، توی یک 
دونم چی گفت که این کار رو لحظه اتفاق افتاد؛ جوری که حتی نمی

های افراد ن کنار عمر با حال نزاری ایستاده و نگاهانجام داد. م
کردم. عمر و دانیال مثل دو تا اطراف رو روی خودم حس می

خروس جنگی به هم زل زده بودن و اگه دخالت من نبود، قرار بود 
جور با چشم با هم حرف بزنن و دعوا کنن. وسط عمر و همین

و هراسون گفتم: بریده  -دانیال قرار گرفتم و رو به عمر بریده  

خوام و نه این رو!مومش کنید. همین اآلن. من نه تو رو میت -  

ای زده و هلش دادم. بدنم به رعشه افتاده و به کتف عمر ضربه
کردم اآلن دیگه حالم رو خراب نکنه تا بتونم بود و از خدا تمنا می

این دو تا رو از هم جدا کنم. عمر به حرف من، قدمی عقب نشسته، 
قدمی هم خودم هلش دادم و دورش کردم. دانیال چشم از عمر  چند

داشت؛ اما تونستم توجه عمر رو به خودم جلب کنم. برنمی  

بریم! ها آب بشم. عمرهخوام بین این نگا؟ بیا بریم. من نمیمرع -  

عمر چیزی نگفت. من فوری از روی صندلی کیفم رو به دست 
ردم. از در خروجی بیرون گرفته و پشت چشمی به دانیال نازک ک

اومدیم و عمر از میزبان مهمونی خیلی عذرخواهی کرد. بدنم سرد 
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شده و هوای کمی سرد باغ عمارت هم روی این حالتم اضافه 
کرد. همراه عمر از باغ گذشته و داخل ماشین نشستیم. بعد چند می

لحظه بخاری ماشین رو روشن کردم که با اعتراض خفیف عمر 
ای سریع بهش اطالع دادم خیلی سردمه. به در نردهمواجه شدم. 

های خاصی فرفوژه شده بود، نگاه کرده و از عمر که که با طرح
 حاال کمی بهتر شده بود، پرسیدم: 

برگردیم؟ -  

درنگ کتش رو درآورد و بهم داد. کت بوی عطر خیلی عمر بی
 هاشداد که همون رو به تن کردم. نفسی کشیده و دستزیبایی می

رو به هم مالید. عمر پشت ُرل نشسته بود که ماشین رو روشن 
های دانیال و نگاهش در برابرم بود کرد و به راه افتاد. هنوز حرف

هاش فشاری به صورتم ام توی دستو هنوز حس قفل شدن چونه
تر کرد. سعی کردم کمتر به اتفاق امشب فکر کنم و سریعوارد می

تر میشه. دانیال به دبی اومده کارم سختبه فکر نیال باشم. حاال که 
گفت. من با عشقم دست و پام شل میشه و به هیچ همتا راست می

کنم! سرعت ماشین توی اتوبان کمی خلوت چیز جز دانیال فکر نمی
کرد. هوای دبی زیاد بود و به سرعت داشت از مهمونی فرار می

تا چشمم  ای کردم. بعد عطسهسرد توی سرم پیچید و آهسته عطسه
باز شد، عمر به طرفم دستمال کاغذی گرفته بود. ازش گرفته و 

ام و دور دهانم رو تمیز کرده و به مناظر تشکر کردم. کمی بینی
های دبی که سر به فلک کشیده بودن و داشتیم به سرعت برج

کرد که شدیم، خیره شدم. صدای خشن باد اذیتم میازشون دور می
که از اون جو بد بیرون بیام، ضبط رای اینشیشه رو باال داده و ب

ماشین رو روشن کردم. آهنگ پاپ عربی توی سرم چرخ خورده و 
هام رو بستم. من توی دبی تنها بودم و جز خودم هیچکس رو چشم

مهابا دستی به لباس خوشگلم کشیده نداشتم که بهش تکیه کنم. بی
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د. واقعاً و از یاد آوری سلین و همسرش اشک توی چشمم حلقه ز
ها توی این دنیای خاکستری چی بود؟ شاید زن بودن گناه ما زن

که خدا ما رو از گناه ماست. گناه ما هر چی باشه، باز هم برای این
ای بود! حس کردم سرعت بهشتش بیرون کنه، خیلی کار عجوالنه

ماشین کم شده که عمر به عربی چیزی گفت. چشمم رو باز کردم 
عمر رو به حرف گرفته بود و انگاری داشت که نگهبان مجتمع 

های عمر با داد. سرم پایین بود که صحبتاطالعاتی رو بهش می
نگهبان تموم شده و زیرچشمی حس کردم، نگاه سنگینش روی من 

های اش چشم دوختم. رگهست. مژه زدم و به صورت برافروخته
متورم گردنش و خشم توی نگاهش خبر بدی برام داشت. منتظر 

شده. نگاه بودم که این مرد عصبی حرف بزنه و بگه چی
وحشتناکش روی من بود که دنده عقب داده و رو برگردوند. پاش 

رو روی پدال گاز گذاشت و ماشین در حال دنده عقب اوج گرفت و 
قدر به سرعت از مجتمع دور شد که از مجتمع بیرون اومد. اون

ی آخر مجتمع سوم که هشده. از دور به طبقجرأت نکردم بپرسم چی
 مال ما بود، نگاهی انداختم. تند رو برگردونده و پرسیدم: 

؟ چیزی شده؟ چه خبره عمر -  

اش چیزی متوجه نشدم که سرعت های به هم قفل شدهاز بین دندون
ماشین بیشتر شد. ترسیدم و آدرنالین خونم باال و باالتر رفت. از 

م از روی دنده کشیدم. استرس به خودم لرزیده و دستش رو محک
 با صدای بلندی گفتم: 

م پایین؟میگی یا خودم رو پرت کن -  

سریع به طرف در ماشین چرخیده و قفل رو باز کردم. عمر اهمیتی 
خورد و بار در رو باز کردم که شدت بادی که به در مینداد که این

اش رو نداشتم. عمر داریدر رو به هم کوبید؛ چون من توان نگه
ی ماشین فشرد. درها ای از روی سینههی بهم انداخت و دکمهنگا
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قفل شدن و دیگه حتی با باز کردن قفل، باز نشدن. دوباره سرش 
 جیغ کشیدم: 

قدر جیغ بزنم... ؟! میگی یا اینعمر بگو چته -  

 حرفم رو با صدای بلند ترسناکش قطع کرد: 

خوای نکنه میآقا دانیالت رفته جلو پنت هاوس و منتظرته. چیه؟  -
 دو دستی تحویلت بدم؟! 

رنگ نگاهم عوض شد و توی ذهنم حالجی کردم تا بفهمم چرا باید 
سی که از فردا دانیال زودتر از ما به پنت هاوسمون برسه. پنت هاو

ی مال من هست! آب دهنم رو با قدرت قورت داده و وا رفتم. نقشه
 آخرم رو عملی کردم و صدام لرزید: 

کنم!واج میباهات ازد -  

های عمر پاش رو محکم روی ترمز گذاشت و صدای جیغ الستیک
ام بود؛ ولی اگه ماشین به هوا بلند شد. این هم جزوی از نقشه

وقت قرار نبود عملی بشه. ماشین وسط اومد هیچدانیال نمی
راه ایستاده بود و عمر من رو زیر نگاه خودش گرفته بود. بزرگ

در هم کرده و پرسید:  پلکی زدم و بهش خیره شدم. عمر ابرو  

چی گفتی؟ -  

یا با هم ازدواج کنیم تا دانیال دست از سرمون برداره!ب -  

حس خفگی و گر گرفتن تمام بدنم رو گرفت. همون لحظه از چیزی 
ای نداشتم! من که به عمر پیشنهاد دادم، پشیمون شدم؛ اما چاره

انتقام کنم. برای گرفتن برای نیال و به خاطر همتا همه کاری می
ام، انتقام همسرم! سری تکون داده و تند گفتم: بچه  

ام. پس من توی پاسپورِت ترک، مجردم. همچنین شهروند ترکیه -
 شاید بتونم توی دبی با تو ازدواج کنم. به صورت... قانونی... 

یکهو یادم افتاد نباید عمر بفهمه طالق ما دو تا دروغین بوده. لب 
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اش شده و به آرزوی دیرینهعمِر عصبانی، حاال آروم  برچیدم.
رسیده بود. بغض گلوم رو فرو خوردم؛ اما از گلوم تکون هم 

ی هام نشست و سرم رو به طرف شیشهنخورد. اشک توی چشم
ای ر فرار کنم. عمر تک خندهماشین کشیدم تا از نگاه خوشحال عم

 زد و با صدایی مالیم پرسید: 

خواستی عروسک؟! خاطر همین پنت هاوس رو میپس به -  

که قسمم رو با دانیال شکستم، خورد از ایناز خودم حالم به هم می
ام تر رو گونهکه از دانیال گذشتم! اشک چشم راستم سریعاز این

ه ماشین رو پایین دادم. هوای چکید و ماشین به راه افتاد. شیش
تونستم طور میهام رو پاک کرد. چهسرد به صورتم خورد و اشک

طور؟ وای خدا؛ دارم خفه میشم! صدای عمر از دانیال بگذرم؟ چه
ام رو جلب کرد: توجه  

جا باش. بعد ازدواج، ی سلین، تا فردا اونبرمت خونهرزا؟! می -
کنیم. مون رو عوض میخونه  

شادش غم رو توی دلم پر کرد. چرا با دانیال همکاری نکنم؟ صدای 
چرا دانیال رو وارد این بازی نکنم؟ چرا؟ صدای ناآروم همتا 

گفت! من یه احمق هستم. دوباره توی سرم پیچید. آره، راست می
زدم. ام نمیحساب و کتاب این حرف رو به قاتل بچهاگه نبودم، بی

ای رهام یم و فکر و خیال لحظهراه به خیابونی پیچیداز بزرگ
اومد؛ از خودم و کارهام! جلوی ساختمون نکرد. از خودم بدم می

ام رو کشیدم که متوجه بزرگی ماشین ایستاد و عمر پیاده شد. بینی
باز شدن در شدم. عمر در رو برام باز کرده بود تا پیاده شم. نکنه 

رون گذاشتم، ی سلین هست؟! پام رو از ماشین که بیجا خونهاین
عمر دستم رو گرفت و تا خواستم ازش جدا بشم، نتونستم. خب 

های اشرافی ساختمون خودم خواسته بودم اون همسرم بشه! از پله
باال رفته و توی البی، رو به نگهبان عمر چیزهایی ازش پرسید. 
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ام کیفم بود. ضربان قلبم از یک دستم به لباسم و دست دیگه
گز تموم بدنم رو  -م باال رفته و حس گزتصمیمی که گرفته بود

برداشته بود. نگاهی به البی اشرافی کردم. همه چیز عین البی 
قدر باکالس و شیک. عمر به سمتم مجتمع خودمون بود، همون

 اومد و لبخندی زد: 

کنن. یعنی توی یه سلین و امیر به تازگی از هم جدا زندگی می -
جداست! هاشون از همطبقه هستن؛ اما واحد  

انگیزش گرفتم و به طرف آسانسور طالیی چشمم رو از لبخند نفرت
ی البی قدم برداشتم. چند لحظه بعد، کنارم قرار گرفت و رنگ گوشه

ی هشت رو زد. آسانسور ی طبقهبا هم وارد آسانسور شدیم. دکمه
داد. به ای بود و نمایی کلی از مجتمع رو بهمون میشیشه
ها زل زده و خودم رو زیر بار وردستزن دهای چشمکچراغ

دونستم کار اشتباهی کردم و های وجدانم له کرده بودم! میسرزنش
این حرف رو به عمر زدم؛ اما از طرفی دست و پام برای کار 

ای جز این کار، بسته بود. صدای عمر نزدیک گوشم زمزمه دیگه
 کرد: 

ویزات توی ترکیه چی بود؟  -  

د. به سرعت جواب دادم: صدام به فنا رفته بو  

کار. -  

گذاری هست! زای سرمایهولی ویزای تو وی -  

 پوزخندی مسخره به لبم اومد و گفتم: 

ای ندارم...من توی ترکیه سرمایه -  

حرفم رو خواست قطع بکنه که آسانسور زحمت این رو کشید. 
سریع از آسانسور بیرون اومده و توی طول راهرویی با فرش 

اشتم. عمر از پشت دستم رو گرفت. بهم خیره شد و قرمز قدم برد
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 ادامه داد: 

ی گذاری هست؛ چون من خیلی وقته اون مغازهویزای تو سرمایه -
 میدان تاکسیم رو به اسمت زدم. با همین تونستی وارد ترکیه بشی!

گذاشت؟ یکهو صدای مهربون سلین توی گوشم اآلن داشت منت می
ی سلین نار زدم که با دیدن دوبارهپیچید. عمر رو از سر راهم ک

دونم چرا این کار رو کردم؛ حتماً اگه مهابا بغلش کردم. نمیبی
کردم. از بغل محبتی رو تجربه نمیمادرم کنارم بود، این همه بی

سلین که بیرون اومدم، از عمر غافل شدم و با هم به دری که باز 
ع من رو به مونده بود، رفتیم. وارد خونه که شدم، سلین سری
 پذیرایی راهنمایی کرد و با صدای آرومی گفت: 

کنم. خوش ببخشید عزیزم! میرا خوابه، زیاد سر و صدا نمی -
ی خودته عزیزم!اومدی. خونه  

که این وقت شب مزاحم شدیم، عذرخواهی کردم خاطر این ازش به
 که با متانت گفت:

ی خودته!دلم؟ خونهاین چه حرفیه عزیز -  

ی بزرگ و ی دنج پذیرایی لم دادم. خونهدم و روی کاناپهلبخندی ز
 داری داشت و فقط عیبش این بود که وقتی پذیرایی هستی، هیچجا

ی لوازم خونه، لوکس و بینی. همهجا رو نمیای جز اینجای دیگه
ام اومد. کمی توی اتاق مدرن کنار هم چیده شده و لبخندی به چهره

تادم. خیلی خسته بودم که سلین دستش چرخیدم و جلوی پنجره ایس
ای به دستم داد و ام گذاشت. چرخیدم که فنجون قهوهرو روی شونه

اش و اشارات ابروش به بیرون از پنجره با همون صدای آهسته
اراده به بیرون از شیشه نگاه کردم.عالمت داد. بی  

ردم. تونم شهر رو ببینم، انتخابش کجا میکه از اینخاطر این هب -  

که مزاحمش شده بودم، ازش خاطر این لبخند کمرنگی زده و به
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 معذرت خواستم:

خوام؛ یه اتفاقی پیش إم، سلین جان، من ازت واقعاً معذرت می -
ام مجبور شد من رو به دست تو بسپاره!اومد، پدرخونده  

ام ش رو مزه کرد و لبخندی به لبش اومد. دستش رو از شونهقهوه
نزدیک کرد و بعد مکثی طوالنی گفت:به صورتم   

تون در دونم عمر و تو رابطهمجبور نیستی دروغ بگی. من می -
 حد یک دختر و پدر نیست! 

که چی های مغزم از اینکپ کرده و بهش خیره موندم. تموم تحلیل
اختیار جوری کارهام رو توجیه کنم از ذهنم پر کشید. بیبگم و چه

خش رو قورت دادم. لب باز کردم که قهوه رو چشیده و طعم تل
کرد سلین بغض کرد. این زن خیلی شبیه من بود، حتی بغض که می

شد، من بودم! موهای بلندش رو پشت تنها کسی که متوجه می
 گوش انداخت و به زمین چشم دوخت: 

اج کردم! جوری با امیر ازدوودم هم تقریباً اینمن خ -  

م که سریع خودش رو کنترل کرد های گرد بهش نگاه انداختبا چشم
هاش رو به هم مالید: ام فشرد. لبو شونه  

ها توی راهرو هست. اتاق میرا، همیشه درش بازه و دو تا اتاق -
تونی هر کدوم رو خواستی، برای استراحت اتاق دیگه هست. می

 انتخاب کنی. شب به خیر! 

ت بگه خواسخیلی سریع و تند از موضوع گذشت و انگار دلش نمی
ه رو سر کشیدم. ی قهوو از دهنش پریده بود. ابرو باال داده و بقیه

توی افکارم حالجی کرده و به این نتیجه رسیدم عمر خودش 
لقی کرده و من رو زن خودش جا زده! کافئین قهوه توی این دهن

وقت تونست جلوی کمبود خوابم رو بگیره! اصالً هیچوضعیت نمی
تونم بخوابم؛ اما افراد خورم میقهوه می درک نکردم چرا من وقتی
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کنن. حتماً این ویژگی هم، از منحصر به فرد داری میزندهدیگه شب
خبر بودم!بودن من بود و ازش بی  

*** 

به خورشید سوزان دبی چشم دوخته بودم و توی فکر تنها مرد 
خاطر خانواده  خواست بهوقت دلم نمیدنیای من، دانیال بودم. هیچ

ام دانیال بگذرم؛ اما حاال نزدیک تولدم، م از تنها عشق زندگیخود
دیگه دانیال رو ندارم. امروز هشت اسفند بود و من حاال همسر 

هاوس اون شهرک، شدم. پنتقانونی و رسمی عمر محسوب می
ی میدان تاکسی رو امضاء کرده بودم. مال من شده و سند مغازه

کردم شده بود و اصالً باور نمیهام به واقعیت تبدیل ی کابوسهمه
اش غذا خاطر بچه احساس همون رزایی باشه که بهاین غول بی

هام جمع شد؛ هام برای بار هزارم توی چشمخورد. اشکزیاد می
ی سلین نرفته بودم و اما پسش زدم. توی این سه هفته از خونه

 طور تا حاالکشید. آخ سلین! اون زن چهبیچاره جور من رو می
اش طور؟ جسته و گریخته در مورد زندگیتونسته طاقت بیاره؟ چه

که صورت کلی توضیح داد. متوجه شده بودم بعد از این بهم به
مادرش فوت کرده، پدرش مجدد ازدواج کرده و نامادری اون رو از 

خونه بیرون انداخته. اون هم از ترس جونش فرار کرده و به 
مدت منشی شرکت امیرساالر همسرش امیرساالر برخورده. یک 

های افته. سؤالی امیر ساالر توی دام میمیشه و بعد با نقشه
که ترس جونش از چی؟ از کی؟ زیادی توی ذهنم بود. مثالً این

ی امیرساالر چی بوده که سلین بیچاره رو به چرا؟ و همچنین نقشه
دام انداخته؟ با صدای مهربونش از فکر کردن بهش دست کشیدم و 

بخندی زدم. چشم از غروب خورشید کشیدم و بهش چرخیدم:ل  

!نوم! خسته نباشی سلین جانسالم، سالم خا -  

و پرسید: قدم تند کرد و جلوم قرار گرفت. یک طرف  
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میرا که اذیتت نکرده؟ -  

ردم و ایستادم.کنوچی  -نوچ  

خانومی هست؛ مثل مامانش! میرا خیلی دختر -  

ش رو با کالفگی از پا درآورد. به هاتر شده و کفشلبخندش پررنگ
ای از اتاق پرت کرد و دستم رو گرفت.گوشه  

یا بریم سوپرایزش کنیم. امروز زود اومدم تا غافلگیر بشه!ب -  

همراهش راه افتادم و به اتاق میرا رفتیم. این چند هفته به سر کار 
موندم. صدای کارتون از نرفته بودم و توی خونه با میرا تنها می

داد و شد که هم زبون انگلیسی بهش یاد میپیوتر میرا شنیده میکام
جور سرگرمی بود. پشت در اتاق میرا که نیمه باز بود، هم یک

تر کرده و پرسیدم:قرار گرفتم. صدام رو واضح  

جایی؟میرا جان؟! عزیزم؟ این -  

اش جواب داد:میرا با صدای نازک بچگونه  

بله خاله. کاری داشتی؟ -  

هاش رو به سلین با هیجان به وسط اتاقش پرید که میرا دستیکهو 
ی بغل کردنش نگاه هم زده و جیغی کشید. با حسرت به صحنه

کنم، اگه من اون شد. هنوز گاهی فکر میکردم و ته دلم خالی میمی
افتاد. با غم به رفتم، این اتفاق نمیی سوگل نمیروز به خونه

را خیره بودم که صدای در ی شاد و خندون سلین و میچهره
آپارتمان رو شنیدم. نخواستم حس مادر/دختری سلین و میرا از بین 

بره و خودم از راهروی اتاق بیرون اومده؟ بدون نگاه کردن از 
چشمی، در رو بازکردم. با باز شدن در و دیدنش کمی در رو بسته 

 ی در بیرون آوردهی سی درجهو پشت ایستادم. سرم رو از زاویه
 و رو به امیرساالر پرسیدم:

بله؟ -  
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و سریع جواب داد: ای سردش تمسخرم کردهای قهوهبا چشم  

بگو بیاد، کارش دارم. -  

در رو بستم. وسط هال ایستاده و رو به اتاق میرا، صداش زدم. 
باألخره بعد چند ثانیه، توی هشتی در قرار گرفته و با لبخندی که 

 به چهره داشت پرسید:

؟جان رزا -  

آروم محو شد.  -ام مژه زده و لبخندش آرومی جدیبا دیدن چهره
 نگاهی به میرا انداختم و سریع رو به سلین گفتم:

اره... کارت... د. اومده! کا.م... شوهرت.. -  

هاش رو روی هم فشرد و به میرا اشاره کرد. سر تکون داده، لب
داخل اتاق با دست میرا رو گرفتم و با خودم به داخل اتاق بردم. 

های سلین و ی حواسم به حرفمیرا نشسته بودم؛ ولی همه
شدم؛ اما شوهرش پرت بود. گاهی با لوازم بازی میرا مشغول می

تونستم نادیده بگیرم:صدای سلین رو نمی  

های من از گوِر تو بلند میشه؛ اگه تو ی بدبختیامیر، ببین. همه -
قعاً چرا داری این ومدم. وااکردی، به دبی نمیمن رو مجبور نمی

کنی؟!کارها رو می  

 صدای امیر ساالر بلند شد:

مون به هم خورد؛ پس دونی برای چی زندگیسلین، خودت می -
خوای حرف مفت نزن و میرا رو بده ببرم. خودت هر شکری می

 بخور!

 سلین عاجزانه التماس کرد:

دل ندیده. اش کم دعوا و جامیر، توروخدا! اون بچه توی زندگی -
 توروخدا! بگار طعم یه مادر خوب رو تجربه کنه!

خوای برای اون دخترک مادری کنی؟ هه! تویی که تو؟ تو می -
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تونی باردار بشی و چند ماه یک جنین رو از خون خودت حتی نمی
 تغذیه کنی؟

د:شی ملتمسانه سلین بلند صدای گریه  

! اصالً من بد... من...باشه امیر، باشه -  

ود:نفس افتاده ب -فسبه ن  

!اشهبامیر، بگذار بچه پیش من  -  

بچه باید پیش باباش باشه، والسالم. تا چند روز بهت فرصت  -
دونم و تو!میدم تا میرا رو راضی کنی باهام بیاد؛ وگرنه من می  

امیر! امیر... امیر وایستا. -  

شد، به خودم با صدای پاشنه کفش سلین که دور و دورتر می
های کوچولوش میرا در مقابلم نشسته بود و با انگشت اومدم.

کرد. لبخندی زدم که یکهو متوجه شدم که صورتم رو نوازش می
هام، کل قالب صورتم رو گرفته های چشمکنم. اشکدارم گریه می

بود. نفسی فوت کرد و دست میرا رو بوسیدم. ناگهان میرا بغلم کرد 
:و آهسته در گوشم گفت  

ترسم. اون چند بار مامان رو کتک زده. من از بابا می خاله؟! من -
ترسم!ازش می  

 دستم رو روی کمرش گذاشتم و آهسته در گوشش نجوا کردم:

کنن ها گاهی دعوا میخاله! آدم نباید از باباش بترسه. آدم بزرگ -
کنن!و خیلی زود آشتی می  

! من زاکنن خاله راما مامان و بابای من هر روز با هم دعوا می -
ها بعد از خوابیدنم پشت پنجره بایسته و خواد مامانم شبدلم نمی

 اشک بریزه!

های معصوم خرمایی با تعجب ازش خودم رو جدا کردم و به چشم
 رنگش چشم دوختم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 793 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

کرد؟مامانت گریه می -  

دونستی گفت کاش میبله! حتی چند باری شنیدم که با خودش می -
قدر عاشقتم!چه  

د و ابرو باال داد:کمی مکث کر  

اله؟! بابا مامان رو دوست نداره؟ مامان آخه گناه داره.خ -  

هام رو بگیرم. صورتش رو نوازش کردم و سعی کردم جلوی اشک
طبق معمول لبخندی مسخره به لبم اومده و به سقف زل زدم. میرا 

 سریع گفت:

ه هاش رو کسی نبینه، به باال نگاخواد گریهمامانم هم وقتی می -
کنه!می  

چیز نفهمه. این دختر  ای نبود که هیچاین دختر کوچولوی نه ساله
اختیار خندیدم و کنه. بیبچه، خیلی خیلی بیشتر از سنش درک می

 جواب دادم:

هایی که عاشقشون خورن، از آدمها هم زخم میگاهی آدم بزرگ -
 تونیمها وقتی ظرفیتمون پر میشه دیگه نمیهستن! ما آدم بزرگ

 گریه نکنیم میرا!

میرا توی هم رفت و فهمیدم هیچی از کلماتم متوجه نشده. در اتاق 
باز شده و عمر توی چهارچوب در قرار گرفت. میرا آروم در گوشم 

 گفت: 

این مرد شوهرته؟! -  

سری تکون داده و از جا بلند شدم. رو به عمر ایستادم که عمر به 
 میرا خیره شد. سریع پرسیدم:

داری؟کاری  -  

برمت دیگه.خوبی عروس من؟ اومدم ب -  

هام رو توی هم قالب کردم.پوزخندی به لبم اومد و با حرص دست  
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کجا ببری؟ -  

های نازکش اومده و جواب داد:عمر لبخند کجی به لب  

یادت رفته عروسک؟ قرار بود با هم یه روز کامل بریم و  -
های کار من رو ببینی!محل  

خاطر  کردن بهش وحشت داشتم؛ اما من به پلکی زدم و از اعتماد
کنم. سریع سر تکون داده و ازش خواستم توی نیال همه کاری می

اش کردم. از داخل کمد هال منتظرم بمونه. با ناز خرکی راهی
ام رو بیرون آوردم. میرا مشغول شلوار جین و شومیز صورتی

م رو هانقاشی بود که شروع به آرایش کردن صورتم کردم. لباس
پوشیده و موهام رو رها کردم. حاال موهام کمی بلند شده و به 

ام رو داخل کیف انداخته و از اتاق رسید. گوشینصف کمرم می
های پف کرده جلوی اتاق ایستاده بود و بیرون اومدم. سلین با چشم

:ای گفتبا صدای دو رگه  

ببخشید اگه میرا اذیتت کرد. -  

ی و ازش خداحافظی کردم. داخل آینه دارش رو بوسیدمی نمگونه
 ماشین، موهام رو به پشت گوش زدم رو بهم پرسید:

ا ببرمت؟خب، عروس خانوم، اول کج -  

چشم نازک کرده و مشتم گره خورد. از این کلمه متنفر بودم. آب 
 دهانم رو قورت داده و جواب دادم:

د.به من نگو عروس! خوشم نمیا -  

به انتخابم بیشتر دقت کردم. من انتخابت لبخند کجی به لبش اومد و 
ام کنم آبجیام مجبور شدم. تالش میخاطر آبجینکردم عمر، من به

های کثیفت بیرون بکشم. و دخترهای کشورم رو از زیِر دست
کنم! بهم زل زده و ات رو من کیش و مات میبار بازی زندگیاین
:حس چشم چرخونده و گفتمتفاوت و بیخندید. بیمی  
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دونم! کجا دورتره؟نمی -  

آروم ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد. از اون روز که باهاش 
پوشه و های رسمی می، دیگه لباسبه صورت قانونی ازدواج کردم

خواد بهم ثابت کنه پیر نیست و کنه. هه! حتماً میخیلی شیک می
 های هزار طبقه گذشته،ها و برجبهم میاد. از جلوی ساختمون

مقابل همون شرکت که قبالً اومده بودم پارک کرد و عینک 
اش رو از چشمش برداشت. ابروهام توی هم گره خورده دودی

که باهاش همراه شدم، حال خوبی نداشتم. با پیاده بودن و از این
هام تق کفش -شدنش از ماشین، من هم پیاده شدم و صدای تق

ام لند شد. کت گلبهیروی این خیابون شیک بفرش پیادهروی سنگ
ی ماشین مرتب کرده و رو که کمی کج شده بود، در برابر شیشه

ام آویزون کردم. عمر با بلوز آستین کوتاه کیفم رو از شونه
رفت که سریع کنارش قرار گرفتم و با صدای اش ور میاندامی

 بلندی گفتم:

بریم! -  

ین عمر چرخید و فوری دستم رو توی دستش گرفت. ریموت ماش
دبلیو رو توی جیب شلوارش گذاشت. به سمت خیابون بودم که امبی

 نزدیک شد و آروم گفت:

وایستا. من باید طرف خیابون باشم! تو این طرف -  

کشون من رو به وسط کشید. وسط  -ابروهام باال پرید و کشون
بوس خیابون دوباره جاش رو عوض کرد و بعد گذشت مینی

و وارد کمپانی الفانی شدیم. از  کوچیکی، از خیابون رد شده
رفتیم که پرسیدم:های مشکی سنگی و براق باال میپله  

شرکت چی داری؟ -  

 خونسرد و بدون شوخی جواب داد:
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تجهیزات پزشکی! -  

های طویل ایستادم و باعث شدم بایسته. فکر کردم داره وسط پله
گذاره و سریع گفتم:سر کارم می  

چی؟! یعنی... -  

پزشکی هستم! من مهندس -  

ش تا بیخ گوشم رفت. دهن بازم و مات بودنم رو که دید، گفت:صدا  

میای یا تنها برم؟ -  

 سری تکون دادم و زیر لب گفتم:

آفرین. -  

هاش، جواب داد:اش گرفت و در حال جمع کردن لبخنده  

چیه؟ بهم نمیاد؟! -  

کرد. سؤاالت هاش رو از هم باز کرده و به تنش اشاره میدست
زیادی داشتم تا ازش بپرسم؛ اما به وقتش! وقتی رئیس من شدم و 

ها رو ازش بپرسم. با وقت شاید اون سؤالعمر زیر دستم شد، اون
در چرخان وارد سالن تقریباً شلوغ و بزرگ شرکت شدیم. اولین 

چیزی که به چشمم اومد، تابلوی کمپانی الفانی بود که باالی دیوار 
های فرم پشت کامل زن و مرد با لباسنصب شده بود. یک ردیف 

ها رجوعای شیشه مانند نشسته و نصفشون به اربابمحوطه
دادن.های مکرر جواب میرسیدگی و نصف دیگه به تلفن  

سر چرخوندم و با عمر به انتهای سالن حرکت کردیم. همه با دیدن 
گفتن. شاید برای من و عمر از جا بلند شده و سالم و خوشامد می

بار ین بار بود که از کنارش بودن، خوشحال بودم؛ چون ایندوم
ی این کارمندها در آینده، وارد شرکتی شدم که مال من هست!همه

پوش از جا بلند شده و میگن:با دیدن مِن شیک  

اهال و سهال سیدتی! -  
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های اشرافی طالیی رنگ که پوزخندی به لبم اومده و از پهلوی مبل
جا خوش کرده بودن، گذشتیم و به سالن های سفید روی سرامیک

مدیریت رسیدیم. در سالن بزرگ و ضد ضربه بود. در سالن رو با 
:کلیدش باز کرد و گفت  

ا خانوم. این هم کمپانی الفانی!بفرمائید رز -  

وارد اتاق نسبتاً بزرگ و تاریکی شدم. نور خیلی کمی از بیرون به 
تا بگم چراغ رو روشن داخل اتاق تابید که به طرف عمر چرخیدم 

کنه. یکهو صدای جیغ و داد و آهنگ توی فضا پیچید. با برگشتن 
خندیدن و سرم فقط چند تا از همکارهام رو دیدم که همه با هم می

زدن:با آهنگ جیغ می  

- Happy birthday! 

هام به لرزه افتاده و از شدت شوکی که بهم وارد شده بود، دست
کنم یا خوشحال باشم. عمر دستم رو توی دونستم اآلن گریه نمی

اش خیره شدم که با لبخندی رو بهم گفت:دستش گرفت. به چهره  

تولدت مبارک رزا! -  

ی دخترها دوباره توی گوشم زده چند تا مژه زدم و صدای هیجان
پیچید. صورتش رو بهم نزدیک کرد که سریع سرم رو برگردوندم 

کنه تولدم رو یادم نباشه؟ طور ممو لبخندی روی لبم نشست. چه
یعنی اآلن دهم اسفند بود؟ سوگل، بنیتا، شارون، کریمه؛ همه و 

جا بودن و توی دست همه، یک ها و همکارهام اینی خیاطهمه
که لباس بهتری بادکنک بزرگ قرمز و سفید رنگ بود. از این

نپوشیده بودم، حس خوبی نداشتم؛ ولی با فشردن دستم توی دست 
تونستم تر میاز حالت شوک خارج شدم. حاال راحتعمر کمی 

فضای رمانتیک و بزرگ اتاق رو ببینم. یه قسمت از این فضا، میز 
بزرگ و طرح سنگ مرمر وجود داشت و روی اون یه کیک خیلی 
بزرگ که شکل لباس مجلسی بود. دستم رو از دست عمر بیرون 
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هام که تحال دوسهای آهسته از بین جمع خوشکشیدم و با قدم
کردن، رد شدم تا بدونم این کیک واقعیه یا باهام خوش و بش می

جیغش گفت: -نه؟ سوگل پشت میز قرار گرفت و با صدای جیغ  

ها رو فوت کن، هزار دام! بفرمائید رزا خانم. شمع -دا -دا -دا -
 سال زنده شو! 

خندیدم و به کیک چشم دوختم. لباس قرمز رنگی بود. شبیه همون 
عروسی بود که توی فشن شوی ونیز پوشیده بودم. پشت لباس 

میز قرار گرفتم و از سوگل خواستم آهنگ رو کم کنه. از شدت 
ام بگیره. سوگل که لرزید و کم مونده بود گریههیجان صدام می

هام و عمر که توی آخرین آهنگ رو کم کرد، رو به جمع دوست
یره شده بود، شروع به تونستم ببینم ایستاده و بهم خای که مینقطه

 تشکر کردم:

جوری ازتون تشکر کنم. من خودم هم دونم چهها! واقعاً نمیبچه -
یادم نبود تولدمه! خیلی ازتون ممنونم دخترها! مخصوصاً از تو 

 سوگلی!

نگاهی به سوگل که لباس کوتاه و سفید رنگی پوشیده بود، انداختم 
ی احترام خم شد. هاش گذاشت و به نشونکه دستش رو روی سینه

جیغش گفت: -با صدای جیغ  

چاکریم! -  

 خندیدم و ادامه دادم:

هاتون جبران کنم!نم توی خوشیایشاهللا بتو -  

سوگل هورایی کشید. همه همراه باهاش جیغ زدن و آهنگ دوباره 
شروع شد. چشمم به عمر خورد و یاد دانیالم افتادم. یعنی امروز 

رک کردن دانیال بود؟!سالگرد خروج من از کشور و ت  

خواد دوباره نگاهت کنم، قدر دلم میقدر دلم برات تنگ شده! چهچه
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س عمیقی کشیدم و لبخندی به رقص بوت کنم، بغلت کنم! نف
هام زدم. چند ساعتی به خنده و رقص و شادی ی دوستمسخره

ها رسید. سوگل هم این وسط آتیش گذشت که وقت فوت کردن شمع
های مختلف از زوایای مختلف باهامون عکس سوزوند و هیمی
گرفت، رو طور که گوشی به دستش بود و فیلم میگرفت. همینمی

هام رو بستم و آرزو کردم.به کیک چشم  

«.خدایا! امسال عشقم رو بهم برسون»  

نفس عمیقی کشیده و در نهایت بازدِم همون نفس عمیق روی 
نشسته و داشت  ی وسط سالنها نشست. عمر روی کاناپهشمع

کرد. توی دل ادامه دادم:تماشام می  

ام کم کن.گیخدایا! شرش رو از زند -  

به خودم که اومدم، متوجه شدم سوگل داره من رو به وسط 
کنان کنارش قرار گرفتم و با هم شروع کشونه تا برقصیم. خندهمی

ی آهنگ و رقص کردیم.به زمزمه  

رو "کور بشه هر کی نبینه عشق ما دو تا  

 بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمال و..." 

که بیست و دو سالم شده، اما هنوز مثل ته دلم شاد نبودم و از این
کردم، احساس خوبی نداشتم! بعد از های پونزده ساله رفتار میبچه

رقص و برش کیک همه یه گوشه نشسته بودن. من هم کنار عمر 
وز محضر به دستم کرد. ای بود که رنشستم. نگاهم به حلقه

اش داشتم! آروم موهام رو از دونم چرا درش نیاوردم و نگهنمی
ی خاصش رو بهم صورتم کنار زد که سرم رو بلند کردم. با لهجه

 گفت:

کادوت رو بدم یا زوده؟ -  

خشک و جدی شونه باال دادم که با انگشتش صورتم رو نوازش 
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 کرد. ادامه داد:

اش مادیه، اون یکی معنوی!دو تا کادو داری. یکی -  

مور شدن بهم دست داد و سریع کمی توی کاناپه  -حس مور
جا شدم. دستش رو از کتفم برداشت و منتظر جوابم بود:جابه  

دونم! قراره مسجد به اسمم بکنی اآلن؟نمی -  

ای که زد صداش کل سالن رو برداشت. همه به من و عمر قهقهه
کردن. سریع نیشگون پچ می -پچ نگاهی انداختن و لبخند به لب 

 محکمی از پاش گرفتم که آهسته و ساکت شد و در گوشم گفت:

اول معنوی! -  

سریع بلند شد و به سمت در رفت. با حرکت خاصی در رو باز کرد 
و توی چهارچوب در حسام و جرن ظاهر شدن. جرن با همون 

ی جدی و حسام با همون لبخند همیشگی وارد مجلس شد. قیافه
همه با دیدن حسام ایستادن و هورا کشیدن. انگار حسام رو 

شناختن که بهشون دست تکون داد. جرن تنها بود. چرا بهار می
قدر شوکه شده بودم و فقط داشتم باهاش نیست؟ با دیدنش این

کردم که به سمتم میان! لباس مجلسی بلند و تماشاشون می
ده و پشت سرش ای پوشیده بود، موهای بلندش رو فر کرمشکی

تر اش رو شادابریخته بود. آرایش مالیم و زیبایی داشت که چهره
داد. بهم که نزدیک شد، خیلی خشک سالمی داد که حسام نشون می

 َجو بد بینمون رو شکست و گفت:

انوم! ما رو تو ترکیه کاشتی؛ اما توی امارات ریشه زدیم!خ -  
رن که خیلی ناراحت و لبخند خیلی محوی زدم. به ج هر خندید -هر

چرخید و شد، به اطراف میبود، خیره شدم. مثل همیشه که کالفه می

آروم دستش رو گرفتم و سعی  خواست بهم نگاه بندازه.دلش نمی

کردم صداش کنم؛ اما وقتی جوابی بهم نداد، واقعاً دلم شکسته و خیلی 
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د و سریع بغض به گلوم نشست. اون از دانیال که بهم اتهام خیانت ز

ه من رو ببخشه! توناین از دوستم جرن که حتی به خاطر کارهام نمی

ام لرزید و با صدای بلند و بدون کنترل کردن خودم شروع به چونه

قدر باید تاوان گریه کردم. خب، من هم آدم هستم و ظرفیت دارم! چه

کنم تا یاد بگیرم؛ اما اشتباهاتم رو بپردازم؟ اصالً من اشتباه می

انم فقط ازم انتظار بیخود دارن! صدای بلندم توی بغلش خفه اطرافی

شد و به حرص چند تا مشت کوچیک بهش کوبیدم. از بغلش که 

بیرون اومدم، جرن دستم رو گرفته بود و نوازش کرد. آهسته من رو 

 به بغل خودش کشید و توی گوشم گفت:

طر خاکردم با این مرد ازدواج کنی! من فقط بههیچ وقت فکر نمی

  این ناراحتم.

 توی بغلم فشردمش و سعی کردم جواب بدم.

 .دونیدونی. تو نمیتو هیچی نمی  -

هام رو با م رو بوسید. لبخند به لب اشکازم جدا شد و گونه

 :های نرمش پاک کرد و گفتدست

 .من و همسرم حسام  -

 :اش رو نشونم داد که با ذوق پریدم و جیغ زدمو بعد انگشتر حلقه

 !شوهر کردی؟ وای! یعنی واقعاً جرن؟  -

 :خندید و سرش رو پایین انداخت که حسام گفت

ای این کردی کدوم تحفهخوبه خودمم کنارشم ها، وگرنه فکر می  -

 .دختر خوشگل رو گرفته

با هم به خنده افتادیم و تا آخر جشن عکس و مراسم عقد جرن و 
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کردم. شاید دی میحسام رو توی گوشی تماشا کردم. به حسام حسو

که چقدر یه زن رو دوست کردم. به اینبه عشق حسام حسودی می

داره و براش ارزش قائل هست که این همه زحمت کشیده تا به 

 .دستش بیاره

هام یه یادگاری آخر مجلس، وقت کادوها بود که هر کدوم از دوست

و کردم. در نهایت عمر دستم ربهم دادن که با بازکردنشون ذوق می

خواستن مهمونی رو بدون دیدن کادوی گرفت و رو به جمع که می

 :عمر ترک کنن هشدار داد

خواید برید؟ پس یه هیجان خیلی بزرگ کادوی من رو ندیده می  -

 .رو از دست دادین

کوب شدن و خودم هم خیلی تعجب کردم. سرانجام همه سرجا میخ

چرخید و عمر دستم رو ول کرد و توی جیبش گذاشت. دور سرم 

 .منتظر بودم بدونم قراره چی کار کنه

ای از این سالن رفت و گرد کرد و از جمع دور شد. به گوشهعقب

پشت پیانو نشست. از پشت میز بیرون اومده و به سمتش رفتم چون 

رفتن. استرس داشتم و با نگرانی ی همکارهام نزدیک عمر میهمه

یانو توی گوشم پیچید و جویدم که آهنگ ممتد پهام رو میداشتم لب

 :عمر شروع کرد به خوندن

 ابي اشوف شو اللي صایر معاي الیوم "

 كاعد لحالي ومهموم وانت بعید

خوام ببینم امروز چه بالیی سرم اومد من برای خودم آماده ام و )می

 نگرانتم از دور(
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 اي كافي بعد سواك القلب ما راد

 یالیت الذكرى تنعاد ونرجع من جدید

 كل شي اسال صرت كل لحظة اتخیل اي عنك

 خواهدپس هیچی جز تو را دلم نمی(

 گشتکاش خاطره برمی گشت و دوباره برمی

هر چیزی که در مورد تو می پرسم هر لحظه که تصور می کنم به  

  همان تبدیل میشوم(

 بعدك عني لو طول انا غیرك ما ارید

 صرت كل ما یجي اللیل تفیض عیوني وتسیل

 "...هوا یمیل انا شوقي بعدك یزیدقلبي ویا ال

توانم از من دوری کن اگر این جدایی طوالنی شد، من بدون تو نمی(

  خواهمو زندگی بدون تو را نمی

شود چشمانم از اشک سرازیر می شود و دل و هوای من شب که می

به تو متمایل می شود و هر لحظه اشتیاقم برای تو بیشتر می 

  شود...(

و به من کرده و چشمکی زد. مات و حیران بهش زل بعد از آهنگ ر

زده بودم و زیر نگاه شرمگین و سنگین جمع آب شدم. بی اراده 

هام کشیده بودم و رو به عمر چشم در چشم تا دست از جویدن لب

 .چند دقیقه به هم خیره موندیم

از پشت پیانو بلند شد و راهش رو به سمتم کج کرد. از پشت 

ای دیدم اما من عاشق فرد دیگهشق زیادی میهاش محبت و عچشم
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 .دههستم و این نگاه آزارم می

شد با پلک زدنی ازش دور شده و در آخر به هر چه نزدیک تر می

 .ها روی ما زوم بودی نگاهمیز برخورد کردم. همه

های کوتاه و ممتدم، هورمون آدرنالین بدنم رو به ضربان قلبم و نفس

 .نهایت رسونده بود

هام روی میز پشت سرم متوجه این موضوع شد و ا لرزِش دستب

خواست بکنه پشیمون کمی ازم فاصله گرفت. انگار از کاری که می

 .شده بود

ای به دستم زد و با تموم احساسش که توی صداش بود سریعاً بوسه

 :گفت

 !دوست دارم  -

سکوتی توی جو سالن حاکم بود و هیچ کس جرأت حتی پلک زدن 

 .رو هم نداشت ارادی

های مختلِف عرب ناگهان با صدای در به خودم لرزیدم. مرد و زن

ی ما شدن. آهنگ با ورودشون پخش شد و زبون وارد جمع دخترونه

ها رو هایی به دست وارد سالن شدن. جعبههر کدوم بادکنک و جعبه

ای ازم قرار دادن و دوباره با آهنگ دور همدیگه توی فاصله

 .چرخیدن

 :هن بازم بهشون خیره بودم. عمر دم گوشم گفتبا د

یکی از اون هفت تا جعبه پره و تو دو تا انتخاب داری تا بگی   -

کدوم کادوته و کدوم پوچ. اگه هربار اشتباه کردی تاوان داری. 
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 تاوانت بوسه است.

ها زل زد. رو ای زدم که شونه باال داد و به جعبهچشم غره

 :برگردوندم و زیر لب گفتم

 ؟کنم؟ مگه تو چی داریهات رو قبول میچرا هی حرف  -

ها اشاره لبخندی به لبش نشست و سری به طرفین تکون داد. به جعبه

کرد. نگاهی بهشون انداختم و توی ذهنم این رو در نظر داشتم که 

ام برم. نفسی کشیدم و توی دل اگه پوچ باشه مجبورم به بغل قاتل بچه

 :با خدا حرف زدم

 !خدایا کمکم کن! این بار صدام رو بشنو  -

هام از پشت سر جیغ و داد ای حرکت کردم که دوستبه سمت جعبه

ای رو نشون دادن. اما من به حسی که توی کردن و هر کدوم جعبه

دلم بود اعتماد کرده و به همون جعبه چهارم هجوم بردم و برش 

 .داشتم

در جعبه رو باز مضطرب و آشفته به عمر چشم دوختم. به سرعت 

ای مواجه شدم. صدای جیغ و هورای سوگل و کردم که با جعبه دیگه

کریمه توی گوشم بود که روی زمین چمباتمه زدم و دوباره در جعبه 

ای مواجه شدم و تا آخرین های دیگهدوم رو باز کردم که باز با جعبه

ی مستطیلی شکل مخمل ها رو باز کرده و به جعبهلحظه در جعبه

 :رمز رنگی رسیدم. همه با هم فریاد زدنق

 همینه رز همینه.  -

نگاهم به عمر خندان افتاد و از جا بلند شدم. به سمتش قدم برداشتم و 

وقتی مقابلش رسیدم در جعبه رو باز کردم. یه ریموت ماشین از 
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 :برند بنز بود که به دست گرفتم. عمر خیلی مالیم زیر لب گفت

 .مبارکت باشه  -

شحال بودم نه ناراحت. اما راضی نبودم و به این یه ماشین نه خو

شدم. لبخندی به لبم قدم گذاشت و صدای جیغ سوگل که از قانع نمی

شد نظرم رو جلب کرد. با ذوق کردنش هیجان داشت هالک می

 .خندیدم و حس ذوقش به من هم القا شد

 :با دو به سمتم اومد و ریموت رو ازم گرفت رو به عمر پرسید

  جا دیدش؟شه از اینماشین کجاست؟ می  -

 .تونی ببینیبله از پنجره سمت راست می  -

 .ای که انتخاب کرده بودم پوچ نبود، خوشحال بودمکه جعبهاز این

هام ترکمون کردن. من موندم و یه ی دوستمهمونی تموم شد و همه

گیم سالن و یه مرد عرب که کل زندگیم رو ازم گرفته. اون عشق زند

 .دانیال رو گرفته بود

خواستم که میاون شب هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد و از این

تمام اموالش رو به اسمم کنه چیزی به زبون نیاوردم. فقط یاد 

 :گفتفتادم که اون زمون بهم میاهای مامان می حرف

 .ه، بچه بیارخوای َمردت هوایی نشاگه می  -

ای دارم. یه موجود سوم رو به رابطهاما من این حرف رو قبول ن

ای که هیچ عشقی وارد کنم که سرانجامش مشخص نیست. به رابطه

تونم عمر رو انقدر که دانیال رو دوست وقت نمیتوش نیست و هیچ

 .داشتم، دوست داشته باشم و بهش عشق بورزم
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وقت کرد من دختر خنثی و سردی هستم اما اون هیچعمر فکر می

 .یتم رو نخواهد دیدگرما و صمیم

*** 

جور که دانیال بهتون خبر لطفا تو رو خدا! بزارید توضیح بدم اون  -

 ...شها همهداده نیست. این

بار مامان گره خورد و بغض به گلوم نشست. با نگاهم به نگاه مالمت

 :بغض داد زدم

دونم چجوری بهتون توضیح بدم، یعنی مامان به خدا! من نمی  -

خوام انجام بدم بی خبره. وضیح بدم. دانیال از چیزی که میتونم تنمی

 !تو رو خدا مامان

 :بابا دستم رو پس زده و سری با تأسف تکون داد

کردم دختری که من بزرگ کردم این همه احمق و واقعاً فکر نمی  -

 دونستم رزا.عاقل می دنده باشه! من تو رویک

داشت موهاش رو زیر روش رو ازم برگردوند و رو به مامان که 

 :کرد گفتروسریش قایم می

زدیم. بیا بریم از همون روز که رفت ترکیه باید قیدش رو می  -

 گلی، من دیگه دختری به اسم رز ندارم.

افتاد و زیر نگاه رهگذرهای هام میهام تک به تک روی گونهاشک

 کهلرزید و با اینهام میشدم. دستجلوی شرکت سلین داشتم آب می

هوا گرم بود عرق سردی روی تنم نشسته بود. رو به مامان التماس 

 :کردم
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کنم. تو رو خدا یه بار هم که شده مامان تو رو خدا! خواهش می  -

بهم اعتماد کنید. به خدا من دخترتونم. من همون رزا هستم. تو رو 

 .خدا

مامان سری تکون داد و زانو زدم. من در برابر مامان و بابام 

و خورد شده بودم و برام اهمیتی نداشت اگه به پای بابام شکسته 

ام بلند بیافتم. با عجر پاهای بابا رو گرفتم و صدای از چاه در اومده

 :شد

دونم اشتباه کردم اما ازت یه فرصت بابا تو رو خدا! من می  -

دونی من چقدر عاشقتم. بابا، تو رو خوام. تو رو خدا بابا! بابا میمی

 .خدا نگاهم کن بابا

م قرار گرفت و مامان که داشت مثل من اشک دستی روی شونه

 :ریخت گفتمی

مسر ه بشی. تو هرزا قربونت برم مامان. تو اشتباه کردی باید تنبی  -

داشتی و بهش خیانت کردی. پشت پا زدی و با یه عرب ازدواج 

های کردیم تو هم عین نیال همچین تصمیمکردی. هیچ وقت فکر نمی

احمقانه بگیری. تا وقتی همه چیز رو مثل قبل نکردی، بهمون مامان 

 .و بابا نگو

دم گوشم ود. م رو گرفته به شونهکسلین   دستم از پای بابا شل شد و

 :گفت

 .آروم باش رزا! آروم  -

ی مامان و بابا که سوار های تارم سایهمن رو توی بغلش فشرد. چشم

هام تند مثل بارون بهاری گونه -ماشینی شدن رو نظاره کرده و تند
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 .کردرو خیس می

 :با جیغ هق زده و فریاد زدم

 !خدا لعنتت کنه عمر! خدا لعنتت کنه  -

هام خشک کرد. از بغل سلین رو توی رگطنین صدای عمر خون 

دیدم جیغ زدم ی بلندش رو در برابرم میجدا شدم و رو بهش که سایه

 :ش کوبیدمی سینههای متعدد و محکمی روو مشت

میری؟ بمیر! تا من راحت شم. میری هان؟ چرا نمیتو چرا نمی  -

 .بمیر، بمیر، بمیر

نتقال داد. دوباره با انم ی زخمیم درد رو به بدصدای گرفته و حنجره

به خاک نشسته و مثل بچگیم پاهام رو روی  هق در برابرش-هق

 .زمین کوبیدم

 

 چند ساعت از رفتن مامان و بابا گذشته بود و سلین و عمر من رو به

زور وارد شرکت کرده بودن. داشتم آب قند روی میز رو قاطی 

 .پیچیدخورد لیوان به قاشق توی فضا میکردم و صدای برمی

م آفتاب داشت غروب ک -ای نامعلوم خیره شده بودم و کمبه نقطه

کرد. سکوت تمام فضای سالن رو پر کرده بود که عمر این می

 : سکوت رو شکست

 عروسکم اگه حالت بهتره به خونه برگردیم. -

ز و -بهش چشم نازک کردم. صدای بابا توی گوشم وز  با حرص

 :کرد
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 »ا دیگه نداریم.ما دختری به اسم رز « -

تونم ازتون بگذرم. شما فقط من رو قضاوت کردین، بابا من نمی

وقت نپرسیدین چرا این کار رو کردم. شما من رو زود قضاوت هیچ

خاطر شما شده دنیا رو شه از شما بگذرم؟ من بهکردین بابا. مگه می

 .گیرم تا شما رو به دست بیارممی

هسته خشکم به زبونم چسبید. خیلی آهای بلند شدم و لب تر کردم. لب

سری تکون دادم و با عمر همراه شده و از سوگل و سلین تشکر 

 .کردم

انداز زیبای شهر انداختم. همه از دور، توی راه، نگاهی به چشم

ها چقدر کنن ما آدمکنن فکر میهای این شهر نگاه میوقتی به آدم

ین تصور، فقط از دور بینن اتر میان میخوشبختیم. اما وقتی نزدیک

 .زیباست

ها توی ی جدید عمر شد. از این خونهماشین وارد حیاط ویالیی خونه

های دیگه متفاوت این حال این خونه به ساختمون  زندگیم کم ندیدم با

 .بود

جا اومده بودیم. نزدیک ساحل بود و تقریباً چند روزی بود که به این

 .شدمبیدار می بها با صدای امواج دریا از خواصبح

هام پر شد و دیگه دکوراسیون با یادآوری اتفاق امروز دوباره چشم

های بلند ی وسط حیاط و چراغلوکس خونه به چشمم نیومد. مجسمه

و رنگارنگ دور تا دور محوطه وارد قلبم شده و باعث شد دردی تو 

 .اراده آروم آخ گفتم ولی توجه عمر رو جلب کرددلم بپیچه. بی

 :بازوم رو به چنگ گرفت و با صدای مرتعشی گفتسریع 
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 حالت خوبه رزا؟  -

بازوم رو از چنگش رها کردم و به اتاقم وارد شدم. در رو که بستم 

هام رو بستم. یعنی من بابا و مامانم رو به به دیوار تکیه کرده و چشم

 خاطر عمر از دست دادم؟

الً ازدواج کردم؟ اصیعنی دانیال به بابا، مامانم گفته که من با عمر 

م ها رو به خانوادهها و چرند و پرنددانیال کجاست؟ چرا این حرف

 دونست؟گفته؟! اون که حقیقت رو نمی

شد باال رفتم و های عمیق که به تختم منتهی میآهی کشیده و از پله

دیدم های تنم رو کنده و به نوری که از حیاط میروش نشستم. لباس

 .خیره شدم

 :زمزمه کردمآهسته 

 نشد، نشد که بیام بازم به دیدن تو  -

 نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو

 های روشن توروزهای تار منه شب

 .چقدر غریبه شدی، منم، منم، من تو

 *** 

رو به حیاط سرسبز توی اتاقم نشسته بودم و چند روزی از اون 

 دونستم چجوری به هدفم برسم اما امروزگذشت. نمیاتفاق نحس می

 .ابوظبی بریم  قرار بود با عمر همراه بشم و با هم به

برنامه روتینم این بود هر روز صبح ساعت شش صبح بیدار بشم و 

رو به حیاط و خورشید سوزان دبی طلوع آفتاب رو تماشا کرده و 
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 .قهوه بنوشم

ور اواخر اسفند ماه بود و برای اولین بار بود که عید نوروز رو به د

شه. آهی ودم. اصالً عید امسال عید خوبی برام نمیم باز خانواده

گرفتم و کشیدم و در اتاقم باز شد. با خدمتکارها اصالً گرم نمی

 .اومد ازم چیزی بپرسنخوشم نمی

 :صدای زن خدمتکار رو شنیدم. بدون چرخش سرم به انگلیسی گفتم

 .خورمبذار روی میز. بعداً می  -

عنی اصالً توجهی به حرفش چیزی گفت که درست متوجه نشدم ی

نکردم. صورتم رو به خورشید بود و کم کم گرماش که به پوستم 

شد. صدای مردی آشنا توی اتاقم منعکس خورد بدنم هم گرم میمی

 :شد. اخم کوتاهی کردم و از خودم پرسیدم

 مگه توی خونه خدمتکار مرد داریم جز باغبون؟  -

 چهره رو به روم پلکی زدم تابا برگشتنم و دیدن مرد قد بلند و خوش

هام بینم. آب دهنم رو قورت دادم. دستمطمئن شم دارم درست می

 .هام رو به هم گره انداختمبی اراده به هم نزدیک شده و انگشت

های رنگیش رو به من ایستاد و ابروهای نازک و کم پدرام با چشم

 .پشتش داخل چهره روشنش در هم گره خورده بود

هام رو کنترل نفس خیلی خیلی شبیه به دانیالم شده بود. الغر تر و 

کردم و تا چند ثانیه به هم زل زده بودیم. سریع لب باز کرد و با 

 :صدای بمش پرسید

 بهتری رزا؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 813 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

. ته صداش خیلی به دانیال نزدیک بود و قلبم رو به تپش انداخته بود

ت دادم تا مشتم رو گره کرده و پرده رو کشیدم. رو به خدمتکار عالم

 از اتاقم بیرون بره. در رو خواست باز بزاره که با اعتراضم مواجه

 .شد

های تماماً مشکی پوشیده بود و با نزدیک شدن بهم صدای لباس

هاش توی محیط اتاق صد متریم پیچید. کنار تخت ایستاد و کفش

چنگی به موهای کم پشتش زد. چشمم به ساعتش افتاده بود و به 

 .شدم ای توی انگشتشبودم که متوجه حلقهدستش زل زده 

 :آهسته طوری که فقط خودم بشنوم گفتم

 !کنی؟جا چی کار میاین  -

آپم ش بازی کرد. روی صندلی میکروی تخت نشست و با حلقه

شنیدم انگار با دانیال نشستم که مقابلش بود. ضربان قلبم رو می

 نگاهی انداخت. هاممواجه شده بودم سرش رو باال آورد و به چشم

 ...من... اومدم که  -

 :ش رو تغییر دادمکثی طوالنی کرد و جمله

چی رزا، من از هر اتفاقی که برات افتاده خبر دارم. داداشم همه  -

 .رو بهم گفته. اومدم ازت بخوام عاقالنه تصمیم بگیری

 دونی؟تو چی از من می  -

 :اخم کوتاهی کرد و ادامه داد

منظورت چیه رزا؟ گفتم که من از هر اتفاقی خبر دارم. ببین   -

خوای نجاتش بدی. اما رزا از دونم میدونم نگران نیالیی. میمی
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 ...دست تو کاری ساخته نیست. تو

 :هاش رو تند قطع کردمحرف

 .کنمفهمم چی کار دارم میپدرام لطفاً دخالت نکن. من می  -

 بگی خیلی زرنگی؟خوای با ازدواج با عمر می  -

 :تر کرددستی روی زانوش کشید و صداش رو آروم

شون هاش هست تا آیندهعمر بچه داره! نصف اموالش به نام بچه  -

ای از این ملک و امالک برات باقی کنی ذرهرو تأمین کنه. فکر می

 مونه؟می

 :با حرص بهش توپیدم

 .ی من بیرونبه تو ربطی نداره. برو از خونه  -

 :خند به لب ابروهاش رو باال پروند و گفتپوز

 ی تو؟ به نامت زده؟خونه  -

 برو بیرون جاسوس. اومدی مخ من رو بزنی مثالً؟ کورخوندی.  -

هام در هم گره از جا بلند شدم و از شدت عصبانیت سرخ بودم. اخم

دیدم. با بلند شدنم مقابلم ایستاد خورده بود و پدرام رو دشمن خودم می

 :و گفت

و من با شایلی ازدواج کردم. دوست دختر اول دانیال. دیگه من ر  -

نخواهی دید رزا. یه جورایی اومده بودم ازت حاللیت هم بطلبم. تو 

جور که هستی بمونی. خیلی دختر محکمی هستی. سعی کن همین

 .خداحافظ

ام از شدت حرص به لرزه در اومد. پدرام نوری بود در چونه
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وندمش. پدرام من رو از کجا پیدا کرده؟ حتماً از روشنایی اما من پر

عمر اجازه گرفته بود! از اتاق خارج که شد اشکی از چشم سمت 

 .م افتاد. خدایا نجاتم بدهراستم به گونه

های جدید و تاپ دنبال طرحچند ساعت بود که داشتم جلوی لپ

هنم خلق کنم و ذگشتم تا ازشون چیزی توی ها میروز لباسبه

تاپ نشسته بودم در اتاقم طور که جلوی لپش رو بکشم. همیننقاشی

 :ای که دستم بود رو چشیدم و با صدای بلند گفتمرو زدن. قهوه

 کیه؟  -

در اتاقم باز شد و سرم چرخید. از زیر عینک جدیدم عمر رو 

 :برانداز کردم. زیادی شیک شده بود. با اخمی پرسیدم

 کجا میری؟ مهمونیه؟  -

ی اندامی کرم رنگ و شلوار جین و پیراهن آستین کوتاه هجلیق

سفیدش خیلی جذابش کرده بود. موهاش رو یک طرفه شونه کرده و 

اومد. با این حال اصالً دلم براش ته ریشش به صورتش خیلی می

 :لرزید. سریع دست به جیب پرسیدنمی

شو آماده ها! پا شهمن و تو یه قراری داشتیم. داره مهلتش تموم می  -

 .شو بریم

 :تاپ رو خاموش کردم و ایستادمقرارم، باهاش یادم رفته بود. لپ

 !جااالن میام. تو بشین این  -

عینکم رو در آورده و با کالفگی روی میز انداختم. وارد کالزت 

ها رو عمر، قبل ی این لباسهمه روم شدم. چشمم بین کمدها چرخید.
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 .جا رو پر کرده بودایناومدن من به این خونه خریده و 

کالزت روم پر از آینه بود. اول جلوی آینه موهام رو که به پایین 

کمرم رسیده بود رو بستم. کمی آرایش کردم و در برابر خورشید 

 .سوزان دبی چند تا ضد آفتاب قوی به صورتم زدم

های گوچی رو برداشته و لباس کرم رنگ و کیف یکی از عینک

ر زانو به دست گرفتم. این لباس بلند و زیی سبز رنگی ورساچه

تونستم اومد. در عین حال راحت بود و داخلش میخیلی بهم می

 .  راحت بگردم

های اسپرت کرم و سبز رنگی داشتم که پام کرده و از کالزت کفش

کرد و روم بیرون اومدم. رو به عمر که داشت سیگار دود می

 :حواسش بهم نبود گفتم

 ام. بریم؟من آماده  -

انگار تازه متوجه حضورم شده بود. با دیدنم رنگ نگاهش عوض 

تفاوت از کنارش رد شدم و از اتاق یک شد. بیقدم بهم نزد -شد و قدم

 .بیرون رفتم

که باهاش تو یه اتاق باشم ترس داشتم. در عرض همیشه از این

ید و دستم با دو بهم رس  رفتم کهراهرو داشتم به سالن خروجی می

رو گرفت. صورتش رو نزدیکم کرد و خواست حرکتی انجام بده 

با فاصله گرفتن ازش سریع از زیر دستش در رفتم و به طرف    که

حیاط دویدم. از شوک اتفاقی که افتاده بود توی بهت بودم و 

ی فرشته ها کنار مجسمهکنم. روی پلهدونستم چی کار دارم مینمی

سرم قرار دادم، وای من چی کار کردم؟  نشستم و دستم رو روی
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 وای!

دونم چند هنوز لرزش تنم و گلوی خشکم برطرف نشده بود. نمی

ساعت بود که زیر نور آفتاب نشسته بودم تموم تنم عرق کرده بود و 

لباسم خیس شده بود. ایستادم و برگشتم تا داخل برم. اول به ساعت 

جا نشستم اما و نیم این نگاهی انداختم که یازده بود. از ساعت نه

 .نیومد. نفسی عمیق کشیدم و به خونه وارد شدم

 

روی کاناپه دراز کشیده و دستش رو روی سرش گذاشته بود. با جیغ 

 :و داد و غرو لند بهش نزدیک شدم

زده شدم، خودت نشستی یک ساعته من رو توی حیاط کاشتی گرما  -

 جلو کولر؟ واقعاً که.

ن کوبیدم و به سمت اتاقم خواستم برم که از کیفم رو محکم به زمی

 :روی کاناپه بلند شد و گفت

  یه لحظه بشین کارت دارم.  -

 :سریع بهانه تراشیدم

دونم عمر. گیجم منگم. تو رو خدا احساس خوبی ندارم. نمی  -

کنم بحثی باز نکن. ازت خواهش می کنم االن پا شو بریم خواهش می

 .ابوظبی. چون خیلی دیر شده

ترسیدم چیزی به زبون بیارم. لرزید و میصدام از شدت ترس می

های محکم از خونه خارج شد. در یک آن از جا بلند شد و با قدم

 .پشت سرش به راه افتادم

توی جاده هیچ صدایی جز صدای کولر روشن توی ماشین نبود. 
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که جو سنگین رو تغییر بدم از روی مانیتور ماشین آهنگی برای این

پلی کردم. به جاده ی خشک و بیابونی خیره بودم و هر از گاهی رو 

 :گرفت آهسته با آهنگ تکرار کردمیه ماشین ازمون سبقت می

 خواستم بمیرم که تو خنده شیمی ”

 یه جوری بمونم که شرمنده شی

 گفتی این زندگی ساده نیستتو می

 گفتی دلت هست و آماده نیستمی

 ی حال مغرورتممن آینده

 ز عاشقم عاشق دورتمهنو

 واپسیهای دلنشستم تو سال

 رسیشده قبل مردن ولی می

 “ رفتی و دادی بر بادم اسمم رو بردم از یادم

  «قراراحسان خواجه امیری_ بی»

عمر دستم رو توی دستش گرفته و پشت دستم رو بوسید. به این 

کارش عادت داشتم. عینک دودیش نصف صورتش رو پوشونده بود 

که تونستم ببینم چقدر بهم عادت کرده. با اینهمین فاصله، می اما از

ای جز حرف زدن باهاش نداشتم اما اون خونه بودیم و هیچ رابطههم

داد کنارش اشک بریزم. بی کرد. حتی اجازه نمیخیلی بهم توجه می

 :اختیار پرسیدم

 آخه مگه من چی دارم که عاشقم شدی؟  -

اش دستم رو فشرد. خیلی ا دست دیگهیه دستش روی فرمون بود و ب
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 :مالیم و مهربون گفت

 .از یه عاشق علت عشق رو نپرس  -

ای بپرسم. انگار دهنم رو با حرفی که زد قفل دیگه نتونستم چیز دیگه

هام بسته بود به ابوظبی رسیدیم. با کرد. بعد مدت کمی که چشم

خوشگل و یه شهر  هام رو باز کردمکاهش سرعت ماشین، چشم

ای عین دبی رو پیش روم دیدم. آهنگ بعدی که پلی شد کل دیگه

ای بود که دانیال توی وجودم رو با خودش برد. همون آهنگ ترکی

 .کار حساب کردمهمونی خوند و من رو خیانت

با پخش شدن این آهنگ، عمر بعد چند لحظه متوجه عوض شدن 

ی محوطهطع کرد. به هام شد و ضبط رو قحالم و سردی دست

سرسبزی رسیدیم. توی امارات همچین جایی خیلی بعید بود. از 

ی جاده به یه مسیر خاکی پیچیدیم که یاد تعقیب کردن دانیال شانه

 .ی لواسانات افتادمتوی جاده

ای رنگی ایستاد و چند تا بوق زد. یه مرد جوون در جلوی در سرمه

 داده و وارد تر گازرو با دست برای عمر باز کرد و عمر محکم

حیاط بزرگ اون باغ شد. یه حیاط خیلی بزرگ بود که یه ردیف 

درخت و گل و گیاه یک طرفش بود و طرف دیگه یه زمین خیلی 

 .بزرگ و خاکی بود که با میله محصور شده بود

به اون زمین خاکی چشم دوختم که چند تا اسب از کنار ماشین رد 

 و اصطبل کشیدم و ساختمونها شد. ماشین که ایستاد، چشم از اسب

ای رو دیدم که سوارکارها ازش بیرون سفید رنگ و تک طبقه

اومدن. عمر پیاده شد و من داخل ماشین نشستم اما به سمت من می

 .اومده و در رو برام باز کرد
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مجبور شدم از ماشین پیاده شم و هوای تازه و گرم به سرم خورد. 

کنار ماشین، سوارکاری با یه  عینک دودیم رو برنداشته بودم که از

اسب یالدار سفید و حنایی رنگ ایستاده و رو به عمر تند به عربی 

چیزی گفت. عمر با سر تایید کرد و دهانه اسب رو گرفت رو به من 

 :گفت

 سواری دوست داری عروسک؟اسب  -

جام. به اسب از هیجان بدم نمیومد اما یادم هم نرفته بود برای چی این

هاو مژه کنه. چشمشدم، حس کردم داره من رو بو می که نزدیک

های تیره رنگش آرامش خاصی داشتن که احساسی شدم و نوازش 

 .هاش کشیدمکرده و دست به یال

 :در حال نوازش بودن که عمر گفت

 .جا بزرگ شدهشش سالشه. از بچگی همین  -

 :چشم از اسب برنداشته بودم که دوباره پرسید

 !؟ خیلی رامه، نگران نباششیسوارش می  -

 :به طرفش برگشتم و گفتم

 شه کمکم کنی سوارش بشم؟می  -

دستم رو گرفت و به طرف پشت اسب حرکت کردیم. پشت سرم 

داد که چجوری باید سوار اسب بشم و ایستاده بود و بهم توضیح می

 .چجوری باید ازش پایین بپرم اما زیاد متوجه نشدم

من ببینم و یاد بگیرم. پا روی پدالی  اول خودش امتحان کرد تا

آهنگی که از کمر اسب آویزون بود گذاشت و باال پرید. از اون باال 
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 :دستش رو بهم دراز کرد و گفت

 .بیا باال  -

جور که اون باال رفت پام رو روی دستش رو محکم گرفتم و همون

 پدال آهنی گذاشته و باال رفتم. با دستش من رو به پشت اسب هدایت

کرد و سریع در یه حرکت روی زین نشستم. عمر دهانه اسب رو به 

 .دست گرفته بود که من جلوش نشستم

اسب خیلی مالیم شروع به حرکت کرد که قلبم لرزید. خیلی  

کردم اگه االن من رو زمین بزنه چی ترسیدم و به این فکر میمی

این کرد که شه؟ اما عمر چنان مسلط، داشت اسب رو هدایت میمی

سواری داشتیم دور ی اسبنگرانی بعد دقیقه محو شد. از محوطه

 :شدیم که پرسیدممی

 اشکال نداره از محوطه دور شیم؟  -

نوچ نوچی کرد. احساس خوبی نداشتم اما مجبور بودم تحملش کنم. 

نگاهی به اطرافم انداختم از ساختمونی که قبالً دیده بودمش دور 

 .چیزی از این حسم به زبون نیاوردم شدیم ترس به جونم نشست اما

های سفید اسب رو به چنگ گرفته هام عرق کرده بود و یالدست

بودم. توی اون هوای گرم واقعاً باال و پایین پریدن روی اسب در 

کمی سرم رو به عقب خم  .حال حرکت، برام حکم شکنجه رو داشت

  کردم و بهش گفتم:

 شه.د میم؟ من حالم داره بشه برگردیعمر خیلی هوا گرمه می  -

 :صورتش رو نزدیک کرد و زیر گوشم گفت
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 .رسیماالن می  -

ای رو دیدم که اولش فکر کردم ای گذشت و از دور منظرهچند دقیقه

شدیم و اون ش نزدیک میکم داشتیم به-سرابه اما نه، واقعی بود. کم

 .شدتر میمنظره نمایان

کس ازش خبری نداشت. بهش یچشبیه به مکان مخفی بود که انگار ه

که رسیدیم مردی با دیدن عمر به سمتمون دوید که عمر از اسب 

پیاده شد من روی اسب تنها موندم. حاال من چجوری پیاده شم؟ هر 

 کاری کردم پام به پدال اسب نرسید. نگاهم بین مرد و عمر که داشتن

ب پایین ودم تا از روی اسباراده در تقال زدن چرخید و بیحرف می

بپرم که یهو اسب رم کرده و با سرعت خیلی خیلی زیادی پا به فرار 

 .گذاشت

کردم با دستم اسب رو مهار کنم کشیدم و سعی میجیغ محکمی می

چرخید. صدای داد و هوار دوید و به دور خودش میاما همچنان می

که با هام رو باز نکردم تا اینای رو شنیدم اما چشمعمر و کس دیگه

های ی محکمی به زمین خورده و آخ بلندی گفتم. روی شنضربه

محوطه دراز کشیدم. حس کردم از کمر به پایین فلج شدم. با باز 

کرد. داخل دهانم هام عمر کنارم نشسته بود و صدام میکردن چشم

 .ای همه رو باال آوردمپر از شن و ماسه شده بود که با سرفه

کردم عمر خ و ناله میشیده بود و آجور که روی زمین دراز کهمون

 :دادمرو هم فحش می

احمق. تو نمیبینی من روی اسب موندم؟ چرا کمکم نکردی پایین   -

 خواستی؟ فلج شم؟بیام؟ همین رو می
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ر با دردی که از کمر تا کل ستون فقراتم رو گرفته بود آخ بلندتری س

 :دادم. دوباره نالیدم

 .یکه بشی عمر! الهی ذلیل بمیری. تف به روت. اهت-الهی تیکه  -

هام رو خندید و لباسمن آه و ناله سر داده بودم و عمر ریز ریز می

تونستم از جا بلند شم که دستش رو با حرص گرفتم و تکوند. نمیمی

خیز شدم درد کمر و پاهام اجازه نداد بیشتر تکونی به تا کمی نیم

 :همون حال که از درد به خودم پیچیده بودم گفتمخودم بدم. توی 

ه فکر کنم چالق شدم. به جون خودم َشل و َپل شدم. این کمر دیگ  -

 .شهکمر نمی

ام برگشت و هلش دادم. های عمر اخم بزرگی به چهرهبا شنیدن خنده

تر بلند شم وگرنه به خودم تلقین کردم که چیزی نیست و باید سریع

موم تم به آزمایشگاهش برم. با فکر کردن به نیال، تونامروز هم نمی

درد رو پس زدم و خیلی آروم از جا بلند شدم. شدت تیری که کمرم 

 .ود و هر لحظه ممکن بود زمین بخورمکشید دردناک بمی

ای که نوکر عمر آورده بود نشستم و لباس کرم لنگان روی صندلی

 :و بهم پرسیدرنگم که حاال خاکی شده بود رو تکوندم. عمر ر

 خوای برگردیم؟بهتری؟ می  -

خواست فحشش بدم و براش جد و آباد نذارم اما نتونستم. دلم می

کردم به باالی طور که شن و ماسه رو از روی لباسم پاک میهمین

 :سرم که ایستاده بود زل زدم. با صدای بلندم جیغ زدم

 هر هندونه!-هر  -

ایستم. مجبوراً به بازوش تکیه چشم نازک کردم و سعی کردم رو پا ب



 

 

 WWW.98IA3.IR 824 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

دادم و دستم رو گرفت. با مرد سیاه پوستی که تازه متوجه حضورش 

شده بودم وارد اون مکان مخفی شدیم. جلوی در ورودی، عمر 

  لباسی به سمتم گرفت و گفت:

 .ها رو بپوش این ماسک هم بزناین  -

اس لب ها رو از رویهای سفید و نازک از جنس نمد بود. اونلباس

های جنگی دیده بودم که زمانی که پوشیدم. ماسک رو هم توی فیلم

ها به صورت ها از این ماسکشد نظامیبمباران شیمیایی می

ها افتادم. ماسک رو به زدن. با لبخند یاد بازیگرهای فیلم اخراجیمی

صورتم زدم و باز به عمر تکیه دادم. سریع با لحن طعنه آمیزی 

 :گفتم

 .م مثل خودت هارهاسبت ه  -

 :بیه آدم فضاییش تو گوشم پیچیدای زد و صدای شخنده

وقتی اسب گوشش به سمت عقب بخوابونه یعنی عصبانیه.   -

 دونستی؟نمی

شه. خودت حضرت سلیمان واال من زبون حیوون حالیم نمی  -

 کنی همه مثل تو هستن؟شدی، فکر می

ه پوست که کچل هم زبونم رو بهش در آوردم و همراه مرد عرب سیا

تونستم ببینم کی چی کشی شدیم. درست نمیبود وارد محیطی نایلون

ها هم ماسک داشتن و کنه! چشمم به دخترها بود که اونکار داره می

 .شناساییشون خیلی سخت بود

عمر کنارم ایستاد و مانع از دیدن دختری شد که پشت محیط 

اراده می شناسم. بیکشی بود شد. حس کردم اون دختر رو نایلون
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ی عمر رو کنار کشیدم و به دختر زل زدم. نگاه عمر بین من و تنه

 :دختر، رد و بدل شد و پرسید

 چیزی شده؟  -

 :مژه زدم و بعد کمی مکث گفتم

 شه به اون بگی بیاد بیرون؟می  -

عمر بی چون و چرا نایلون رو کنار زد و به فارسی با دختر حرف 

 :زد و گفت

 !ان؟ بیاکیویست  -

های سفیدش رو در دختر چیزی رو روی میز گذاشت و دستکش

 :آورد. بیرون اومد و پرسید

 سالم آقا چیزی شده؟  -

ماسکش رو که درآورد ذهنم به روزی رفت که برای اولین بار با 

ی شهرک نمک آبرود بود که من دانیال، پیش عمر رفته بودیم. خونه

دیدم. این همون دختری بود که این دختر رو توی استخر کنار عمر 

هام سرش رو پایین گرفت و به جای مسخره کردن شرمنده با حرف

 :شد. لبخندی زدم و پرسیدم

 من رو شناختی؟  -

انگار که تازه متوجهم شده باشه صورتش رو به طرفم برگردوند. 

 :عمر من رو به دختر معرفی کرد

 .همم... همسرم رزا  -

برقی زدن و فرم بدنش نسبت بهم تغییر هاش با شنیدن اسمم چشم
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جور ایستاده بود. یهو مرد عرب به گفت و همونکرد. چیزی نمی

طرف عمر دوید و چیزی در گوشش گفت. عمر پریشون شد و رو 

 :به من تند گفت

 .جا خطرناکهرزا من االن میام. بیرون بایست این  -

یخ دختر آب  پا به رفتن گذاشت. لب تر کردم و با رفتن عمر انگار

ای هام رو گرفت. با لهجهشده باشه، سریع بهم نزدیک شد و دست

 :خاص و آروم پرسید

 تو رزایی؟ رزا خواهر نیال؟ همون که زن دانیاله؟  -

 سری باال و پایین دادم و دستش رو فشردم. خدایا یعنی دارم به نیال

 :رسم؟ سریع ادامه دادمی

ی نگرانت بود هر مایشگاهه. خیلی پایین این آزرزا؟ نیال طبقه  -

 .زنهروز در مورد تو با من حرف می

 :احساسی شدم و پرسیدم

 چجوری برم طبقه پایین؟ از کجا؟  -

نگاهی به پشت سرم کرد تا چک کنه کسی نمیاد. بازوهام رو فشرد 

 :و گفت

انتهای این راهرو یه راه مخفی روی کف زمین هست. سعی کن   -

 .کمک تو نیاز داره رزاپیداش کنی. خیلی به 

دارش که رگه زد. موهای موجهای دختر موج مینگرانی توی چشم

 :های طالیی داشت رو کنار زد. ادامه داد

 .و اون رو ببینیوقت اجازه نمیده تعمر هیچ  -
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 هام رو به هم فشردم.لب

 ی نیال رو نداری؟ش... شمارهشماره  -

 سرش رو به طرفین تکون داد.

 . ده موبایل داشته باشیم. ببین.. جا عمر اجازه نمییننه رزا. ا -

های خشکش رو که ترک خورده بود با های لرزون لببا دست

 :استرس َکند و ادامه داد

 .االن برو پیشش  -

 :تند پرسیدم

 ...جا نمون. تو هم فرار کن. توتو هم با ما بیا! این  -

 : پوزخند به لب زد دستم رو ول کرد

یت نجات بده. من آب از سرم گذشت چه یک وجب، چه برو آبج  -

 .صد وجب

بغض کردم که به سمت راهرو هلم داد. کمی مکث کردم و کاری که 

 .الجی کردمهخواستم بکنم رو توی مغزم می

های سنگین به انتهای راهرو نزدیک شدم. از کنارش گذشتم و با قدم

جاست و من اینبرام مهم نیست عمر بفهمه. مهم خواهرمه که االن 

 .رمجا نمیو نبینم از اینربینمش. من، نیال نمی

به زیر پام چشم دوختم. کمی با پام روی کف ضربه زدم. نشستم و 

ور رو ور اونهام چک کردم تا مطمئن شم. کمی اینبار با دستاین

ای خیلی محو گشتم تا بدونم از کجا باید پایین برم. چشمم به نوشته
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 .مین بودخورد که روی ز

  «press »:  نوشته بود

فشردم و خودم عقب رفتم. کف زمین با صدای خشنی باز شد و 

 .نگاهی به پایین انداختم

تونستم ازش پایین برم. دستی نردبون پله مانندی وجود داشت که می

به دختر مهربونی که راهنماییم کرد تکون دادم و از نردوون پایین 

 .رفتم

چرخید چیزی به بغلم افتاد. به خودم که سرم که به فضای سفید 

کرد و با اومدم نیال توی بغلم بود و داشت با لحن مالیم صدام می

 .زدگریه، باهام حرف می

که به نیال رسیده درد کمر و پاهام رو فراموش کرده بودم. از این

م چکید. ی چشمم به گونهبودم خیلی خوشحال بودم و اشکی از گوشه

 .صورتم برداشتم که نیال ازم جدا شد ماسک رو از روی

ش رو های خوشگل تر شدهیه کردیم. چشمهق زدیم و گر-با هق

 .نوازش کردم

الغرتر از اون زمونی شده بود که دیده بودمش. صورتش رو 

 :بوسیدم و پرسیدم

 خوبی آبجی؟  -

 :ند سرش رو تکون داد. با ناباوری گفتت-لبخندی زد و تند

 !چجوری اومدی رزا؟  -

جا ها مهم نیست نیال. مهم االن هست که چجوری تو رو از ایناین  -
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 دونی؟بیرون ببرم. تو راهی می

هاش رو فشردم تا حس اعتمادش رو به دست بیارم. اشک دست

هاش رو پس زد و من رو به کنار کشید. سریع جمله بندیش رو گونه

 :تکمیل کرد

 .دونم رزانمی  -

 :ظری کردم و پرسیدمبا تردید به جسم الغرش ن

  ...ام... تو... احیاناً   -

پرسم. سرش رو تند به فهمه دارم چی میدونستم خودش میمی

 :طرفین تکون داد

کنن من هم معتادم اما نیستم. من جا فکر مینه آبجی! همه این  -

 .کنمه این کار رو نمیخاطر مامان هم که شدبه

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 ...یاپس با من ب  -

 ...آ... آرش  -

 :بهش خیره شدم که ادامه داد

 تو از آرش خبر نداری؟ حالش خوبه؟  -

 :های آرش پرسیدماخم کردم و با یادآوری حرف

 چرا ولش کردی؟ چرا امارات موندی؟  -

 :صدای محکمم تنش رو لرزوند و با عجز جواب داد

کشه، اون برای به دست به خدا تهدیدم کرد. گفت آرش رو می  -
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دونی اون تا حاال آدم نکشته کرد رزا. تو نمیآوردن تو هر کاری می

 .دهاما اگه الزم باشه این کار رو هم انجام می

 :سریع دستش رو کشیدم و گفتم

 .بیا با هم بریم. با من بیا  -

 .کشه نهنه رزا نه... نه آرش رو می  -

خورد خیلی اصرار کردم اما به زمین چسبیده بود و از جاش جم نمی

 :جیم بگمگفتم رو به آبمجبور شدم هر چه که نباید می

 .من زنشم. دیگه چیزی نداره که باهاش تو رو تهدید کنه  -

تر شدن و های متورمش سرخهینی کشید و به دیوار چسبید. گونه

 :بریده بریده پرسید

 ز... زن ؟ -

ازک کردم و سر تکون دادم. بهش خیره بودم که صدای کف چشم ن

های گر گرفته و خشمگین به زدن، توی محوطه پیچید. عمر با چشم

زد. نیال از ترس مچاله شد من و نیال داشت نزدیک شده و کف می

 .ای بزنهتونست به من صدمهکه پشت خودم قایمش کردم. عمر نمی

 :ای گفتدورگهوقتی به مقابلم رسید با صدای خشن 

 .آفرین زن من خیلی زرنگه. خیلی  -

نیال از پشت داخل دستم چیزی گذاشت و با لمس کردنش متوجه شدم 

ای چاقو هست تا از خودم دفاع کنم. چاقو الزم نبود چون عمر صدمه

هام پر شده بود و درد کمر و پاهام لرزش بدنم تونه بزنه. چشمنمی
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 .رو دوبرابر کرد

م رو قورت دادمدو به سیب گلوش خیره موندم. دست هآب دهن نداشت

 .به کمر جلوم ایستاد و سرش رو باال گرفت

 .های من رو ببینیاهخواستی آزمایشگخاطر همین میپس به  -

ترسیدم و توی دل به خودم دلداری دروغ چرا؟ واقعاً ازش می

س ای بزنه. با ترتونه بهت صدمهدادم که چیزی نیست و اون نمیمی

چاقو رو توی دستم فشردم و تموم انرژی کالبدم از دردی که داشتم 

 .فتکردم کاهش یااش میره تجربهذ-ذره 

 :عمر دستش رو بهم دراز کرد و گفت

 .یا من یا اون  -

افتاد. قید تموم مال و گرفتم آبجیم توی خطر میاگه دستش رو می

ون دستم همون لحظه زدم و صدای چکیدن خ های عمر رو دراموال

 .به زمین، نگاه عمر دزدید

به طرفم هجوم آورد و دستم رو گرفت. با تالش زیادی مشتم رو 

خواست باز کنه اما من مقاومت کرده بودم. تموم دستم رو خون می

ریخت. عمر داد بلندی سرم زد که صداش برداشته و روی زمین می

 .توی سالن سفید منعکس شد

و رو از دستم در آورد، به اطراف مشتم رو باز کردم که عمر چاق

گفتم و فقط بهش خیره مونده بودم. انگار بهم چرخید. چیزی نمی

اومد و نه حرکتی انجام شوکی وصل شده بود. نه صدایی ازم در می

دادم. عمر پیرهنش رو درآورد و دور دستم پیچید. به گردنش که می

 .کوبی روش بود خیره شدمچند تا خال
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کمرم رو گرفت که آهسته  حس شد. نیال از پشت کم کل بدنم،-کم

 .هام رو هم افتادچشم

*** 

کردم. زده نیال رو تماشا میهای سرخ و وحشتبا حال نزاری چشم

کنه. چرا من این همه بدشانسم خدا؟ حتی خواهرم هم بهم اعتماد نمی

شه خوشحال که داره تموم میکرد و از اینِسرم، دستم رو اذیت می

 .بودم

 .بود ام از گردنم آویزونست زخمی پانسمان شدهد

خاطر به نیال! به خدا من به خاطر تو با عمر ازدواج کردم. به  -

 دست آوردن تو.

دونم عمر چی کار کرده که آبجیم حتی به من اعتماد نداره. توی نمی

ای رو چیدم که یهو صدای خشن نیال به ی دیگهی معاملهذهنم نقشه

 :گوشم رسید

کردی. اون تا تمامت تو اشتباه کردی. تو نباید با عمر ازدواج می  -

 .کنهرو تسخیر نکنه ولت نمی

جوری نفس عمیقی کشیدم و به آسمون شب خیره شدم. واقعاً چرا این

شد؟ مگه قرار نبود نیال رو از چنگ عمر بدزدم؟ چرا حاال خودم هم 

ای به گوشه تو چنگ عمرم؟ با حرص حلقه رو از دستم در آوردم و

ی دانیال کرده پرت کردم. یاد روزی افتادم که همین کار رو با حلقه

 .بودم

 ؟دانیال االن کجایی؟ من به تو نیاز دارم. تو کجایی؟ دانیال کجایی

 دانیال
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ی آب رو با نگاهم داشتم سوراخ گیتار به دست، شیشه

و  شیدههای خشن و نازک گیتار کهام رو روی سیمناخون  کردم.می

 :آهسته زمزمه کردم

 موندم با اشک و آهم با چشمای چشم به راهم ”

 خورد رو خاطرات با همشد یه قیچی میکاشکی می

م به زور یه قده که زندهمن دوست دارم این بده، دوریت ازم این

 رویای دور

 جوری نکن با من هی دوری نکن با من این شوخی خوبی نیستاین

 میرم واقعاً من بی تو می

رحمه کی غیر تو با قلبش این جوری نرو سخته چرا قلب تو بیاین

 فهمهحال منو می

 جوری نکن با من هی دوری نکن با من این شوخی خوبی نیستاین

“ 

گرده شب و روزم از وقتی پدرام بهم خبر داد که رزا دیگه برنمی

شده فکر کردن بهش. نکنه بالیی سرش بیاد و من نتونم خودم رو 

ر تالش نکردن برای نگه داشتنش ببخشم؟ دوباره گذرم به خاطبه

های ساعت افتاد. چقدر باید صبر کنم تا در باز شه و رزا با عقربه

ها یه شوخی ی اینی همیشگی توی بغلم بپره و بگه همههمون خنده

 بود؟

هام نثار گیتار کردم. برای بار ای با ناخوندوباره با غصه، ضربه

دست گرفته و عکس لبخند رزا رو تماشا کردم.  هزارم گوشی رو به
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 :شروع به حرف زدن باهاش کردم

اگه تو بی من حالت خوشه، پس مشکلی ندارم رز. اگه تو با   -

طراحی لباست و روی استیج رفتن حالت خوشه، من هم حالم با 

حالی تو خوشه. رزا چرا با عمر ازدواج کردی؟ مگه تو من خوش

ای خودت رو تو دردسر بندازی رز من؟ خورو نداشتی؟ چرا می

 حاال چی؟ حالت خوب شده؟ بهتری؟

م قلبم از شدت اندوه تیرهای متداولی کشید که باعث شد گیتار از دست

به زمین بیافته. چی شد؟ چرا قلبم ناآرومه؟ نکنه رزا توی خطره؟ 

ده؟ دانیال نکنه عشق من تو دردسر افتاده و قلبم داره بهم هشدار می

 .شو االن وقت نشستن نیستبلند 

هایی برو که روز مهمونی با عشق بهت زل زده به دنبال همون چشم

وقت به من دروغ ها هیچاون چشم .بودن. رزا هنوز عاشقته دانیال

ای رنگ، حسی به عمر ندیدم. تیر گن. توی اون دو تا چشم قهوهنمی

   داد اما بلند شدم.های قلبم آزارم میکشیدن

های که پدرام بهم داده بود نگاهی انداختم. به سرعت از پله به آدرسی

ساختمون باال رفته و با ماشین، خیلی سریع به همون آدرس حرکت 

 .کردم

باد گرم امشب حس و حال عجیبی داشت. هنوز قلبم ناآروم بود. با 

ترافیک سنگینی رو وسط راه مواجه شدم. نه راه پس داشتم و نه راه 

 .پیش

ن تصادف بزرگی رخ داده و پلیس امارات راه رو بسته تا گفتهمه می

تحقیقاتش تموم بشه. ماشین رو متوقف کردم و جلو رفتم. ماشین 
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 ...کهقرمز رنگ تسالیی بود که... این

هام بین ماشین ها نزدیک شدم که اجازه ندادن جلو برم. چشمبه پلیس 

پلیس  د. رو بهی روی زمین بوقرمز رنگ مچاله شده و جنازه

 .شناسماطالع دادم که من صاحب این ماشین رو می

هام سنگین شد. تمام خون توی بدنم به پاهام راهم رو باز کردن و قدم

 .برم تر از این جلودادن بیشهجوم آورده بودن و اجازه نمی

هام سنگین شده بود و قفسه حس بدی به این تصادف داشتم. نفس

 .اومدم از جا داشت در میسینه

هام لرزید و کنترل باالخره بعد چند دقیقه به جنازه نزدیک شدم. دست

 .فشار خونم دست خودم نبود

تی برای حرکت دادن گز کردن. قدر-بدنم یخ زده و شروع به گز

 .ی پوشیده شده نداشتمهام به سمت جنازهدست

 :باالخره ماموری کنارم زانو زد و به عربی پرسید

 چه نسبتی با مقتول دارید؟  -

شنوم؟ مقتول؟ یعنی... این فرد کشته شده و تصادف نکرده؟ چی می

مامور با دیدن حالم زیپ روی جنازه رو باز کرد. با باز کردنش 

 :ه گفتهام رو بستم که مامور دوبارچشم

 این آقا با شما چه نسبتی دارن؟ برادرتون هست؟  -

ا باز کردم و بهش خیره شدم. دست و ی آقهام رو با شنیدن کلمهچشم

 .پام شل شد و به زمین چسبیدم

 :با ترس پرسیدم
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 م... مرد... مرده؟  -

ام افتاد. چه اتفاقی هام روی گونهمامور با سر تایید کرد که اشک

افتاده بود؟ چرا عمر مرده؟ رزا کجاست؟ رزا... کنترل حرکات بدنم 

 :فریاد زدمرو از دست دادم و دست پاچه بلند شدم. 

 .رزا... رزا  -

ها رد شدم. به از خود بی خود شده بودم و از بین ماشین

موتورسواری رسیدم و موتور رو از دستش گرفتم. موتورسوار رو 

زمین زدم که تا بخواد بلند بشه گاز محکمی به موتور دادم و به 

 .سرعت از محل حادثه دور شدم

با خودش به هوا   تادن روافهایی که روی صورتم میباد سرد، اشک

برد. عمر مرده؟ عمر رو کی کشته؟ چه اتفاقی افتاده؟ نکنه به من می

 شک کنن؟

به کاخ ساحل نشین عمر که رسیدم چراغ کل خونه خاموش بود. از 

موتور پیاده شدم و چند بار تا رسیدن به آیفون، زمین خوردم. 

توی  به بودنشخوش کرده بودم جا نیست اما دلدونستم رزا اینمی

 .این کاخ

شناختم. رزا در خطر بود جا رو برای پیدا کردنش نمیجایی جز این

زنه. هر کسی عمر رو کشته صد در صد به رزا هم صدمه می

های هام رو نثار سنگباالخره رزا همسر قانونی عمر بود. مشت

 .مرمر نمای کاخ کردم و روی زمین افتادم

کردم رزا طوریش نشده باشه. دعا میسرم رو بین زانوهام گرفته و 

ای متوقف هام لحظههام کل صورتم رو محو کرده بود و گریهاشک
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 .شد. با دیدن عمر توی اون وضع از حال رزا بیشتر نگران بودمنمی

م رو شد توجهتر میای که بهم نزدیک و نزدیکی کفش زنانهپاشنه

تارم دختری رو  هایجلب کرد. سرم رو باال آوردم و از زیر چشم

هام رو پس قبالً چند بار پیش عمر دیده بودمش. اشک چشم دیدم که

تر زدم. بلند شدم تا بایستم اما زمین خوردم. دوباره بلند شدم که دخ

 :گفت

رزا دیروز آزمایشگاه بود. غش کرد، عمر با خودش برد. من از   -

داشتم. های اون، فرار کردم وگرنه جراتش رو نآزمایشگاه با حرف

 .دونم ممکنه رزا کجا باشهمن می

شد. با ای واقف میکرد مکث طوالنیای که ادا میبین هر جمله

ی نجاتم خیره موندم که به موتورم اشاره کرد و ناباوری به فرشته

 :گفت

 .بیا بریم. شاید تونستیم نجاتشون بدیم  -

 نجاتشون؟ مگه چند نفرن؟

 کی؟ کی رو نجات بدی؟  -

 :قعر چاه دراومد که دختر گفتصدام از 

 .نیال و رزا  -

خاطر نیال دست به همچین کاری نیال؟! نیال خواهر رزا؟ پس رزا به

ی رزا خبر ؟ من به خانوادهزد؟ یعنی نیال... وای من چی کار کردم

ی خانوادگیشون رو متزلزل دادم که دخترشون خیانت کرده و رابطه

 ...آخ رزا آخ  !کردم. وای من چه اشتباهی کردم
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ام کشیدم و همراه دخترکی های سرتا پا مشکی و خاکیدستی به لباس

 .نقش بسته بود همراه شدم ش، خال خوشگلیکه روی گونه

 :که من بشنوم گفتتوی راه با صدای بلند برای این

 من اسمم کیویستانه. اهل کوردستان ایرانم. رزا من رو از اون  -

 .گاه عمر رو نداشتمت فرار از مخفیجهنم نجات داد و گرنه جرأ

 زنی کی عمر رو کشته؟تو حدس می  -

با صدای بلندی این جمله رو پرسیدم. اما جوابی از طرفش نشنیدم. 

دوباره سوالم رو با همون تن صدا تکرار کردم که دهانش رو به 

 :گوشم نزدیک کرد و گفت

اتل قوقت قرار نیست عهد امارات. پلیس هیچعهد. ولیولی  -

 .دستگیر کنه

*** 

  رزا

با طلوع آفتاب و خوردن نور به صورتم کش و قوسی به بدنم دادم. 

به سمت نیال که کنارم خوابیده بود برگشتم. از دو روز پیش عمر، 

جا زندونی کرده و رفته و هر از گاهی خدمتکارها من و نیال رو این

 .رهآوردن و بعد میها برامون غذا میمثل زندونی

ساعت هفت صبح بود که از تخت پایین پریدم و از پنجره به حیاط 

کردم هنوز توی ابوظبی هستیم و نیال هم این چشم دوختم. حس می

جا مورد رو تصدیق کرد و گفته بود فاصله زمانی رسیدن ما به این

شتر از صله دبی و ابوظبی کمی بیکه فاتقریبا نیم ساعت بود در حالی

 .ها بوداین حرف
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خوردن. من ی سواالت توی ذهنم چرخ میگر گرفته بودم و همه

جا زندانی شدم و چرا خبری از عمر نیست. موهام کجام؟! چرا این

شد و به رو شونه کردم و پشت سرم بستم. پنجره اتاق از باال باز می

 .شدمیمقدار خیلی کم، بیشتر از اون باز ن

 :به ساعت زل زدم و آهسته نیال رو صدا کردم

 .جا بریمآبجی؟ نیال؟ پا شو. امروز دیگه باید از این  -

خیز شد. رنگش رو کنار زد و نیمنیال بعد چند لحظه، موهای خوش

 :یدای از ته گلوش در اومد و پرسناله

 .دیر خوابیدی زود هم بلند شدی رزا؟ خب بخواب دیگه  -

 .جا بمونیمنیال باید بریم. نباید بیشتر از این اینپاشو   -

هاش رو گرد کرد. لبخندی صدای آروم و لرزونم رو که شنید چشم

 :یلش دادم. خندید و پرسیدبندش چشمکی تحوزده و پشت

 رزا؟ خبری شده؟ شوهرت اومده؟  -

هام در هم شد و سیلی کوتاه و آرومی به ی شوهر، اخماز شنیدن کلمه

 :زدمبازوش 

 .من یه شوهر دارم اون هم دانیاله  -

 :لحاف رو کنار کشید و لباس خواب کجش رو مرتب کرد

 منظورم عمر بود. اومده؟  -

ای که یه سایز هم از هام رو با لباس دیگهنوچ نوچی کرده و لباس

تر بود عوض کردم. نیال از دستشویی که سایز خودم کوچیک

های که داشت دستر حالیبرگشت توی چهارچوب در ایستاد. د
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 :کرد پرسیدخیسش رو با حوله خشک می

 کار کنیم؟ نکنه رفته بالیی سر شوهر اولت بیاره؟رزا چی  -

نیال عاشق حرص دادن به من بود. کوسن کاناپه رو از زیر دستم 

 :بیرون کشیده و بهش پرت کردم که توی هوا گرفت

 بابا چیه باز؟ هار شدی؟  -

ای بهش تحویل دادم. دستم رو لب داشت چشم غرهبا لبخندی که به 

 :هام رو ریز کردمزیر چونم گذاشتم و چشم

جا ها نقشه بریزیم تا از اینکنم باید مثل فیلمدونی، حس میمی  -

 فرار کنیم. نظرت چیه؟

با خنده، دیوونه خطابم کرد و شروع به مرتب کردن تخت کرد. توی 

جا بیرون بریم چی کار کنم تا از این که بایدفکرم داشتم در مورد این

برامون غذا آورد. سریع   چیدم. در اتاقمون باز شد خدمتکارنقشه می

ای که از عمر یاد گرفته بلند شدم و با زبان عربی دست و پا چلفتی

 :بودم پرسیدم

 هل تدعوني آتي إلى المطبخ وأعد الطعام لنفسي وألختي؟  -

و خواهرم غذا  بیام و کمی برای خودمدی به آشپزخونه اجازه می (

 درست کنم؟(

 :زن نگاهی کنجکاو به نیال انداخت و ابرو باال داد

 .ال! أمرني الرئیس بعدم السماح له بالخروج من هنا  -

 جا بیرون بیاید.(نه! رییس دستور داده اجازه ندم از این )

 :پوزخندی زدم و با نگاه مهربونی گفتم
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 أنا زوجة الرئیس. إذا عاد واكتشف أنك لم تسمح لي بالخروج ،  -

 .فسیكون منزعًجا جًدا

جا من زن رییسم. اگه برگرده و بفهمه تو اجازه ندادی من از این (

 شه.(بیرون بیام خیلی ناراحت می

کرد من زن عمرم. ناباورانه نگاهی بهم انداخت و انگار باور نمی

ام با عمر رو که توی تولد گرفته بودم سریع از کیفم عکس دو نفره

رو در آوردم و بهش نشون دادم. پلکی زد و با تردید سری به نشونه 

 : نه تکون داد. در نهایت زدم به هدف

 .عندما یعود الرئیس، أقول له أن یطردك. أنت لست مسؤوالً   -

 پذیر نیستی.(گم تا اخراجت بکنه، مسولیت)عمر برگرده می

ام بازی کرده و به پنجره برگشتم. به بیرون زل زده قهبا انگشتر حل

ای بودم و منتظر این بودم زن بهم اجازه بده از اتاق بیرون بیام. صد

 :دار نیال رو شنیدمخش

تى حأال یمكنك رؤیة زوجته؟ ضعه جانًبا ، وإال ستنجح ، فلن تجد   -

 .وظیفة في اإلمارات بأكملها

کنه تو کل امارات یوگرنه کاری مبینی زنشه؟ بکش کنار مگه نمی(

 حتی نتونی کار پیدا کنی.(

قدر خوب عربی حرف بزنه توی دلم که نیال تونسته بود ایناز این

زدم یکی دو واژه رو تحسینش کردم. همیشه وقتی عربی حرف می

رسوندم و وقتی کسی عربی باهام انداختم اما منظورم رو میجا می

فهمیدم گه ولی نمییدرک کنم چی متونستم زد، فقط میحرف می

 .منظورش دقیق چیه
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ای کشید. با تعجب خواستم برگردم که به بغلم اومد یهو نیال جیغ خفه

 :و توی بغلم باال و پایین پرید

 .وای رزا! اجازه داد اجازه داد  -

 :خندیدم و دستش رو گرفتم. نیال خیلی آهسته پرسید

 اول سراغ گوشی نریم؟  -

 : و گفتم لبخندی زدم

دن نه نیال! اول باید از این مخمصه بیرون بیایم. گوشی پیدا کر  -

 .توی این خونه کار راحتی نیست

سری تکون داد و با هم از اتاق بیرون اومدیم. قبل بیرون اومدن 

  پانسمان دست زخمیم رو عوض کردم.

 :مستقیم وارد سالن اصلی پذیرایی شدیم. نیال در گوشم گفت

رم آشپزخونه. تو راه خروج رو پیدا کن رزا. بهشون من می  -

 .گم تو توی اتاقی. بدومی

ی خونه رفت. ی گوشهای قایم شدم و نیال به آشپزخونهپشت بوفه

دونستم از کدوم بخش باید به جا بودن و نمیخدمتکارهای زیادی این

 خوام برسم. از طرفی چجوری نیال رو نجات بدم؟جایی که می

ل ا رو از پام درآوردم تا صدایی توی فضا نپیچه. طبق معموهدمپایی

ی بزرگی بود و هزار تا پس تو داشت. چند تا راهرو و چند تا خونه

در وجود داشت که جلوی هر کدوم یه مرد سبزه ایستاده بود و 

 .دادانگاری نگهبانی می

کردم که از پشت دیوار بهشون خیره مونده بودم و داشتم تحلیل می
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تق  -کار کنم تا اون مردها حواسشون پرت بشه. با شنیدن تقچی 

کفش کسی به پشت دیوار خزیدم. یه دختر نوجوون تبلت به دست 

 .رفت. نفسم رو جمع کردمداشت به طرف هال می

های گرد بهم زل زد. با باال پایین جلوی دختر ظاهر شدم که با چشم

نی به لب آوردم. به بخند مهربولاش فهمیدم ترسیده. شدن قفسه سینه

 :انگلیسی پرسیدم

- Is that tall woman with a mole on her face your 

mother? 

اش خال گوشتی داره مادر تو اون خانم قد بلند که روی چونه ) 

 )  هست؟

 :سری تکون داد و ادامه دادم

- Your mother was looking for you and wanted to 

tell the guards to go to the kitchen. 

ها اطالع بدی تا به خواست به نگهبانگشت میمادرت دنبالت می(

 .آشپزخونه بیان(

ها دوید. با لحن عربی با تردید سری تکون داد و به طرف نگهبان

 .آشپزخونه برن ها اطالع داد تا بهغلیظ به اون

سریع با یه حرکت به پشت دیوار آشپرخونه خودم رو رسوندم. نیال 

و بخند راه   زدن و بگوزن خدمتکار داشتن با هم حرف میو 

 .انداخته بودن

سرم رو کج کردم تا توجه نیال بهم جلب بشه. سر نیال که برگشت 

من رو دید. با دست، صداش کردم که سریع چیزی به زن گفت و از 
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 .آشپزخونه خارج شد. دستش رو گرفتم و پشت دیوار ایستادیم

م رو روی دهان نیال گذاشتم تا دست زخمی زد کهقلبم تند تند می

ها که داشتن به طرف آشپزخونه صدای نفس کشیدنش به نگهبون

 .رفتن نرسهمی

 ...یک، دو  -

 :سری به نیال تکون دادم و آهسته گفتم

 .سه  -

ها دویدیم و آهسته بازشون کردیم اما همه قفل بودن جز به طرف در

چرخید که در باز شد و ها مییکی. هی نگاهم از درها به نگهبون 

راهرویی پله رو نمایان شد. با پرش هوای تازه به صورتم با صدای 

 .رفت صدا کردمکمی بلند نیال رو که داشت با قفل در دوم ور می

ها رو یکی پس از برگشت و به سرعت از در خارج شدیم. پله

که  ای بوددیگری طی کردیم تا به انتهای راهرو رسیدیم. دری نرده

 :شد. نیال جیغ زدبه خیابونی باز می

 .رزا قفله  -

 .فهمن نیال یه کاری بکناالن می  -

 :سراسیمه جیغ زد

 چه غلطی بکنم؟ مگه من قفل گشام؟  -

کشید تا در باز شه و ما ی قفل میتند به زبانه-هاش رو تنددست

 :بیرون بریم. محکم جیغ زدم

 .شممون نیال. زود باشو چرسن بابامون رو میارن جلاالن می  -
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زایی قرار داشتیم. هر دو دار و هم استرستوی موقعیت ِهم خنده

زدیم یهو نیال زد توی سر من و دوباره ای چنگ میآشفته به در نرده

 داری داد زد.با حالت خنده

 .تر از منیدلم خوش بود تو باهوشی. تو که خنگ  -

رفت اشت با قفل ور میدها بهمون نزدیک شد. نیال صدای نگهبان

هام رو به که چرخیدم و با دیدن مرد سبزه قد بلند و هیکلی دست

ی تسلیم باال بردم. یهو دستم کشیده شد فهمیدم نیال در رو باز نشونه

 .کرده. در طول خیابونی که انتها نداشت شروع کردیم به دویدن

بیشتر که به فکر فرار کردن و دویدن توی این موقعیت به جای این

خندیدم. یاد قایم ریز می -های خرگوشی نیال ریزباشم به لباس

شد و همیشه هامون افتاده بودم که نیال همیشه گرگ میموشک بازی

 .هم قربانی اون بازی، من بودم

 :سرعتم رو بیشتر کردم و جیغ زدم

 .خاک تو سرت با لباس خرگوشیت  -

 :اددوید جواب دیمهای گرد همون طور که با چشم

 .تیپهتو سر خودت پلشت. انگار خودش خیلی خوش  -

تر از نیال نباشم با خنده به سر وضعم نگاهی انداختم و فهمیدم کم

  بهتر هم نیستم.

به چهار راهی رسیدیم که با صدای جیغ الستیک ماشین به خودمون 

اومدیم. دست نیال رو که با بهت به ماشین خیره شده بود گرفتم و 

 .با عجله نشستیمتوی ماشین 
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 :در رو نبسته بودم که نفس زنان جیغ زدم

 ...برو، برو، برو  -

 

ی راننده دقت نکرده بودم. گاز محکمی که به ماشین داد به چهره

های مایوس زل زدم که خیالم رو راحت کرد. به پشت سرم و نگهبان

ور، وسط چهارراه ایستاده بودن و دست به کمر و کالفه به این

کردن. نگاه حسرت بارشون به ماشین ما که داشت نگاه می وراون

 .شد قند توی دلم آب کردازشون دور می

 :نیال نیشگونی گرفت. جیغ زدم

 .چته میمون؟ سیاه و کبودم کردی  -

ی با دهن بازش مواجه شدم که به راننده چشم دوخته بود. از آینه

توی  ینی کشیدم که صداشهم بهش جلب شد. وسط ماشین توجه

 :ماشین پیچید

 کردین دو تا خواهری؟از دست کی فرار می  -

هر دو با هم مثل پت و مت نگاهی به هم انداختیم و صدای بلندمون 

 :توی ماشین منعکس شد

 خسرو؟  -

ال تا چند دقیقه هنوز باورمون نشده بود که سوار بر ماشین این گودزی

تر دیک. نیال خیلی نزشیمشدیم و به لوکیشنی نامعلوم داریم منتهی می

ی وسط ماشین زل زده بودم. بهم نشسته بود و من هم هنوز به آینه

 :نیال دستش رو حجابی در برابر دهنش کرد و نزدیک گوشم شد
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 .کس خواستگارتارو چی کار کنیم؟  حاال این  -

رسید که نیشگونی از پاش گرفتم که لحن صداش مسخره به نظر می

 :نتومیم گفتماوفی کرد. با حالت پا

 بره؟بپرس ببین ما رو کجا می  -

 :م رو به خودم ادا کردمتو دلم ادامه جمله

 َنبره سر به نیستمون کنه خدا؟  -

 :دوباره نیال به گوشم نزدیک شدو گفت

 اکس تو بود بعد انتظار داری من ازش بپرسم؟  -

ی کهکشانیش رو ای زدم که حساب کار دستش اومد و خندهچشم غره

 .وقف کردمت

 رید؟ببخشید آقای خسرو کجا دارید می  -

 :با حالت مسخره و چندشش جواب داد

 ها.برمتون. دوقلوخب هرجا شما بخواید می  -

 :نیال پوزخندی زد

 .ما دوقلو نیستیم  -

 :ها نمک بریزه که با تحکم پرسیدمخسرو خواست مثل قدیم

 ؟میشه ما رو تا دوبی برسونید آقا خسرو  -

ای گردن شکسته، دراز شد و کم موند صدام رو که شنید مثل زرافه

 :واب دادهاش از آینه بیرون بزنه. جچشم
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 ای ندارید؟چشم رزا بانو. امر دیگه  -

 چشم ازش برداشتم و به خیابون خیره شدم. نیال که کنارم نشسته بود

خورد و خندید و چون به من چسبیده بود تنش تکون مییز میر-ریز

 :داد. با بازوم به آرنجش کوبیدم و زیر لب گفتمن رو هم تکون میم

 .زهرمار  -

 دیدی گفتم عاشق سینه چاک تو هست؟  -

دارش من رو هم به خنده وا داشت. آروم لبم رو گزیدم تا صدای خنده

هامون گواه این نفس-صدایی از خنده به گوش خسرو نرسه اما نفس

صد در صد صدامون توی کل جا نبود بودن که اگه خسرو این

 .ابوظبی پیچیده بود

ای بود که به جاده زل زده بودم و آفتاب سوزان دبی به چند دقیقه

خورد. نیال سرش زد و از طرفی کولر ماشین بهمون میماشین می

کرد. صدای آرومش م گذاشته و با انگشترم بازی میرو روی شونه

 :رو شنیدم که پرسید

شه بگی خسرو تر از منی، میها صمیمیمان اینرزا؟ تو که با ما  -

و باباش چی کار کردن؟ چرا ما یهو زندگیمون از این رو به اون رو 

 ی ویالیی تجریش اومدیم طبقه آخر یه آپارتمان؟شد؟ چرا از خونه

 :دستش رو توی دستم فشردم و آروم گفتم

 .گمبذار برسیم بهت می  -

 .م سر رفتهخب االن بگو. حوصله  -

 .شنوهشه که نیال. میاالن نمی  -
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ام برداشت. رو تر کرده بودم. نیال سرش رو از شونهصدام رو آهسته

 :به خسرو گفت

شه ضبطتت رو روشن کنی ببینیم آهنگ چی پسر عمو؟ می  -

 داری؟

چه فکر بکری بود. آهنگ پخش بشه صدای ما که صندلی عقب 

سر عمو به نیدن لقب پکرد. خسرو با شبودیم زیاد جلب توجه نمی

  وجد اومد و دست به کار شد.

 

بعد چند لحظه آهنگ عربی پاپ، توی ماشین پیچید. نیال دوباره سر 

 :م گذاشت و گفترو شونه

 .حاال بگو آبجی  -

 .آبجی لفظ منه تو باید بگی رزا  -

 :خندید و بغض آلود جواب داد

خواهرانه از وقتی ازدواج کردم و تنهات گذاشتم انگار حس   -

بینمون هم از بین رفته. من رو ببخش رزا. من خیلی در حق تو و 

 .ها بدی کردممامان این

لبخند کوتاهی زدم و روی موهاش رو بوسیدم. با یادآوری تموم 

 :های مامان گر گرفتمحرف

که من زن نیال. مامان و بابا اون روز دبی بودن و با فهمیدن این  -

 ...جوری که بابا عمر شدم خیلی عصبی شدن.

 :ام باعث شد صدام بلرزهبغض توی حنجره
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 .بابا بهم گفت تو دیگه دختر ما نیستی  -

 :انگشترم رو دوباره به دست گرفت و باهاش بازی کرد

تر از این نازکشه. بابا دلچی حل مینگران نباش آبجی. همه  -

 رو چی کار کرده؟هاست. بگو دیگه بگو خسحرف

ترین سرگذشتمون م مالیدم و شروع کردم به گفتن تلخهام رو به هلب

 :که نیال خیلی در جریانش نبود

نیال اون زمون تو با آرش دوست بودی که این اتفاق افتاد،   -

خواست تو رو درگیر کنه. باالخره خاطر همین مامان دلش نمیبه

 .خودت ذهنت کم درگیر نبود

 :دمهومی از گلوش در اومد که با بغض ادامه دا

 رو؟ من قرار بود کنکور بدم؟ 93یادته زمستون سال   -

 :یواش پرسید

 همون سال که خسرو اومد خواستگاریت؟  -

 :یز خندید. دستش رو با حرص فشردم و تند گفتمر-و بعد ریز

 .ی دختر بود ههخواستگاری نبود معامله  -

ام برداشت که نگاهمون به هم خورد. اخمی نیال سرش رو از شونه

 : ش پرسیدهای خوشگل برجستهبه ابروهاش اومده بود که از بین لب

 ای؟واقعاً؟ چه معامله  -

 :در همون حین خسرو صداش بلند شد و با لودگی جواب داد

ها. من در خدمتتونم دمای دارید من انجام میهر معامله  -
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 .دخترعموهای عزیز

 :رو جمع کرد هاشمه کردم که نیال خندهداری زیر لب زمزایش کش

 .ممنون پسر عمو از شما به ما رسیده  -

 :پوزخندی زدم و صورت نیال جلوتر اومد

 اش رزا؟خب بقیه  -

ی برهوت چشم دوختم و نفسی فوت کردم و آهی کشیدم. به جاده

 :ادامه دادم

توی اون پاییز که بابابزرگ فوت کرد توی روز چهلمش که   -

نامه نامه باز شد همه از تعجب شاخ درآوردیم. توی وصیتوصیت

کردیم به نام بابای خسرو شده بود و ای که توش زندگی میکل خونه

ما که ساکنان چندین و چند ساله بودیم هیچ حقی راجب اون ملک 

 .نداشتیم

 ملک تجریش؟  -

 .کردیمدیگه همون که با بابا بزرگ توش زندگی می آره  -

 .خب  -

خبریم. ای وجود داره که ما ازش بیدونست این وسط حقهبابا می  -

د ولی تا بخوایم به خودمون بجنبینم بابای خسرو همه چی رو باال کشی

 .و ادعا کرد که همه چی مال اونه

 :نیال سر تکون داد و ادامه دادم

هاش ا ماشین اون زمونش رو فروخت و مامان النگویادته که باب  -

کنیم رو رو فروخت تا تونستن آپارتمانی که حاال توش زندگی می
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بخرن دیگه. یه شب تو با آرش بیرون بودی که بابای خسرو اومد و 

احترامی کرد. وای! لوازممون رو ریخت توی حیاط و بهمون بی

خوام همین االن گفت می ها به بابای بدشانسمونوقتی یادم میاد چی

 .خسرو رو خفه کنم

 :خندید و بعد مکثی طوالنی ادامه دادم

نیم کنیال. بابا از عمو سهراب فرصت خواسته بود تا بتونیم تخلیه   -

 اما اون شرط این رو گذاشت که من با خسرو ازدواج کنم تا بذاره ما

 .تو اون خونه زندگی کنیم

 :تعجب پرسیدبا دهانی باز بهم خیره شد و با 

 ها رو بهم نگفت؟کدوم این حرفچرا مامان هیچ  -

 :دستش رو گرفتم و مالشش دادم. ادامه دادم

 بابا جون به عمو سهراب گفته بود ما دخترمون رو نمیشفروشیم.  -

 .شیمی ما نیست ک دختر بفرواین رسم خانواده

 :لبخندی به لب هر دومون اومد که ادامه دادم

ا مجبور شدیم بعد یک ساعت خونه رو تخلیه کردیم و فقط با دو ت  -

چمدون از اون باغ ویالی بابابزرگ بیرون رفتیم. عمو سهراب 

اجازه نداده بود چیزی که حتی متعلق به خودمون بود رو با خودمون 

 .برداریم

 :ادمدی ماجرا رو بهش توضیح هنوچی کرد و ادامنوچ

که توی اون مهمونی که عمه مستانه  همون سال کنکور من بود  -

خاطر ی یه پولمون کنه. بهترتیب داده بود، ما رو دعوت کرد تا سکه

همینه بابا با عمه مستانه هم قهر کرد و نه عروسی تو، نه عروسی 
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 .من دعوت نشد

مگه عمو سهراب عموی بابامون نیست؟ پس اون چرا ادعای   -

 ارث و میراث کرد رزا؟

 :و حرفش رو تصدیق کردم. پرسیدمسر تکون دادم 

د تو یادت میاد که عمو سهراب تا وقتی بابابزرگ زنده باشه بیا  -

 خونه و بهش سر بزنه؟

 .نه خب ذاتاً با بابابزرگ مشکل داشتن قهر بودن دیگه  -

دونست پس امکان نداشت که بابابزرگ خب. بابا هم این رو می  -

ه بابا، خیلی تالش کرد اما اون وصیت نامه رو نوشته باشه. بیچار

عمو سهراب خیلی جاها آشنا داشت و بابا نتونست اثبات کنه اون 

 .نامه جعلیهوصیت

 :پانسمان دست زخمیم رو به بازی گرفت

 چرا دادگاه کاری نکرد؟  -

خب قاضی دادگاه برادر زن عمو سهراب بود. معلومه به نفع کی   -

وباره جلو جمع از بابا و درده. بعد اون مهمونی که من رای می

خواستگاری کردن یادته همه چی مهمونی به هم خورد؟ عمه مستانه 

کرد که چرا من رو اون هم هی مامانمون رو سرزنش می

 .آوردن  مهمونی

 :م گذاشتخندید و سرش رو دوباره روی شونه

 .جا که بهت گفتن زبون درازآره همون -

ت تحقیرآمیزی که به هینی از خوشحالی کشیدم و با یادآوری جمال
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 :عمو سهراب گفته بودم دلم دوباره خنک شد. نیال پرسید

 ببخشید من اون زمون اصالً حواسم به خانواده نبود رزا.  -

 .جا کنار منیاشکال نداره خواهری مهم اینه تو این  -

 :هاش رو به هم فشردبا حرص دندون

 رزا چجوری از دست این زرافه در بریم؟  -

  دارم نگران نباش بزار به دبی برسیم.نقشه   -

سری تکون داد و حس اعتماد توی وجودش شعله کشید. حاال آبجیم 

بالت کنارم بود و تموم فکرم دانیال شده بود. تو کجایی دانیال؟ کجا دن

 بگردم؟

ی فتنه از دور ظاهر شد. نیال تو بغلم بعد یک ساعت، نمای جزیره

ر دانیال غرق بودم. صدای خوابیده بود و من همچونان در فک

 :عجیب، غریب خسرو باعث شد نگاهی بهش بندازم

ای بود؟ نوشته این مرد همونی نیست که با شما توی مارکت کره  -

 خدا رحمتش کنه! شوهرت مرده رزا؟

 :نیال با صدای خسرو از خواب بیدار شد. با جیغ بلندی پرسیدم

 چی؟  -

شده بود نشون داد. نیال خسرو بنری رو که توی ابتدای شهر نصب 

 :دمزهاش رو مالید که دوباره جیغ چشم

 .دارنگه  -

ماشین رو کمی جلوتر پارک کرد. تند در ماشین رو باز کردم و به 

بنر نزدیک شدم عکس عمر بود که زیرش پیام تسلیت از طرف امیر 



 

 

 WWW.98IA3.IR 855 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

امارات روش حک شده بود. پاهام لرزید و زمین نشستم. عمر مرده؟ 

 ...عمر

دست زخمیم چنگی به خاک روی زمین انداختم که درد تو کل  با 

گذشت توی وجودم پیچید. صدای بوق ماشین هایی که از کنارم می

های عکس گوشم بود که نیال من رو توی بغلش کشید. نگاهم به چشم

تونستم تصورش بکنم که خندان عمر ثابت مونده بود و حتی نمی

 .عمر مرده

دست به صورتم کشید. تازه متوجه شدم که  نیال از بغلم جدا شد و

کنم لرزش بدنم و احساسی بدی ک داشتم عذاب دارم گریه می

های درونم له شدم و کرد. تحت سرزنشوجدانی به روحم وارد می

 .شکستم

 :نیال صدام کرد و گفت

 تونه باشه؟رزا نوشته کشتنش. به نظرت کار کی می  -

 .دستم رو گرفتسری به طرفین تکون دادم که نیال 

گرده تا قاتل رو دستگیر آبجی پا شو. شاید االن پلیس دنبالت می  -

 .ها به کمکت نیاز دارنتر به دبی برسیم. اونکنن. باید سریع

هام متوقف نشد. مگه من به زور من رو وارد ماشین کردن و اشک

م رو کشته بود؟ چرا باید خواستم عمر رو بکشم چون بچهنمی

 .اشک بریزم و دلم براش بسوزه؟ عمر کم گناه نداشت جوریاین

دونم چقدر گذشت که خسرو ما رو جلوی شرکت سلین پیاده کرد نمی

ها که باهاشون و خودش با ترس پا به فرار گذاشت. از همون زمون

ای خسرو و باباش پا در ارتباط بودیم توی همچین ماجراهای خطری
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ن. البته االن بهش نیازی ندارم و کردذاشتن و ترکمون میبه فرار می

 .خواست به کارهامون سرک بکشهدلم نمی

 :صدای متعجب نیال باعث شد سرم رو باال بگیرم

 رزا؟  -

 یه عده پلیس خانوم و آقا جلوی شرکت سلین ایستاده بودن و سلین با

ها به من رسید و دیدنم با دهانی باز بهم هجوم آورد. زودتر از پلیس

 :جیغ زد

 تو عمر رو کشتی؟ تو کجا بودی توی این دو روز؟ هان؟ رزا؟ با  -

 .توام

تر از خوان من رو قاتل جلوه بدن؟ خب بدن. چه اتفاقی شیرینمی

خوام تا برای حال خودم گریه کنم. صدای این؟ من االن یه گوشه می

 :جیغ و داد نیال و سوگل توی سرم بود

ن نداره اون این بود امکابرین؟ اون زنش نبرینش! کجا دارین می  -

 .کار کرده باشه

ی متحرک توی ماشین پلیس امارات نشستم. توی همون مثل مجسمه

ش به ماشین پلیس سبب شد ماشین متوقف حال صدای دانیال و حمله

بشه. نگاهی به بیرون انداختم. دانیال خیلی پریشون بود و موهاش 

شش داده هاش کل صورتش رو پوروی صورتش ریخته بود. ریش

 .دادهای سرخش خشمگین و ناراحتی رو بروز میبود و چشم

ی طرف من کوبید و داد بهش زل زده بودم که با دست روی شیشه

 :زد
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 .اون قاتل نیست. ولش کنید  -

چندتا پلیس عرب گرفتنش و اجازه ندادن دانیال بهم نزدیک شه. مثل 

 نوان قاتل دارممجسمه، خشکم زده بود و عین خیالم نبود که من به ع

 .رمبه جای نامعلومی می

هام بسته بود سرم رو به شیشه تکیه دادم و ماشین به راه افتاد. چشم

زدم. چرا باید االن عمر بمیره؟ اصالً و فقط توی دلم خدا رو صدا می

 ؟ چرا من و نیال رو زندانی کرد؟عمر کجا بود این همه مدت

*** 

تر فتگی ذهنم کمی کما از آشهای لب زن عرب خیره شدم تبه ترک

تند  -اراده سری تندشه. با صدای جیغش یک متر باال پریدم. بی

 :تکون دادم که پرسید

 لماذا اختلفت مع زوجك؟ -

 چرا با شوهرت اختالف داشتی؟(  (

ام بیرون بزنه و قلبم مثل بمبی بود که نزدیک بود از قفسه سینه

 :گفتممنفجر بشه. لرزش صدایی که مشهود بود 

 ...نحن لم نختلف  -

 ).ما اختالف نداشتیم  (

ی نثار صورتم کرد. با صدای جیغ م تموم نشده بود که سیلیجمله

خودم ترسیده و همراه صندلی به زمین افتادم. مردی موهام رو به 

 :عقب کشید و صدای زن دوباره توی اتاق تاریک پیچید
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 لطاجنحتى تقول لماذا قتلته بنفس الحساء ونفس ا  -

  ) تا وقتی نگی چرا اون رو کشتی همین آش و همین کاسست.(

ای که به فکم خورده شد درد سیلیی موهام که داشت کشیده میریشه

تر کرده بود. به زور بلندم کردن و صندلی رو مرتب بود رو بیش

  کردن. پانسمان دست زخمیم سر باز کرده بود.

ی که از چهره ی دوباره نشستم و مرد سیاه پوست و عینک

اش وحشت کرده بودم پاکت رو به طرفم دراز کرد. عصبانی

 .نمکتونستم پاکت رد باز ودن و نمیبهام قفل شده دست

ی عمر رو جلوم های جنازهمرد عرب پاکت رد باز کرده و عکس

 :گذاشت

 أین كنت لیلة الحادث الذي لم تكن تعرفه عن زوجتك؟  -

  همسرت خبر نداشتی؟(شب حادثه کجا بودی که از  (

ای که چیزی از سوالی که پرسید نفهمیدم فقط صدای گنگ بی معنی

تر وحشت زده کرد. به خودم اومدم که دیدم داشت من رو بیش

 :هاش جیغ زدمفشاره. از بین دستام رو داره با تمام شدت میچونه

- I dont know arabic. 

  )من عربی بلد نیستم(. 

کل برعکس روی صندلی نشست. نور آفتابی از پوزخندی زد و به ش

ش رو ی سقفی به صورت خشنش تابیده شد. دوباره جملهپنجره

 .تکرار کرد این بار به زبون انگلیسی

 :با متوجه شدن حرفش به گریه افتادم
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- I was in Abu Dhabi. I was not in Dubai at all, 

you can ask the maid of the villa that I gave you 

the address. 

من روز حادثه ابوظبی بودم و هرگز دبی نبودم میتونید این  )

موضوع رو از خدمتکارهای ویالیی که آدرسش رو بهتون دادم 

  بپرسید. (

ها رو از روی میز جمع کرد و دستور داد تا من رو دوباره به برگه

ی عمر خورد. چنان بازداشت منتقل کنن. نگاهم به عکس جنازه

نی به صورتش پاشیده بود که قابل تشخیص نبود. خیلی دل نازک خو

 .هام رو بسته و ته دلم خالی شدبودم و با دیدن این عکس سریع چشم

به زور از روی صندلی چوبی بلندم کردن و در طی راهرویی 

ی کنج دیوار، نور گاه منتقل شدم. پنجرهتاریک و نمور به بازداشت

کرد. توی این اتاق ریک بازداشتگاه میخیلی کمی رو وارد محیط تا

 .تنها بودم و انگار جوری انفرادی بود

دار نشستم و زانوی غم به بغل گرفتم. روی موکت سرد و نم

شد و هر دفعه که به چرایی این ماجرا هام هر دقیقه بیشتر مینگرانی

اومد که قلبم رو های مختلفی سراغم میکردم قضاوتفکر می

 .رنجوندمی

جا ان؟ چند ساعتی هموننیال و نیال االن کجان؟ تو چه وضعیدا

جوید. صدای خراشی نشسته بوده و افکار، مثل خوره مغزم رو می

ای بود که توی فضای بزرگ روی دیوار از اتاق کناری چند لحظه

هام هام رو روی هم گذاشتم و اشکبازداشتگاه پخش شده بود. چشم

که صدای هق زدنم به بیرون اینکل صورتم رو فرا گرفت. برای 
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 .نره دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم

  پانسمان دستم خونی بود و باعث شد خون به صورتم بخوره.

های گرم، روحم رو از بدنم جدا کرد. تکه و اشک-های تکهنفس

 :آهسته زیر لب زمزمه کردم

 شنوی؟دانیال کجایی؟ صدام رو می  -

 :ای رو شنیدمدای آهستهصبودم که ای کز کرده صدا گوشهبی

 جایی؟رزا؟ رزا؟ رزا تویی؟ تو این  -

آدم وقتی جای ساکتی تنهاست همیشه احساس این رو داره که کسی 

کنه. توهم صدای دانیال هم خیلی وقت بود که باهام بود. صداش می

 :چیزی نگفتم که دوباره صدا پیچید

 رزا؟ رزا منم دانیال. رزا؟  -

 :به لب زدم و جواب دادم تبسم آرومی

 !توهم صدات هم شیرینه دانیال  -

جام اتاق کناریت. من رو هم به عنوان توهم نیست رزا. من این  -

 مضنون دستگیر کردن. حالت خوبه رزا؟

 :های گرد پرسیدمهام تیز شد و با چشمگوش

 رسه؟صدات چجوری به اتاقم می  -

 .استرسمت  جا رو نگاه کن. باالاین باال. این  -

هایی که باالی اتاق و نزدیک سقف بودن خیره های تارم به میلهچشم

 :شد. با ذوق و کمی صدای بلند پرسیدم
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 دانیال تویی؟  -

اش توی گوشم پیچید و قند توی دلم آب شد. لب صدای تک خنده

زخمیم با لبخندی که زده بودم سر باز کرده بود و مزه خون رو توی 

 پشت دست خون رو پس زده و به گریه افتادم: دهنم حس کردم. با

 .دانیال من عمر رو نکشتم. به خدا من نکردم. باور کن  -

 :سریع حرفم رو قطع کرد و گفت

ها دونن ما نکشتیمش. اونها میدونم من هم نکشتمش. اونمی  -

شناسن اون ولیعهد اماراته. نگران نباش، سفارت قاتل اصلی رو می

 .جا نگه دارن رزاذارم تو رو ایننمی ایران پشت ماست.

 هام رو پس زدم.اشک

جا رو ترک کنم، خوام ایندانیال دلم برات تنگ شده. من نمی  -

 .جا کنار تو نفس بکشمخوام هر لحظه اینخوام... میمی

های کوتاه رو گرفته بودن و حس کردم فشاری هاش میلهانگشت

 :روش هست

 .رهاتوای رزا! وای از دست کا  -

 :ادامه داد

تر حرف بزنم. به دیوار چنگ زدم و تونم بیشرزا! دیگه نمی  -

ها رو گرفتم تا ببینمت. اگه کارم داشتی دیوار رو دو بار بکوب. میله

 باشه؟

 .چشم گفتم و دانیال پایین پرید

*** 
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جا زندانی کرده بودن و فقط با دانیال چند روزی بود که ما رو این

کردن حالم پیشش خوب بود. همین که پشتم به دیواری میبازجویی 

کرد. شب و روز رو بود که دانیال بهش تکیه داده، دلم رو گرم می

فهمیدم تابید میگم کرده بودم و هر وقت از پنجره نوری به اتاق می

 .دادنشدم صبحانه بهم میصبح شده و بعد چند لحظه که بیدار می

ه دست و یه حبه قند پنیر با یه لیوان نصفیک تکه نون به اندازه کف 

داد. امروز بعد خوردن صبحانه کمی با دانیال ی زهر میآب که مزه

 حرف زدم و بهم اطالع داد که بعد فرارم از ویالی ابوظبی همراه با

کیویستان، همون دختری که توی آزمایشگاه کمکم کرد به دنبالم 

 .اومدن

دان قلبم رو فراگرفته بود و اگه حس امنیت و آرامش توی تاریکی زن

دونم که جام پیش دانیال امنه. چند حتی تا آخر عمر بازداشت باشم می

لحظه بعد از خوردن صبحانه در بازداشتگاه با صدای بلندی باز شد 

 .و صدای لوالی در توی فضا پیچید

زن عرب و سیاه پوستی که ابروهایی پرپشت داشت بهم نزدیک شد 

 :اش با تحکمی صدا زدبا صدای مردونه

 قُم. ِامشی. ) بلند شو. برو( -

با دهنی باز توی هپروت بودم که دستم رو کشید و با خودش به 

های کوچیک کنج دیوار نگاه بیرون برد. با نگاهی نگران به میله

 :انداختم. توی دل به دانیال گفتم

 .گردمدانیال. دارم میرم نگران نباش. زود برمی  -

جه، بدنم به لرزه افتاده بود که از راهروی طویل گذشته از ترس شکن
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و وارد اتاقی شدیم که با اتاق قبلی متفاوت بود. پانسمان دست زخمیم 

 .زددو می -هام دوباز شده بود و چشم

وسط اتاق ایستاده بودم که همون مرد بازجوی هیکلی اومد و روی 

کرده و صندلی وسط محیط نشست. پانسمان رو خیلی آهسته شل 

 .بهش خیره موندم

  خوایم خانم فانی. (نعتذر لك یا سیدة فاني. ) از شما عذر می -

 :هام اندازه پیاله شده بود که به انگلیسی ادامه دادچشم

The Iranian consulate in the UAE- informed us 

that you were Mr. Fani's legal and official wife 

and that you apparently spent that night in Abu 

Dhabi for your wife to visit. I apologize for 

suspecting you. You are free, you can visit. 

گری ایران توی امارات به ما اطالع داد که شما همسر کنسول( 

قانونی و رسمی آقای فانی بودید و ظاهراً اون شب شما توی ابوظبی 

که به شما مضنون تشریف بیارن. از این به سر بردید تا همسرتون

  برید.(تونید تشریف بخوایم. آزاد هستید میشدیم معذرت می

 چی؟  -

صدام جوری بود که انگار از شوک بزرگی خارج شدم. لبخند خیلی 

محوی زده و از اتاق بیرون رفت. زن، من رو به بیرون اتاق هدایت 

 از اون خفگان نجات پیداکرد تا پاهام که زنجیر شده بود باز شه و 

جاست. دانیال خواستم برم. همسر اصلی من اینکنم. اما من نمی

 جا مونده چرا من باید برم؟این
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جا موند. چشمم به پشت سرم بود که درها قفل شدن و دانیال همون

 :بی قرارتر سریع رو به زن گفتم

 شه؟اون مرد که توی بازجویی نگهش داشتید. چی می  -

؟ باال سر جنازه هنوز اثبات نشده که اون ساعت از شب کجا بوده  -

 .ترین مضنون ماستهم توی جاده حضور داشته. پس قوی

 :هام سرازیر شد و صدام گرفتمهابا اشک از چشمبی

 ..نه، نه! اون این کار رو نکرده. من مطمئنم. من مطمئنم  -

در بسته شده از فضای وحشتناک بازداشتگاه بیرونم بردن و جلو 

 :زدمق فریاد میه-زانو زدم. با هق

 .کس رو نکشتهاون این کار رو نکرده. دانیال هیچ  -

تر از همیشه توی سرم هام بسته بود که صدای نیال، نزدیکچشم

هام و دست کشیدن پیچید. توی بغلی فشرده شدم و با باز کردن چشم

های کوتاهم و فسبه کمر اونی که بغلم کرده بود فهمیدم نیالست. ن

 :داددرد توی تمام بدنم پیچیده شده بود. نیال آهسته دلداریم می

تر به شه. باید سریعرزا؟ عزیزم گریه نکن همه چی درست می  -

 .م! پا شو خواهری. قوی باش آبجیگری ایران بریکنسول

دونم چطور توی سنگی توی گلوم مانع نفس کشیدنم شده بود. نمی

 .م و حاال داریم به حایی میریم که اصال نمیشناسمماشین آرش نشست

ی من حاال نیال رو کنارم داشتم اما عشقم کنارم نبود. کل زندگیم رو

ها سالم بیرون میاد که دانیال از پشت اون میلههوا معلق بود و از این

 .یا نه مطمئن نبودم
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ای نشستم تا وکیلی که گری ایران شدیم و روی صندلیوارد کنسول

رش برامون جور کرده بود بیاد. نیال بغلم کرده بود و باهام حرف آ

 .شدوشم زمزمه میگهای دانیال توی زد اما من فقط حرفمی

مرد جوون و همسن سال دانیال، ما رو به اتاقی صدا کرد. بهش 

کردم دانیال منه اما اون دیدم فکر میخیره بودم و هر کسی رو می

گون داشت موهاش ر پشت و صورتی گندمدانیال من نبود. ابروهای پ

 .رو به پشت سر شونه کرده بود و الغر اندام بود

همراه نیال به اتاق وارد شدیم و پشت میزی گرد جا گرفتیم. همون 

 :مرد شروع به توضیح اتفاقی که افتاده کرد

 ...خب! خانم فانی  -

 :سریع واکنش نشون دادم

 .من رزا بهادری هستم نه فانی  -

های داخل یه پرونده تر اخم کردم. برگهلبخندی به لبش اومد که جدی

 :صدا ادامه دادرو ورق زده و با لحن قاطع و خوش

بله، خانم بهادری! شما روز حادثه کجا بودید و علت حضورتون   -

 .رو بفرمایید

هام رو توی مشتم قایم کردم. درد آب دهنم رو قورت دادم و ناخون

 :تنم پیچیدزخم کف دستم تو 

 .ودیممن و خواهرم نیال توی ویالی ابوظبی بودیم. ما اصالً دبی نب  -

ای که های پیشونیش نمایان شد. با هر جملهابرویی باال داد و چین

 :نوشتای چیزی میگفتم توی برگهمی
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 جا چرا رفته بودید؟ چند روز اونجا بودید؟.را ابوظبی بودید؟ اون  -

 :که نیال دم گوشم گفت کالفه سری تکون دادم

 .کنمیخاطر دانیال... خواهش مرزا به  -

 :که دانیال هنوز زندانه شروع کردم به گفتنبا فکر کردن به این

 ...ما از دو روز قبل اون حادثه به ابوظبی رفتیم. من و عمر  -

 :خودکارش رو به دندون گرفت

زدیک با چه هدفی با عمر ازدواج کردید؟ اصالً چرا بهش ن  -

  شدید؟

من بهش نزدیک نشدم. من رو مجبور به ازدواج کرد. من اگه   -

 ...کردمباهاش ازدواج نمی

های خیس نیال انداختم و کل ماجرای بین خودمون و نگاهی به چشم

عمر رو به مرد، توضیح دادم. جز هدف اصلیم که انتقام گرفتن ازش 

 .بود

که وقتی ورد اینیلی در مهام رو یادداشت کرد و ختمام حرف

آزمایشگاه بودیم، عمر چرا من رو تنها گذاشت پرسید اما اطالعی 

تونستیم به نداشتم. آدرس باشگاه سوارکاری رو بهش دادم و فعالً می

 .خونه برگردیم

*** 

های توی دلم بودم که میرا از پشت کمرم رو سرگرم نوشتن حرف

اره. این روزها گرفت و بغلم کرد. بچه نمیدونست تنم هنوز درد د

تر از همیشه، منتظر عشقمم تا برگرده. از کشته شدن عمر ساکت



 

 

 WWW.98IA3.IR 867 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

کمی ناراحت بودم اما از اون بیشتر ناراحت این بودم که چرا دانیال 

 نیست و من هنوز ندارنش؟

ش حالم های کوچولوی میرا رو نوازش کردم که صدای بچگونهدست

 :رو عوض کرد

 شی؟ه رزای قبلی میخاله؟ اگه عشقت برگرده، خال  -

ای به دست کوچولوش زدم و از پشت سرم به رو به روم بوسه

کشیدمش سری تکون دادم. انگشت های نازک و کوچیکش رو به 

 :زیر چشمام نزدیک کرد و دوباره پرسید

خواد خوشگلیت رو از هات گود افتاده. من اصالً دلم نمیزیر چشم  -

 .رگردهدست بدی پس میرم دعا کنم تا عشقت ب

اش روی ای روی موهام کاشت و صدای پاهای برهنهبوسه

گذشت اما ای از برگشتنم میهای اتاق شنیده شد. یک هفتهسرامیک

 .کردمانگار هزار سال گذشته بود و دل تنگ دانیال لحظه شماری می

که نیال تنها نباشه به امارات اومده بود و نیال دوباره آرش برای این

فته گبود. به تنهایی و نبود نیال عادت داشتم. سلین بهم تنهام گذاشته 

بود که امروز چهارده فروردین هست این یعنی من حتی یادم نبوده 

عید نوروز کی شروع و کی تموم شده. این حس خیلی بدی رو به 

کرد. انگار از یه مهمونی خیلی مهم دور مونده باشی قلبم الهام می

 .اون هم باالجبار

نار گذاشتم و رو به غروب چهارده فروردین نشستم. آی مک رو ک

تازه شروع شده؟  1400چه غروب دردناکی بود. یعنی االن سال 

 چطور ممکنه من این موضوع رو نفهمیده باشم؟
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 .سالم رزا  -

به سمت صدا چرخیدم که با دیدن پدرام کالفه نفسی فوت کردم. 

ازدواج کرده؟ هنوز برام جای سوال بود که چرا شایلی با پدرام 

رسید. سریع روی صندلی میک آپ آشفته و سراسیمه به نظر می

 .ش قرار داداتاق نشست و دستش رو روی سینه

 :ن پرسیدم -کردم که با منبهش نگاه می

 بهتری رزا؟  -

ش رو به دست گرفت ای سر تکون دادم که حلقهبا لبخند مسخره

 :باهاش بازی کرد

 ...تم شایدبری؟ گفی دانیال خوای خونهمی  -

خوام مصمم از جا برخواسته و بهش فهموندم که همین االن می

باهاش برم. سری تکون داد و راهی شد. پشت سرش بدون عوض 

با دیدنم با تعجب به   کردن لباسم راه افتادم. سلین توی آشپزخانه بود

 :سمتم اومد

 رزا؟ مطمئنی؟  -

همراهی کردم. با بودن پدرام رو  وهام رو باز و بسته کردم چشم

دونست که این کنارش، امنیت کوچولویی به دلم نشست. انگار دلم می

کنه و هیچ مرد یعنی برادر شوهرم مثل عشقم از من نگهداری می

 .دهی صدمه بهم رو نمیوقت اجازه

هوی دلنشین باد که از درز  -توی راه، صدایی جز صدای هو

قرار شد. پدرام بید شنیده نمیکرها و درها به داخل نفوذ میشیشه
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 :من ادامه داد -بود و دوباره با من 

ه شایلی... حامله است. اگه بشه زودتر تو رو برسونم و برم. اگ  -

 ...خواستی برگردی

 .گردمبرنمی  -

م اجازه نداد حرفش تکمیل بشه. به جلوی دار و گرفتهصدای خش

طبقه پنجم رو  525 احدای رسیدیم و کلید وساختمون بلند و ده طبقه

 .بهم داد و رفت

با ورودم به البی، مستقیم به سمت آسانسور رفتم. برعکس پنت 

ها. ها، نردهجا همه چی سفید بود. سقف، کف، دیوارهاوس عمر این

 .حتی آسانسور

ا زیاد دقتی روی جزئیات نذاشتم و با آسانسور به طبقه پنجم رفتم. ب

در برابرم قرار  525ی ی شمارهباز شدن آسانسور درهای خونه

گرفت. کلید رو توی در پیچوندم و وارد شدم. بوی عطر تلخ دانیال 

داد. نور مخفی و گیتاری که روی زمین بود حس حال زندگی می

ی خونه اینجور فهمیدم که خونه روشن بود و از وضعیت آشفته

 .دانیال حالش خوب نبود

به سمت گیتارش قدم  آهسته مهابا بغض به گلوم چنگ زد وبی

خواست دست به برداشتم. چرخی توی هال زدم و اصالً دلم نمی

گرده و من ته دلم بهش امید چیزی بزنم تا دانیال برگرده. اون برمی

 .دارم

خواست بوی تنش رو که توی فضا میلی به غذا نداشتم و فقط دلم می

مال خودم  ام حبس کنم و برای ابدهنوز مونده بود رو توی قفسه سینه
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 .بکنم

ی جلوی تلوزیون ی سفید و بالشت زرد دانیال روی کاناپهمالفه

مونده بود. آهسته به آغوش همون کاناپه پناه بردم و جای دانیال دراز 

 .آسا خیس کردمهای سیلکم بالشت رو از اشک -کشیدم. کم

 عمر چرا مردی؟ چرا دانیال رو به دردسر انداختی؟ چرا؟ چرا؟ -

رفت. خدا  هقم به آسمون-هام توی بالشت خفه شد و هقغصدای جی

من رو ببین! من هنوز عاشقتم! خدایا این زندگی، تاوان کدوم گناه 

شنوی؟ باهام ؟ این زندگی رویای من نیست. خدایا صدام رو میمنه

دونم چه اشتباهاتی کردم همه دونم این حق من نیست. میقهری؟ می

ه انجام این کارها ای از زمان، مجبور بدونم اما توی برههرو می

  ...خوام! خدایا تو رو خداخدایا من دانیال رو از تو می .بودم

هام نفس زدن -هام توی قالب صورتم دوباره پخش شدن و نفساشک

 .ی شکایت دوباره رو نداداجازه

 چند ساعت بعد

شدن در از خواب پریدم. هینی که کشیدم باعث شد با صدای کوبیده

 .جا بایستهرفت همونای که داشت به سمت چپ راهرو میسایه

 تو... کی هستی؟  -

سایه بیشتر شبیه یه زن بود تا یه مرد. اگر اون فرد زنه پس توی 

ی ی پاشنهکنه؟! صدای انعکاس یافتهی دانیال چی کار میخونه

ر اومده و با روشن خونه به صدا د های کفهاش روی پارکتکفش

هام رو محکم بستم و بعد از چند لحظه که باز ها چشمغکردن چرا

 .کردم لبخندی به لبم برگشت
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 تو؟  -

 کنی؟ آزاد شدی؟جا چی کار میسالم رزا! این  -

کرد با لباسی سفید و دختر کوردی که توی آزمایشگاه عمر کار می

زد. از روی زرد رنگ باالی زانو و موهای پریشون بهم لبخند می

 .د شدم و خندان به بغلش پریدمکاناپه بلن

  شه دختر.چی درست مینگران نباش همه  -

بغضی که درگیرش بودم دوباره سر باز کرد و پیرهن خوشگل 

 :داریم دادسفیدش رو َتر کرد. سریع من رو روی کاناپه نشوند و دل

ها دنبال تو هست بچه شدی رزا؟ االن وقت گریه نیست همه چشم  -

 تا بتونی دانیال رو نجات بدی. پاشو! قوی باش.

هام رو پس زدم و بهش خیره شدم تا بدونم منظورش چی بود. اشک

 :لبخند مونالیزایی تحویل داد و گفت

 .گمام. صبح بهت میفعالً بخواب. من هم خیلی خسته  -

 مگه؟ساعت چنده   -

آب راه افتاده از دماغم رو باال کشیدم که به سمت ساعت سر 

 :برگردوند

 .چهار صبحه. بخواب فردا کار زیاد داریم  -

ی کناری دراز کشید. کتش رو قبل چشمکی زد و خودش روی کاناپه

دراز کشیدن درآورده و موهاش رو رها کرد. از هیجاِن قلبم تا نیم 

  خوابی شد.ش خستگی تنم مانع بیساعت نتونستم بخوابم اما بعد

 صبح
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های پاشنه بلندی به پا کردم. موهام سر تا پا مشکی پوشیده و کفش

رو شونه نکرده بافتم و همراه کیویستان از خونه بیرون اومدیم. 

دونستم چه فکری توی سرشه اما بهش اعتماد داشتم. با اعتماد به نمی

 .د عمر نشستیمنفس قدم برداشته و داخل ماشیِن هدیه تول

خواست کس رو نداشتم و اصالً دلم نمیچیز و هیچحوصله هیچ

م بگیره. کیویستان م بزنه و گریهخاطرات شوِم بودن با عمر به کله

ازم خواست جلوی ساختمون دو طبقه نگه دارم. ساختمون معمولی 

 .بود و انگار قرار مالقات داشت

هاش مقابل در ساختمون ماشین رو جای امنی پارک کردم و همراه با

ایستادیم. در حیاطش بعد چند لحظه باز شد و مرد الغر اندامی ما 

 .رو به داخل راهنمایی کرد

رسید که ساختمون دو راهروی تنگ و تاریک به حیاط بزرگی می

جا جاخوش کرده بود. دستم رو توی دستش فشرد و با طبقه همون

 .سری بلند به طرف داخل ساختمون حرکت کرد

ای که درخت نخل سر به فلک از کنار حوض کوچولوی آب و باغچه

 .ای نداشتگذاشته بود گذشته و وارد ساختمونی شدیم که هیچ پله

ی خالی از اسباب و اثاثیه رسید. خونهچیز قدیمی به نظر میهمه

بود. وسط هال، مردی با لباس مشکی بلند عربی نشسته و سیگار به 

ص ه ما بود و چیزی از صورتش مشخکرد. پشتش بهوا دود می

 .نبود

های نمور چرخوندم. با بلند نگاهم رو به سقف ترک خورده و دیوار

شدن مرد توجهم جلب شد که سیگارش رو به هوا فوت کرد. با 
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ای قفل کرد، دستپاچه شده دیدنش یخ زدم. تمام مغزم برای لحظه

  .بودم

 .لدینا أدلة على أنك قاتل عمر الفاني  -

  مدارکی داریم که نشون میده شما قاتل عمر الفانی هستید.(( 

 با بهت به کیویستان خیره مونده بودم، ما در مقابل ولیعهد امارات

اندام و قد بلند و خیلی مسن. همیشه تو اخبار و بودیم؛ مردی الغر

دیدمش اما االن مقابل من ایستاده که سیگار رو زیر پا له ها میمجله

  کرد.

 هذه الفتاة الرجل الساخر؟هل   -

  ) این دختر، زن اون مرد ایرانیه؟ (

کیویستان با شجاعت سری تکون داد. من هنوز توی بهت و شوک 

ای از کیفش حضور ولیعهد بودم که به کیویستان اشاره کرد. پوشه

 .در آورد و به مرد هیکلی که شبیه بادیگاردها بود داد

 :ه من پرسیدپوزخندی به لب ولیعهد اومد و رو ب

 لماذا تزوجت عمر إذا لم تحبه؟  -

  ) چرا با عمر ازدواج کردی وقتی عاشقش نبودی؟(

چیزی از سوالش نفهمیدم که کیویستان جوابش رو داد و اون هم 

سریع دستوری داد. دستم توی دست دختر کورد قرار گرفت و آهسته 

 :فشرده شد. لبخندی به لب رو به من گفت

 .شهل آزاد میبه زودی دانیا  -

چشمکی شیطون بهم زد که با لبخند پررنگم مواجه شد. بعد خارج 
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شدن از اون ساختمون از کیویستان تشکر کردم و من رو توی 

 .آغوشش جا داد

 .وطن بودن رو هم در حقم تموم کردی. عاشقتمتو حق هم  -

ای کرده و همراه هم به دختر کورد با چشم و ابروی مشکیش خنده

ره چون دونستم همه چیز خوب پیش میدانیال برگشتیم. میی خونه

عهد پرسیدم که به ولیبه کیویستان اعتماد کامل داشتم. اما باید می

  کشید.چی گفته. داخل آشپزخونه لیوان آب رو داشت سر می

  بهش چی گفتی دختر؟  -

لیوان آب رو روی میز گذاشت و موهاش رو پشت سرش جمع 

  کرد.

دونستن گاه کار کرده بودم. میمن مدتی توی اون مخفی باالخره  -

  عهد اختالف دارن.عمر و ولی

پلکی زدم و کیفم که توی دستم بود رو به روی مبل پرت کردم. به 

  آشپزخونه وارد شدم و رو صندلی نشستم.

  شت؟خوام بدونم چرا عمر رو کخب! می  -

د و نشست. دستم کمی بهم زل زد و بعد صندلی مقابلم رو عقب کشی

  رو توی دستش گرفت.

ها، ی نفتی دادن به آمریکاییشویی، اختالس، رشوهدونی! پولمی  -

  های عمر بود.قاچاق و و و.... همه کار

 :امه دادهام رو به بازی گرفت و ادانگشت

ی نفتی ناراحت بود و هی به عمر عهد از رشوهجورایی ولی یه  -
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  یکایی ها نفت نفروشه.داد که به آمرتذکر می

 :حرفش رو قطع کردم و با تعجب پرسیدم

  چرا؟ چه دلیلی داشت این کار رو بکنه؟  -

 :نگاهش به نگاهم گره خورد و آب دهنش رو قورت داد

دادن. مبادله کاال به کاال بود و این به ها پول نقد نمیخب آمریکایی  -

عاشق این هست ت دونم اما شاه اماراضرر کشوره. علتش رو نمی

  که پول وارد کشورش بشه مخصوصا دالر.

 :ردام تکیه دادم. اضافه کدستم رو زیر چونه

عهد رو دارم. به جای آزادی ی تهدیدهای ولیمن مدارک همه  -

ی آزادی دانیال دانیال این مدارک رو بهش دادم. اون هم زیر برگه

  رو امضا کرد.

 :لب پرسیدم با ذوق بازوش رو چسبیدم و لبخند به

  شه؟دانیال آزاد می  -

ش رو یک بار باز و بسته کرد که با های زیبای آهوییچشم

 .خوشحالی به بغلش پریدم

دونم چجور ازت تشکر کنم واقعاً ممنون. واقعاً کیویستان نمی  -

  ممنون.

و با حرکتی ازم جدا شد. نگاهش کمی   موهام رو نوازش کرد

 :دامه دادمن ا -عوض شده بود با من

اومد. ی شیخ دررزا... ام... اموال عمر همه و همه به مصادره  -

 .ها چقدر حریصنخودت که خبر داری این عرب
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 :لبخندم خشکید. سری با تاسف تکون دادم

اشکال نداره. پنت هاوس و واحدی توی یکی از طبقات برج   -

  الخلیفه به اسم منه.

 :صورتم رو نوازش کرد

  ی میدان تاکسیم چی؟مغازه  -

ام که گرانهچجوری از این موضوع باخبر شده بود. با نگاه پرسش

 :ای زدمواجه شد تک خنده

  .  ...من و عمر اون مغازه رو با هم پسند کردیم و قرار بود  -

ی حرفش جوش در اومد که همین باعث شد دیگه ادامهصدای قهوه

های فرانسوی قهوه ریخت. فنجون رو نشنوم. از جا بلند شد و داخل

حس کردم حدس و   هر دو فنجون رو روی جزیره گذاشت.

  به جاست.  هام در موردشزنیگمانه

  اون مغازه قرار بود مال تو باشه نه؟  -

 :ستم رو نوازش کردهاش گل انداخت. دخندید و گونه

  خیال دختر.بی  -

رت دانیال بیاد تا باهاش مشوافکار خوبی به ذهنم رسید اما اول باید 

  .کنم. قهوه رو مزه کرده و لبخند گرمی تحویلش دادم

*** 

هام رو چک کرد و آرایشم رو های ناخننیال برای بار هزارم الک

ای فیکس کرد. موهام رو پشت سرم بست و خنده به لب رو به آینه

 :که جلوش نشسته بودم گفت
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 .شدمن هم بودم، عاشقت میدانیال اگه عاشقت شده حق داشته. م  -

خواد چیزی بهم ای به لب زدم که مقابلم نشست و حس کردم میخنده

کرد تا ی ملوسی بهم زل زده بود و این پا، اون پا میبگه. مثل گربه

 .بفهمه چجوری باید سر صحبت رو باز کنه

 ...خواستمآبجی رزا! می  -

 :لبخند به لب پرسیدم

 خوای بدونی؟و چی میبگو نصف جونم کردی. بگ  -

حالتش رو به دست گرفت هاش رو روی هم فشرد و موهای خوشلب

 :چرخوند اضافه کردجور که میو همون

 ...دونی؟! انگار... انگار سلینمی  -

 :هام تیز شدبا شنیدن اسم سلین گوش

 .سلین چی؟ بگو نیال  -

 ...ببین  -

 :بعد کمی مکث گفت

م اختالف دارن. شوهرش اون رو از سلین و شوهرش انگار با ه  -

کار شده قرض کرد بیرون کرده. االن سلین بیملکی که توش کار می

 ...و قوله هم زیاد داره

 :های گرد بهش زل زدم و پرسیدمبا چشم

 ها رو از کجا فهمیدی؟تو این  -

  . ..هوم... کار خوبی نکردم... گوش وایستادم. آخه خب  -
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 :به هم کوبیدهاش رو با کالفگی دست

 .فهمیدیمگه. باید یه جوری میآخه خب خودش که هیچی نمی  -

فکری به سرم زد تا سلین رو از این دو راهی و بالتکلیفی نجات 

 :بدم. سریع بلند شدم و رو به نیال گفتم

 .پاشو باید بریم  -

 .کجا؟ االن دانیال میاد  -

 :و ادامه دادم هام رو باز و بسته کردمچشم

م. وقت نداریم. پا شو تا وقتی دانیال نرسیده به داد سلین برسی  -

 .گناهه

ها پایین با هم از خونه خارج شدیم، منتظر آسانسور نموندم و از پله

  اومدم.

هایی که شنیده پرسیدم تا مطمئن شم توی ماشین از نیال در مورد چیز

  حقیقت چیه.

ها ته و لوازم و رگالبا دیدن سلین بیچاره که زانوی غم به بغل گرف

کنن قلبم شکست. ماشین رو ناشیانه رو کارگر ها به وانتی منتقل می

  .وسط خیابون پارک کردم

  م:مقدمه داد زدسریع به سمتش دویدم بهش که رسیدم بی

 ...سلین؟ بیا... بیا  -

ه سلین سر بلند کرد و با دیدنمون لبخند کوتاهی زد. با لبخندی ادام

 :دادم
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 .نیست به زودی شرکت احداث میشه چیزی  -

 :تند گفتم-تند ها نشسته و سریع وکنارش روی پله

 پاشو. باید جایی ببرمت. این لوازمت هم بگو پشت ماشینم حرکت  -

 .کنن و بیان

 وگیج شده بوده همراه نیال وارد ماشین شد. به کارگرها آدرسی دادم 

ه وی برج الخلیفتر تخودم پشت فرمون ماشین پریدم. کمی اون طرف

تونستم این رو در ازای واحدی چهارصد متری به نامم بود؛ پس می

 .های سلین بهش هدیه بدمتمام خوبی

ماشین رو جلوی برج متوقف کردم نگهبان اومد و ماشین رو به 

 .پارکینگ هدایت کرد

 :نیال و سلین به برج الخلیفه چشم دوخته بودن که با ذوق جیغ زدم

 ...ه آدرس جدید انتقال یافت. هوراشرکت میرا ب  -

 :نیال و سلین همزمان پرسیدن

 چی؟  -

 .نخود چی  -

که تونسته بودم با زده و به راهم به داخل ادامه دادم. از این  ایقهقهه

کردم. کارها عمر یه چیز خیر و خوب راه بندازم خدا رو شکر می

ه از راه گل باالخرهاش بخشیده شن. سوجوری تموم گناهبلکه این

 :رسید و با صدای نازکش جیغ زد

  وای! خبرهایی که شنیدم واقعی بود؟  -

ی آسانسور رو زدم. سلین صامت یه گوشه سر تکون دادم ودکمه
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رو   هامونایستاده و ناباورانه به حرکاتمون چشم دوخته و حرف

 .کردگوش می

کارگرها زدیم و چند ساعتی بود که توی محیط بزرگ سالن قدم می

چیدن. به کل، آزادی دانیال یادم ها و لوازممون رو میداشتن رگال

 :رفته بود که نیال با نگاه کردن به ساعت فریاد کشید

 ...رزا! دانیال  -

و تا چرخیدم به ستون  صداش توی سالن منعکس شد. شوکه شدم

وسط سالن برخورد کرده و به زمین خوردم. آهی از تمام وجودم 

ز دماغم خون اومد. دست زخمیم ناپدید شده بود اما گاهی کشیده و ا

  .درد داشت

های بلند نیال توی سالن نصفه و نیمه خالی منعکس صدای خنده

 شد، با مالش بینیم جیغ زدم:می

  آی زهر مار. آی زهر هالهل. - 

اش لبخند ای سر داد و بهم نزدیک شد. با صدای خندهدوباره خنده

هام افتاد که سعی دستمال کاغذی به جون دماغ و لبمحوی زدم. با 

 .هاش رو کنترل کنمکردم حرکت تند دست

ر دبعد چند لحظه ایستادم و کلید واحد رو به سلین دادم. سلین تا دم 

شد خجالت زده بشم. آسانسور ازمون تشکر کرد و باعث می

 .یم تا به خونه برگردیمازش خداحافظی کرد  سریع

رفتم که غیر قابل تصور بود. نیال به مت خونه میبا سرعتی به س

صندلی چسبیده بود و دست به دعا برداشته بود. اما من از خوشحالی 

که باالخره قراره عشق زندگیم رو کردم از اینداشتم پرواز می
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 .مالقات کنم

  اره میاد.شه نیال؟ دانیال دوای باورت می  -

یمنی رو توی دستش و کمربند ا  هاش رو بستهنیال که چشم

 :ادبود با صدای لرزونش جواب د  فشرده

  باور خواهم کرد.  اگه سالم به خونه برسیم  -

 از ماشینی سبقت گرفتم که نیال جیغ زد:

جا نجات بده من به ایران که یا پنج تن آل عبا! جون من رو این  -

  زنم.برگشتم گوسفند زمین می

 :چشم نازک کرده و خندیدم

  نندگی من اعتماد نداری؟به را  -

  من به خودمم با این سرعت اعتماد ندارم.  -

 :هورای بلندی کشیدم که این بار نیال دست به دعا برداشت

  یا پیغمبر خودت به دادم برس. خواهرم دیوانه شده.  -

زدم تا اذیتش کنم. باالخره بعد طی این مسافت به بیشتر جیغ می

احتیاط جلو ساختمون نگه شین رو بیما  جلوی در ساختمون رسیدیم.

داشتم. در ماشین باز موند که من به داخل ساختمون دوییدم. صدای 

غر و جیغ نیال رو نادیده گرفته و دلم برای دیدن مرد زندگیم پر 

ها رو طی کردم که خودم هم متوجه نشدم. با زد. جوری پلهمی

دام شدم که رسیدن به راهروی آپارتمان متوجه مردی کمی الغر ان

و ساکش کنار دستش   کنار سکوی گل و گیاه پهلوی پنجره نشسته

هاش گفت این مرد منه، موهای بلندش به شونهحس قلبم می  بود.
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 .ریخته شده بود

تاب بودم قدرتم در یک آن پاهام سست شد اما انقدر برای دیدنش بی

و هام ررو جمع کرده و از پشت بهش نزدیک شدم. وقتی صدای قدم

  شنید چرخید. گوشی به دست داشت که با دیدنم به زمین افتاد.

های بلندش با موهای براقش که قسمتی سفید شده، ترکیب ریش

های زخم روی پیشونیش گواه سختی نشونه  زیبایی خلق کرده بود.

های سرخش میون جنگل مردمک زیادی رو بهم داد و چشم

  خوشگلش درخشید.

های سرخ و رنگ پوست می، گونههای ترک خورده و زخلب

ای به هم زل زده بودیم چند لحظه  کبودش خستگی رو بهم القا کرد.

 :های کبودش لرزیدکه باالخره لب

 !رزای من  -

 حس کردم صوت به صدام برگشته جیغ زدم: 

 .آره منم، من... منم من، من تو... تو  -

 :خندان لبخندی به لب زد. قدمی بهش نزدیک شدم

 .ست دارم دانیال. دوست دارم، هزار بار دوست دارمدو  -

صدای کشیدن بینیش باعث شد نظری   بعد لحظاتی وارد خونه شدیم.

ریخت، هاش که روی ریشش میهای قرمز و اشکبهش بندازم. چشم

 .زیبایی رخسارش رو دوچندان کرده بود

هاش رو پاک کردم و ها و ریشهای گرم روی گونهبا انگشتم اشک

ض به گلوم چنگ زد و در همون حال که صدام عوض شده بود بغ
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  گفتم:

 خدا رو شکر که برگشتی. خدا رو شکر. -

 :دارش تو سرم پیچیدصدای خش و بم

خوام همیشه تو آغوشم باشی و خواد فقط نگاهت کنم. میدلم می  -

 .گاهت کنمخواد تا آخر عمر ننوازشت کنم. دلم می

خودش شروع به اشک ریختن کردم. بغض به گلوم چنگ زد و مثل 

کردم. روی کاناپه نشست شد دانیال پیشمه، باور نمیباورم نمی

  کنارش قرار گرفتم. سرم رو روی زانوهاش گذاشتم. سریع گفتم:

خوام بدونم بهت خوام بشنوم. میدانیال حرف بزن. حرف بزن می  -

 چی گذشته.

کرد و خندید. موهام رو که روز زانوهاش ریخته بود نوازش 

 :خواست چیزی بگه که صدای نیال توی خونه پیچید

 ...خیلی بیشعوری رزا! من رو گذاشتی تو خیابون کجا او  -

داشت، با دیدن دانیال نفسش بند طور که با حرص قدم بر میهمون

 هام رو به هم مالیدم.کرده دستاومد. از روی کاناپه بلند شدم. ذوق

 .دانیالم برگشته  -

 :نازک کرد و به شوخی گفت چشم

 ها! ایش.قبالً دختر شوهری نبودی  -

 :تدارش قهقهه زدم که سریع گفبا ایش کش

  پس من با آرش میرم. فعالً.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 884 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

دستی بهش تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم. گرمی تن دانیال از 

پشت سرم رو حس کردم تا خواستم برگردم از پشت موهام رو توی 

های تش گرفت و شروع به بافتن کرد. دستهای ضمخدست

تونستم توی تنهایی نمی  ش امنیتی رو داشت که هیچ جورهمردونه

 :رسیدپاش کنم. با تن صدای مالیم تجربه

 و؟خوای حرفام رو بشنوی کوچولنمی  -

هاش آخ دلم برای کوچولو گفتنش تنگ شده بود. لبخندی زده و دست

خیده و رو گرفتم. به طرفش چرام قرار داشت رو که روی شونه

 :کنان گفتمخنده

 .دی، برو لباسات عوض کن دوش بگیربو می نخیر.  -

 :آهسته کمی فاصله گرفتم و زیر لب گفتم

  .ها شبیه مختار ثقفی شدیبا این ریش  -

ی به بازوش زدم. ش کل خونه رو برداشت که ضربهصدای قهقهه

 م رو نوازش کرد.گونه

  رو درست کنی من اومدم.تا تو شام   -

ازم فاصله گرفت و به طرف اتاق مستر رفت. لبخندی به لب زدم و 

داخل آشپزخونه با عشق مشغول کار شدم. موهام رو باالی سرم با 

جا که سبزی کلیپس محکم کرده و شروع به پختن غذا کردم. این

 .قورمه پیدا نمیشه، پس زرشک پلو بهترین گزینه است

جور که از حموم بیرون اومده و حوله تنش همونیک ساعت بعد 

ای شده زد و زیباتر از هر لحظهش برق میبود، کنارم اومد. چهره

اش جلوه خاصی های رنگی زیباش توی صورت گندمیبود. چشم
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بهش داده بود و موهای خیسش روی پیشونی بلندش ریخته بود. 

 .ش تو چشم بودهاش ناپدید شده و صورت استخونیریش

هاش رو در دست گرفتم. چشم دست از قاشق و قابلمه کشیدم. شونه

تر شدیم. سریع سرش رو تو چشم برای بودن با هم هر لحظه تشنه

 پایین گرفت.

 غذا بخوریم بعد هر چی تو بخوای باشه؟  -

جای رژ لبم روی لپش گل انداخت. ازم فاصله گرفت و   خندیدم و

 .شن کردروی کاناپه نشست و تلوزیون رو رو

 کنی؟چه خبر از طراحی رزا؟ لباس عروس طراحی نمی  -

 .تصمیمم رو باهاش در میون گذاشتم

 ...دانیال، آم  -

 .به کابینت تکیه دادم و گردنم رو کمی خاروندم 

خواد تو ناراحت بشی. تو خوام کار کنم. دلم نمیدیگه نمی  -

 ...ترین فرد توی زندگی منمهم

 

 :م رو نداد و با لحن شوخ گفتی ادامه حرفاجازه

 .شهپس رزا خانوم بازنشست می  -

ی سرش رو کنار و م رو آویزون کردم که حولهبا خنده لب و لوچه

موهای روی پیشونیش رو به پشت چنگ زد. صدای تلوزیون رو کم 

 .کرد و بهم نزدیک شد

 : کردم که سریع گفتبهش نگاه می
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 .بخشمت رزامیوقت ناگه این کار رو کنی، هیچ  -

 :های گرد پرسیدمبا چشم

   چی؟  -

آوردم که سیبی رو از داخل ظرف میوه قاپید درمی کم داشتم شاخ-کم

 :و گاز زد با صدای ملچ مولوچ ادامه داد

کنی. الزم باشه توی فشن شو جلوی هزار همین که گفتم. کار می  -

ز مردها تر اتونه موفقتا دوربین هم بایست. ثابت کن یک زن می

م باشه. ثابت کن آرزوها باید یه روزی به واقعیت تبدیل شن. اگه الز

 .گیرمشد به همه ثابت کن که می تونی، پس جلوی راهت قرار نمی

اومدن پلکی زدم. هایی که از تعجب داشتن از حدقه در میبا چشم

م کشید و به کاناپه برگشت. واقعاً این دانیال انگشتش رو روی بینی

 ...ل بود؟ چرادانیا

 واقعاً تو دانیالی؟  -

 :با پرسشم ابروهاش باال پرید و گفت

هات برام خیلی مهمه. من انتخاب  من از عشق تو مطمئنم پس  -

دم هویتت رو از دست بدی. تو با طراحی لباس هست که اجازه نمی

 .شه رزابشی. خونه بمونی که چی خیلی شاد می

 :می مکث کردکنترل تلوزیون به دست گرفت و ک

 .تو آزادی هر کاری بخوای برای پیشرفت زندگیمون انجام بدی  -

ی مرغ رو با بوی ته گرفتن غذا هینی کشیدم. چرخیدم و در قابلمه

 :باز کردم. سریع زیر شعله رو خاموش کردم که صداش اومد
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 .سوزوندی؟ بیار بخوریم. مهم نیست  -

 .نه دیوونه، فقط ته گرفت  -

های پخته شده رو داخل تابه چیدم برنج رو دم کردم. مرغکنان خنده

و سرخشون کردم. زرشک و نمک و فلفل رو بهش اضافه و میز 

 .رو چیدم

ک چه بهم نزدی -ه و چهب -کردم که دانیال با بهطور که کار میهمین

 شد.

های سهای خوشمزه، حها. غذازن داره همینه به. آدم وقتی-به  -

  ...خوشمزه

 :رخوند و با نگاهی معنادار ادامه دادسری چ

 .خوشمزه  هایحتی رفتار  -

ها رو کنار ای زدم. گیالسساالد رو روی میز گذاشتم و چشم غره

زیر بشقابی گذاشتم و دیس غذا رو برای بردن سر سفره آماده کردم. 

 .با گذاشتن آخرین دیس کنار دانیالم نشستم و براش برنج کشیدم

ذا رو خوردیم و در نهایت به زور به آشپزخونه با خنده و شوخی غ

طور که داشتیم ظرف ها رو بشوریم. همینهلش دادم تا با هم ظرف

های ممتدم به هوا برخواسته بود. هر از شستیم صدای خنده و جیغمی

کشید تا داد و هوارم رو اش رو به سرم میهای کفیگاهی دست

 .پاشیدمورتش میکردم و آب به صبشنوه. من هم تالفی می

بعد تموم شدن کارها، نگاهی به ساعت انداختم. یازده شب بود و 

کردم که گذران زمان رو متوجه نشده بودم. داشتم قهوه درست می
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 .برای دانیال بدم

ای کشیده و به کابینت وقتی چرخیدم با دیدنش پشت سرم جیغ خفه

  .تکیه دادم

 :سیدبا مهربونی دستم رو توی دستش گرفت و پر

  همین دستت بود که زخم شده بود؟  -

اش زل زدم. پلک کوتاهی زده و لبخند به لبم های رنگیبه چشم

  اومد.

 .آره همین دستم بود. االن خوب شده -

صورتم رو نوازش کرد، موهام که رو صورتم ریخته شده رو به 

 :پشت گوشم زد و پرسید

  چرا این اتفاق برای دستت افتاد کوچولو؟  -

یادآوری اون روز، ابروهام در هم کشیده شد. اضطراب به وجودم با 

 :هام رو به دندون گرفتم و سریع جواب دادمچنگ زد. ناخون

  ...نیال برای محافظت از خودم بهم داد. محافظت در برابر عمر  -

  حرفم رو قطع کرد. دیگه اجازه نداد زیاد در اون مورد حرف بزنم.

قهوه خوردیم. در مورد تصمیمم باهاش  روی کاناپه نشستیم و کمی

 :شروع کردم به مشورت گرفتن

  دانیال!  -

هاش رو ریز کرد. فنجون قهوه که روی لبش بود رو جدا کرد و چشم

خوام. تعجبش هم جوری صداش کرده بودم که انگار چیزی ازش می



 

 

 WWW.98IA3.IR 889 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

خوام. فنجون رو روی میز سنگی از همین بود که بفهمه چی می

 :هام رو روی زانوم قرار دادمو دست مقابلم گذاشتم

  خواستم یه کاری بکنم اما باید ازت مشورت بگیرم.می  -

تر منتظر بود تا ادامه ای از گلوش خارج شد و خیلی جدیهوم آهسته

  بدم.

م عمر... قبل مرگش یه مغازه توی میدون تاکسیم استانبول به اسم -

  زد.

 :تشوخی سریع گفاش داده و با حالت چینی به بینی

  من کردی.-نقدر که منکشتی من رو ا  بگو رزا.  -

 :لبخندی زدم و به پشتی کاناپه تکیه دادم

خوام اون مغازه رو به کیویستان بدم. من نیازی بهش باشه. می  -

  ...ندارم. خب

 :گرفتم اختیار به دستهام رو بیناخون

  رم که.مین  خب ما قراره به ایران برگردیم. ترکیه  -

اش خیره شد. لبخندی زد و قهوه چرخوند و نگاهش به پنجره چشم

 رو دوباره از روی میز برداشت.

  خب... اموال خودته هر کاری دوست داری باهاش انجام بده.  -

  جا رو به کیویستان بدم؟یعنی اون  -

 :دستی به صورتش کشید و نگاهش برگشت

  یه؟کنی. مشکلش چتونی این کار رو ببله که می  -
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 :با ذوق باال پریدم و جیغ زدم

  مرسی دانی.  -

 : با تعجب دهنش کج شد

  مگه مال و اموال من بود میگی مرسی؟  -

 با بدجنسی ایستادم و به سمت اتاقم حرکت کردم.

  میرم بخوابم، تو هم تا صبح بشین قهوه بخور.  -

 ِا نرو بذار من هم بیام.  -

 :راهرو پیچید. آهسته زیر لب گفتمام توی صدای خنده

 خدایا شکرت.  -

 *** 

خواستم بعد این همه وقت به سلین سری هام رو به پا کرده و میکفش

 بزنم. از روزی که واحد برج الخلیفه رو بهش دادم فقط تلفنی باهاش

حرف زدم. توی این چند هفته با دانیال کل دبی رو گشتیم و 

 .های مختلف گرفتیمعکس

رفته بود  های بیمارستانز دانیال برای سمینار به یکی از جشنامرو

ر و من دوباره تو خونه تنها بودم. بهش پیام دادم که دارم به سر کا

 :گردم داخل آسانسور بودم که جواب پیامم به دستم رسیدبرمی

 .مراقب خودت باش. وقتی رسیدی تک زنگ بزن نگرانت نشم  -

ندی زدم. این چند روز آرامش به کل "چشم"ای زیر لب گفتم و لبخ

  گرده.زندگیم برگشته بود اما آرامش اصلی با دیدن بابا بهم برمی
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امروز قرار بود برم تا سلین رو با پیشنهادم سوپرایز کنم. چشمکی 

وقت دلم ی آسانسور به خودم زدم و به ماشین رفتم. هیچتوی آینه

ینم زنی ایستاده برای عمر تنگ نشد و مرگ حقش بود. جلوی ماش

کنه. با رسیدِن ش رو تعویض میبود و فکر کردم داره پوشک بچه

 .ینماش رو تونستم ببمن به ماشین، چرخید و زیبایی

هایی پرپشت. موهای اکستنشن و های مشکی زیبا با مژهچشم

های خیلی شیک. حالت صورتش جوری بود که داشت تعجب لباس

 .کردمی

 تو زن دوم عمر هستی؟  -

 .هام لرزید و نتونستم جوابی بهش بدمفارسی بلد بود؟ لب

 .من همسر اولشم  -

 :بهش زل زدم و داشتم شاخ در می آوردم که تند گفت

چطوری تو رو پسندید؟ اون هر کسی رو برای خودش انتخاب   -

 .کردنمی

 .جوری که تو رو پسندیدهمون  -

پارکینگ پیچید و منعکس شد. سریع  صدای بلندم توی فضای بزرگ

 میره.دست پسرش رو فشرد و معلوم بود داره از حسودی می

 .ها رو ازت بگیرمنیومدم تو رو ببینم. اومدم حق این بچه -

نگاهی به پسر و دختر کوچولوی کنارش کردم. پسرش خیلی شبیه 

عمر بود اما دخترش عین خودش، خوشگل و زیبا بود. به نظر 

 .ها دوقلونهرسید بچمی
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 .نفس عمیقی کشیدم

ی ولیعهد. من فقط یه پنت خانوم. اموال عمر توقیف شده به وسیله  -

ام هاوس، همین ماشین و یه واحد توی برج الخلیفه دارم. این مهریه

هات رو از ولیعهد کشورت هست. حقمه! نیست؟ بهتر نیست حق بچه

 ...؟ کسی که قاتل شوهرتهبخوای

 .د و با عصبانیت قدمی به جلو گذاشتحرفم رو قطع کر

قاتل شوهر من تویی. تو وارد زندگیش شدی و اون من و این   -

ای نباید ها رو ول کرد. تو قاتل اصلی شوهرمی دنبال کس دیگهبچه

 .بگردم

فایده است. پوزخندی زدم و متوجه شدم هر چه بهش توضیح بدم بی

ج ساله از هم جدا شدن، دونستم عمر و این زن پنجایی که میاز اون

جوری که جیغ و سری تکون دادم و داخل ماشینم نشستم. همین  پس

کرد، ماشین رو روشن کردم و خیلی خونسرد از پارکینگ داد می

  بیرون اومدم. اول باید برم سراغ وکیل عمر.

الدین به عنوان وکیل عمر رو از زبون تاج  چندبار اسم شیخ محمد

  ریع شروع کردم به حرف زدن با ماشینم.خودش شنیده بودم. س

- BMW?  

- HELLO SIR!  

- Take me to the office of Sheikh  Mohammad 

Tajuddin. 

  من رو به دفتر کار شیخ محمد تاج الدین برسون.( (
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- yes sir!  

  بله قربان!( (

و   بیشتری گاز دادم نگاهم توی آینه به همون زن افتاد که با سرعت

   لب غر غر کردم.زیر 

م رو کشت و من رو شوهر اُُملت من رو از عشقم جدا کرد، بچه  -

جا برای من ُکری به زور مال خودش کرد تا توی سلطیه بیای و این

 ...بخونی. هه

خواستم چند روز بعد به که میاز تصمیمم مطمئن بودم و از این

ساختمون  بههای ماشین، ایران برگردم خوشحال بودم. با راهنمایی

  ای داشت.های آینهای رسیدم که شیشهچند طبقه

ماشین رو جای مناسبی پارک کردم. با ورودم به البی از نگهبانان 

  .ی البی بزرگ با سرامیک های سفید و سیاه کمک گرفتمگوشه

ی سوم واحد پنجم برم. تشکر کردم اطالع دادن که باید به طبقه  بهم

  و راه افتادم.

ی سوم چند تا واحد رو در بر داشت. فرش طویل طبقهراهروی 

های سفید و مشکی تضاد رنگ بزرگ و آبی رنگ روی سرامیک

  ایجاد کرده بود.

لوهای روی دیوار کنار در ها نگاهی انداخته و با دونه به تاب -دونه 

خوام برم به در بعدی که اون در جایی نیست ک میمطمئن شدن این

  رسیدم.می

به صدا در آوردم. بعد لحظاتی   زنگ آخرین واحد رو باالخره
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 .طوالنی یه دختر با عینک ذره بینی در رو باز کرد

 :لبخندی زدم و پرسیدم

  عملت مع السید وكیل. هل هم هنا؟  -

  با اقای وکیل کار داشتم. هستن؟( )

در رو برام بازتر کرد که وارد محیطی شصت متری با صندلی های 

بزرگی شدم. منشی تعارف کرد که بشینم تا مراجعه  چرم و میز کار

  کننده ی وکیل از اتاق بیرون بیاد.

کس در انتظار وکیل نبود و تنها فرد من بودم. لحظاتی گذشت و هیچ

ی روی میز رو ورق میزدم که در باز شد و یه مرد داشتم مجله

 با سبزه از اتاق بیرون اومد. در رو که بست مجله رو کنار گذاشته و

ی دختر منشی که موهاش مثل سیم تلفنی توی هم رفته بود به اشاره

  داخل اتاق وکیل وارد شدم.

 چند ساعت بعد

وقتی فهمیدم سهام فوتبال امارات و زمین   در رو پشت سرم بستم.

های عمره خیالم راحت شد که شیصد متری توی ابوظبی به نام بچه

  ها ندارم.دینی به گردن اون

ا رو ال به نام ولیعهد شده بود و این دیگه برام مهم نبود. خدبقیه امو

کمکم کرد که بتونم اون مغازه رو به نام کیویستان   شکر وکیل عمر

  کنم. تموم کارها رو بهش سپرده و کمی سرم رو خلوت کردم.

 دوباره با سرعت باال به طرف برج الخلیفه راه کج کردم تا این بار

  سلین رو غافلگیر کنم.
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کارهای اداری برج الخلیفه رو باز به وکیل عمر سپردم چون خودم 

  ها حرف بزنم.تونستم با عربزیاد نمی

پرسی با ورودم به شرکت سلین کارمندان با دیدنم لبخند به لب احوال

  کردن. خیلی مهربون جوابشون رو دادم.

سند واحد توی دستم بود و کیفم رو مرتب کرده و موهام رو به پشت 

ها انداختم که صدای آسانسور در اومد. بیرون رفته و با دیدن دوست

و همکارهام با اشتیاق وارد شرکت شدم. بعضی از کارمندها جدید 

ی سالن پر از لباس شنیده وشهگجیغ سوگل از -بودن. صدای جیغ

 .شدمی

زد هم توی صدای اتاق خیاطی و سلین که داشت با کسی حرف می

ته به صدای سوگل نزدیک شده و از بین محیط بود. خیلی آهس

 .های لباس مختلف گذشتمرگال

زد با دیدنم دهنش باز موند و سوگل که داشت با تلفن حرف می

هاش گوشی از دستش افتاد. تا خواست جیغ بزنه دستم رو روی لب

 .قرار دادم و خندیدم

 

 ...گیر کنم ششششاومدم غافل  -

ق مدیریت رفتم. همه با رف اتاهاش پر از سوال بود که به طچشم

با دیدن عالمت سکوت انگشتم   زدن ودیدنم خوشحال جیغ بنفشی می

ی در رو پایین بردم و یهو دستگیره   تونستن ابراز کنن.واکنشی نمی

  جیغ زدم: هام رو بسته ووسط اتاق مدیریت پریدم، چشم

 .سالم العلیکم. اهال و سهال حبیبی  -
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عجب، جیغ خنگی باز کردم و این بار از ت هام رو با حرکتچشم

 .کشیدم و عقب رفتم تا به در برخورد کرده و ایستادم

راشیت با کت و شلوار طوسی رنگ شیک و لبخند پررنگی بهم 

خندید. ریز می-خیره شده بود. سلین پشت میز کارش نشسته و ریز

موهاش روی صورتش افتاده و موج موهاش انقدر زیبا بود که اول 

 .امواج موهاش دقت کردم به

 :راشیت با صدای رسا و َبمی گفت

 !دلم برات تنگ شده بود، دختر طراح من  -

با شنیدن صداش از حالت شوکه در اومدم و به بغلش رفتم. خیلی 

که میدیدمش گل از گلم شکفته صمیمانه بغلش کردم و واقعا از این

که مگر نه اینداشتم. نجا توی امارات بود. انتظار دیدنش رو این

 سلین و راشیت دشمن خونی هم بودن؟ پس... ماجرا چیه؟

سوگل با دیدن این صحنه، ِکل کشید. انگار عروس وارد جمعمون 

 .شده بود

همکارهام با شنیدن کل کشیدن زیباش به اتاق هجوم آوردن و 

  هامون توی کل محیط پخش شد.خنده

م چند باری به زیر چشمی به سلین نگاهی انداختم که متوجه شد

ها بودم. حس معنادار چشم دوخته. من متخصص این نگاه  راشیت

که این کردم سلین و راشیت به هم احساسی دارن که هر دو از این

 .کشنحس رو مطرح کنن خجالت می

شد که جدا شدن، از اون جایی که امیر و سلین از هم یک ماهی می

 .پس خوب بود این دو رو با هم آشنا کنم
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د ساعتی با هم در مورد هزار جور برند و کار و طرح صحبت چن

هام نزدیک کرده و بعد ترک کردن اتاق رو به لب   کردیم. قهوه

توسط راشیت سند واحد رو جلوی سلین گذاشتم. با تعجب فنجونش 

  رو روی میز کنار گذاشت و پرسید:

 چیه این رز؟  -

 .الزمش ندارم مبارکت باشه عشقم. این جا برای تو شد. من  -

با شنیدن صدای جدی و خوشحالم سرش رو باال آورد و ابروهاش به 

بینی کرده بودم چون هم نزدیک شد. این واکنشش رو پیش

گرفت. شناختمش. اون زن مستقلی بود و زیر دین کسی قرار نمیمی

 :سریع ادامه دادم

ها دوستیمون رو خراب خوای و این حرفخوای بگی نمیاگه می  -

که پولی شی، به جای اینکنی سلین. تو مفتکی صاحب این جا نمیمی

بهم برای این کار بدی لطفاً... لطفاً دخترهای ایرانی رو برای 

شرکت و مدلینگ انتخاب کن. کارهای خیر بکن تا روح عمر هم از 

 .گناه پاک شه

ای لبخند کوتاهی به لبش اومد نگاهش روی سند ثابت شد. بعد لحظه

 .ند رو به دست گرفت. دستی روش کشیدس  مکث

دونم چی باید بگم. چجوری ازت تشکر ازت ممنونم رزی! نمی  -

  ...کنم و

 :دمام رو صاف کرهام رو با لبخند باال سرم بردم و سینهدست

هیچی نگو، فقط لطف کن قبول کن. قراره فردا برای کارهای   -

  هاش همکاری کن خب؟اداری وکیل عمر بیاد و تو رو ببینه. حتماً با
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  گلی شدن و سری تکون داد.-اش گلهای سرخ برجستهگونه

دونستم قبول میکنه پس تصمیم برگشتم به ایران رو هم بهش می 

 .اطالع دادم

که با همسرم هستم خیلی ذوق اولش خیلی ناراحت شد و بعدش از این

 .کرد. برای آخرین بار بغلش کردم و من رو توی بغلش فشرد

رزا تو بهترین دوست من توی این چند ماه بودی. خدا رو شکر   -

 .بونی مثل تو هنوز وجود دارنهای پاک و مهرکه انسان

 :ش رو بوسیدم و گفتمگونه

 .تر از تو ندیدم سلینپاک  -

 :کمی کلمات رو توی ذهنم مزه کردم و اضافه کردم

  کنم تو به راشیت حس داری؟ آره؟سلین جان من فکر می  -

دستپاچه شد و بازوم رو رها کرد. لبش رو با استزس به دندون 

 گرفت که صورتش رو نوازش کردم:

به راشیت حس داری، به حست مطمئن شو و اقدام کن   سلین؟ اگه  -

   تا از این حس بهش خبر بدی.

 :با شنیدن این جمله کمی سرخ شد و گفت

 ....م رو بگیرهم. اگه امیر بچهتونم کاری کنبا وجود میرا نمی  -

تونه ای نمیتونه... چون میرا جز تو با کس دیگهگیره. نمینمی  -

 .زندگی کنه

 :آرنجش رو فشردم و ادامه دادم
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 .تو خیلی قوی هستی. قوی بمون دختر  -

هام هم خداحافظی خندید و ازش خداحافظی کردم و رفتم تا با دوست

 .کنم و ازشون حاللیت بطلبم

سوزوند. از بین رگال ها و سالن داشت آتیش می دوباره سوگل وسط

خیاطی ها گذشتم. بهش که نزدیک شدم روش رو به طرفم چرخ

 چرخوند.

تره این لباس مخمل مناسب  ها برایگم این سنگ! من میرزا ببین  -

کنن. یعنی من توی این شرکت جایگاهی ها کار خودشون میاما خیاط

  ندارم؟

هام رو روی گوشم لندش همراه شد که دستی آخرش با جیغ بجمله

  گذاشتم.

  ...ام ازت خوش باشه دیگه! اِ سوگل؟ بذار آخرین خاطره  -

 :با شنیدن این جمله خشکش زد که به بغلش پریدم

  ایران اومدنی بیا ببینمت دیوونه.  -

هام و همکارهام دورمون جمع شدن. همه رو ی دوستکم همه-کم

 .کردنها گریه میدادم. بعضیبغل کردم بهشون امید 

هاشون بغض کردم. بعد چند هاشون رو پاک و با دیدن گریهاشک

  .و از شرکت بیرون زدم  ساعت ازشون جدا شدم

کردم تا بدونم ماشین رو کجا جلوی شرکت با نگهبان صحبت می

 :گذاشتن که صدای نحس خسرو به گوشم رسید

دیگه ندیدمتون ها! فکر کنم  اوه اوه! سالم دختر عمو. از اون روز  -
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  زندان بودین آره؟ دیپورت شدید؟

تفاوت بهش چرخیدم. اجازه دادم تا هرچی دوست داره بگه که بی

های شیک پوشیده و موهاش رو ژل زده سریعا بهش حمله کنم. لباس

کردم داره شناختمش فکر میبود. دسته گلی به دست داشت و اگه نمی

  میره خواستگاری.

هایی که زد موم شدن چاپلوسیش ابرو باال دادم و خوب به حرفبعد ت

 :فکر کردم. تند بهش توپیدم

حال باشی آقای خسرو! چون به باید هم با دیدن من خوش  -

سوزه. راستی جایی رسیدم که بابات هنوز در حسرتش داره میهمون

  خواهرت شوهر پیدا کرد؟ قرار بود دکتر بگیرتش! گرفت؟

 لب زدم و کنارش قرار گرفتم.پوزخندی به 

بهتون گفت هر کار کنی به ضرر خودت کردی!   یادته بابام   -

  دونی چرا گفت؟می

 ژست بدنم رو تغییر دادم.

کار رو چی دن. اون پولها هر کار کنن کارما پس میچون آدم  -

دونی به کی ؟ میبندی بابات باخت. هومکردین؟ فکر کنم توی شرط

  باخت؟

 :دمچکید. ادامه داهاش خون میالل شده بود و از چشم خسرو

اون پول رو به عمر الفانی باخت. اموال عمر هم دست منه.   -

  دن.ها هر کار کنن کارما پس میبینی! آدممی

اش زدم و بعد کمی فاصله جلوی در خروجی ایستادم ای به شونهتنه
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 :و با صدای بلند گفتم

نصف اون پول هست. برو به بابات بگو، ماشین زیر پای من فقط   -

  آره.

ای که عمر روی میزش گذاشته و این اطالعات رو از داخل پوشه

ی پدربزرگم رفته بود متوجه شدم. انگار عمر تمام پول فروش خونه

که اون پول به دستم نیومد اما بندی گرفته بود. با اینرو توی شرط

  بیشتر از اون مال و اموال داشتم.

پارکینگ داخل ماشین نشستم و توی آینه آرایشم رو چک کردم.  توی

فروشم و به عنوان خوره پس میاین ماشین هم دیگه به دردم نمی

ی تونه باشه که خونهکادو به مامان بابا میدم. باالخره همون پولی می

تونست قیمت خونه می  بابابزرگ فروش رفت. حتی خیلی بیشتر از

  باشه.

تماسی داشتم که بدون   سمت خونه ایرپاد به گوشم بود.توی راهم به 

 :کردم که چه کسی پشت خطه وصلشتوجه به این

  جانم؟  -

  رزا؟ تویی؟  -

تونستم قدر خاص بود که از پشت خط هم میصدای کیویستان ان

 :تشخیص بدم. با صدای خوشحالم جواب دادم

  بله که خودمم. خوبی عزیزم؟  -

  کار رو کردی؟ چرا این کار...  -

روی فرمون   ای به لبم آورد.صدای بغض آلود و لرزونش خنده
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  دستی کشیدم.

وکیل باهات تماس گرفت آره؟ حقت بود قربونت   پس باالخره  -

  برم.

  ...اما رزا  -

  ...گوش کن کیویستان! ببین -

 رسید.قدای نفس زدنش به گوشم می

ی مغازه نیازی بهگردم. من دیگه من دارم به تهران برمی  -
دویست متری تاکسیم نداشتم. پس چه بهتر اون مال تو بشه و تو 

  هم بتونی راحت زندگی بکنی. مگه تو چی کم داری؟

 :جوابی نشنیدم که دوباره اضافه کردم

ترین محبت رو برام کردی، تو عشق زندگی کیویستان! تو بزرگ  -

  االی دار بود.من رو برگردوندی. اگه تو نبودی االن دانیال ب

  سری با اخم تکون دادم و با این فکر شوم پلکی زدم.

و حتی اگه دستم باز بود بهت خیلی چیزهای بهتر از اون مغازه ر  -

  بخشیدم.می

 :حرفم رو قطع کرد و جیغ زد

  ب؟ختو خیلی مهربونی! تو رو خدا قبل رفتن بگو تا بیام ببینمت.   -

که دم. چه حس خوبی بود از اینخندیدم و به صدای زیباش گوش دا

سن خودم توی کشور غریب تونستم مرحمی برای دخترهای هممی

های غریب ایران، دخترهایی که بی باشم. کاش همه مثل من به دختر

زده وقت دیگه هیچ دختری ناراحت و غمپناهن کمک کنن. اون
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کنه. کس به جز خودش به کس دیگه فکر نمینمیشه. حیف که هیچ

  ...حیف

*** 

ی فرزان سوخت یه دختر دیگه بود اونی که توی زیرزمین خونه  -

به جای من. یه دختر معتاد و کارتن خواب بود که اوردوز کرده 

  ...بود

های همتا نگاه کردم. کیفم رو هام از حدقه در اومد و به لبچشم

 :روی کاناپه انداختم. با صدای بلندی پرسیدم

  ...یعنی چی؟! یعنی تو  -

 :هام رو گرفتعاجزانه دست

و  رزا! تو رو خدا بزار همراهت به ایران بیام. دلم برای مامان  -

  بابام تنگ شده.

آب دهنم رو قورت دادم و بهش چپ نگاه کردم. دهنم رو کج کردم و 

 :بعد درآوردن اداش پرسیدم

کنه. توی کل دونی اگه مامانت تو رو زنده ببینه سکته میتو نمی  -

  ...نویسنترکه! میایران مثل بمب می

 :صدام رو صاف کرده و سعی کردم شبیه خبرنگارها صحبت کنم

سوزی مرده بود زنده به خانه دختری که دو سال پیش در آتش  -

شته و برگشت. وی همراه مرد عربی که همسرش است به خانه برگ

  همه را سر کار گذاشته است.

م تو اتاق پذیرایی پیچید. دانیال کنارم مشتی به بازوم زد که قهقهه
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 :ایستاد و رو به همتا گفت

ات نشون باشه همتا. باهامون بیا. شاید ما تونستیم تو رو به خانواده  -

  بدیم.

 :رو به من ادامه داد

  هوم؟  -

 :هام رو خوردم و تند گفتمخنده

  گیرم.هوم و زهر مار! من که مسئولیتش رو به عهده نمی  -

های سفید اسپرتم رو پام کردم. کفش  ازشون فاصله گرفتم و

 ی دانیال بهمرفتم صدای آهستهجور که با بندهای کفشم ور میهمین

 رسید.

شناسی. برو به شوهرت بگو بلیتت نگران نباش. رزا رو که می  -

م. زود باش که ساعت چهار بعد از ظهر رو اوکی کنه با هم بری

  پروازه.

 :همتا با ذوق و شوق خونه رو ترک کرد که پرسیدم

  ...دانیال واقعا خیلی احمقی  -

 حرفم رو قطع کرد و دستی بهم دراز کرد تا از زمین بلند شم. آهسته

 هاش کنار زد.موهام رو با دست  دستش رو گرفتم و جلوش ایستادم.

  شکل خودت باش! مامان بابات باهات قهرن.تو به فکر م  -

ام آویزون شد. به فکر رفتم هاش لب و لوچهبا یادآوری بابا و حرف

 :که دانیال دماغم رو گرفت و با خنده گفت
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  اون هم با من! حله؟ بدو بیا بریم فرودگاه که دیرمون شد.  -

  نگاهی به ساعت انداختم.

  خداحافظی کنم. بذار بیاد. آخه هنوز کیویستان نیومده تا ازش  -

 :شد که با صدای بلندی گفتقدم زنان به اتاقمون داشت نزدیک می

  بگو بیاد خب. من هم باید خونه رو تحویل بدم رز.  -

پلکی زدم و گوشی دانیال رو از روی کاناپه برداشتم. هنوز گوشی 

کردم. گوشی نخریده بودم و به همین دلیل با گوشی دانیال کار می

قبلی هم که عمر برام خریده بود دست عمر موند و معلوم نشد 

البته خیلی هم راحت بودم چون همیشه گوشی دانیال دستم   کجاست!

  بردم.م میرفتم این رو با خودبود و هر جا می

 :بعد از بوق دوم کیویستان نفس زنان جیغ زد

  در رو باز کن رزا.  -

ون رو زدم و کیویستان با لبخندی زدم و تماس رو قطع کردم. آیف

  رنگش وارد شد.موهای خوش

  جلوی در آپارتمان ایستادم تا داخل بیاد.

از آسانسور که بیرون اومد سریع به بغلم پرید. لبخندی زدم و به 

داخل دعوتش کردم. بیچاره دلش خیلی ازم پر بود و فقط سرم غز 

خواست تا میهاش گوش دادم.  زد من هم خیلی عاشقانه به حرف

  فرودگاه بیاد و من هم مانعش نشدم.

و رزا، نیال خبر داده که همراه آرش توی فرودگاه منتظرمونن. ت  -

  دم میام.برو تاکسی بگیر من کلید رو تحویل می
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همراه کیویستان چمدون ها رو وارد آسانسور کردیم و داخل البی از 

 رودگاه بگیره.نگهبان خواستیم تا برامون یه تاکسی به مقصد ف

  م.بعد چند دقیقه دانیال هم بهمون اضافه شد و به راهمون ادامه دادی

کردم با دانیال به وقت فکر نمیزوزی که وارد این کشور شدم هیچ

گفتم کردم و همیشه میایران برگردم. همیشه خودم رو تنها فرض می

تکیه تونم از پس خودم بربیام. گفته بودم به مردها من تنهایی می

 .حرفم همه چیز پیش رفت کنم اما انگار خالفنمی

از جلوی برج الخلیفه که گذشتیم ماشین راشیت دم در شرکت بود. 

های دانیال رو دستم ام اومد که حس گرمی دستلبخندی به چهره

 :نشست. با خنده به سمتش چرخیدم که موبایل به دست گفت

 .نیال و آرش لوکیشنشون رو فرستادن  -

 :ی به صفحه موبایل کردم. اخمی کردم و پرسیدمنگاه

  ، چرا دست تو هست؟گوشی منه  -

 آروم لب زد: .خندید و تسلیم شد

دور بریز. االن ما قراره به ایران   خود رورزا جانم. فکرهای بی  -

 .اشپس خوشحال ب مون رو ببینیم.برگردیم تا خانواده

 :هام جمع شد و پرسیدماشک تو چشم

 ن و بابام منو میبخشن؟ماما  -

 .م نوازش کردگونه

 .؟ امکان نداره نبخشنشه نبخشن کوچولومگه می  -

ی امیدی رو توی دلم روشن کرد. وارد با لحن آرامش بخشش روزنه
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حیاط فرودگاه شدیم و بعد از پیاده شدن از تاکسی همراه دانیال وارد 

 .سالن بزرگ اعالنات شدیم

ها رو چک ا بشینیم و خودش بره تا بلیتدانیال بهمون اشاره کرد ت

ای نشستم و به تابلو اعالنات چشم دوختم. گاهی کنه. روی صندلی

های کرد و باهاش آخرین عکسکیویستان حواسم رو پرت می

دید شلوغی و ازدحام داخل سالن به قدری ش .گرفتمیادگاری رو می

 م رو سر برد. گوشی هم دست دانیال بود وبود که حوصله

  تونستم باهاش بازی کنم.نمی

 :هام بازی کرده و توی دلم از عمر خداحافظی کردمبا ناخون

خیلی زن ظالمی هستم مگه نه؟ تو این همه عاشقم بودی و من   -

خاطر من، همه کاری کردی و نتونستم این حست رو درک کنم. تو به

 تونستممن تو رو پس زدم و برات نقشه کشیدم. کاش بودی تا می

واقعاً چرا تو رو کشتن؟  حرصت بدم و اذیتت کنم و دلم خنک شه. 

هات و زنت چیه که باید ؟ گناه بچهی سوخته بودی؟ واقعاً چرامهره

   آواره بمونه؟

 :آهی با حسرت کشیدم و زیر لب گفتم

 .خداحافظ کشور هزار رنگ امارات  -

ناراحتیم باعث شد اولین قطره اشک از چشمم سرازیر بشه. 

  کیویستان دلداریم داد و بغلم کرد.

 :در حال پاک کردن اشک بودم که یهو یکی از پشت جیغ زد

 .رزا، من هم دارم باهات میام  -

اولش فکر کردم نیالست که پیدام  .از بغل کیویستان بیرون اومدم
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  ای زدم و چرخیدم.کرده اما با دیدن انگشترش خنده

 دونم.می  -

خوام این رو بدونی که هات. میاون چشالهی من فدات فدای  -

 میرم برات.می

 صداش توی گوشم بود که نیال و آرش با خنده جلوم ظاهر شدن.

 ...داروم بیاحاال یاروم بیا دل  -

 :رود و با دیدنم نزدیکم شدسی آهنگ رو نیال ادامه

که من مرده باشم آبجی رزای ها! مگر ایننبینم آبجیم اشک بریزه  -

 .من اشک بریزه

 :بغلم کرد. صدای عجیب غریب همتا پیچید

- Mission success. 

 ) ماموریت با موفقیت به اتمام رسید. (

"ای نثارش کردم و با برگشتن دانیال با هم به هواپیما هدایت "دیوونه

روی   یویستان تشکر کرده و بغلش کردم.شدیم. برای بار آخر از ک

  پله برقی دستی بهش تکون داده و دلم گرفت.

مون گروهی توی ردیف وسط جا گرفته بودیم این توی هواپیما همه

دومین بار بود که با دانیال داخل هواپیما بودم. سرم رو روی 

رهای همتا به زبون غ -ش گذاشتم اما با شنیدن صدای غرشونه

 .غل عشقم جدا شدم تا نگاهی بهش بندازمعربی از ب

 :سرم رو جلو آوردم و با اخم موهام رو چنگ زدم
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 زنی دختر؟چته چرا غر می -

 :چشم نازک کرد و سرش به سمتم چرخید

 خدا شوهر عرب رو نسیب گرگ بیابون نکنه. این هم شد زندگی؟  -

و های شیک دیدم. لباسبار شوهر همتا رو از نزدیک میبرای اولین

زیبایی به تن داشت. موهاش رو یک طرفه شونه کرده و پوست 

رسید. صورتی گندمی تیره داشت که با موهاش خیلی زیبا به نظر می

 .رسیدمرد خیلی عاقل و همچنین عاشقی به نظر می

ای که استرس همتا به من هم منتقل شده بود. استرس دیدار با خانواده

فته. به دانیال تکیه رخاک  کنن دخترشون خیلی وقته زیرفکر می

دادم و تمام طول پرواز از حسش بهم گفت و من گوش دادم. از 

که من با عمر رفتم روزی گفت که حالش بهتر شد و با فهمیدن این

 .داغون شد

ای که از وقت حاشا نکردم. هر واژهاشتباهاتم رو گردن گرفتم و هیچ

زدم که د به لب مینشست و لبخنشنیدم توی قلبم میدهن دانیال می

 .تونه من رو ازش جدا بکنههیچ چیز نمی

  رزا؟  -

 هوم؟ -

ب وکیلت پیام داده که ماشین رو به قیمت خوبی فروخته و به حسا  -

  بین المللیت واریز کرده.

اش جدا کردم و ذوق زده با صدای بلند سرم رو با ذوق از شونه

 :پرسیدم
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  واقعاً؟  -

ن و یهو توی صندلیم ما بهم چپ نگاه انداختی جمعیت داخل هواپیهمه

  فرو رفتم.

باالخره به ایران رسیدیم و همراه دانیال از هواپیما خارج شدیم. 

چقدر دلم برای هوای تهران تنگ شده بود. شبنم بهاری که روی 

داد شب گذشته بارون باریده. اواسط ها نشسته بود نشون میدرخت

 .اردیبهشت باید هم بباره

خنده و شوخی از فرودگاه خارج شدیم و داخل ون بزرگی که با 

 :دربست گرفته بودیم نشستیم. نیال با نگرانی بهم چسبیده بود

 ...آبجی؟ اگه مامان بابا  -

 .شه نفوس بد نزنچی درست مینگران نباش همه  -

 نفسی فوت کرد و همتا با استرس دستم رو گرفت.

 سکته نکنه؟رزا؟ من چه غلطی بکنم. مامانم   -

 :لبخندی زدم و با اطمینان جواب دادم

ی هامون رو ببینیم بعد به قضیهداخل ماشین باشید ما بریم خانواده  -

 کنیم، هوم؟شما رسیدگی می

صدای  خواست قلب همتا از ناامیدی بشکنه.نرم شده بودم و دلم نمی

حذف  ای که توی ذهنم بود روی بعدیاراده جملهدانیال باعث شد بی

  کنم.

تونیم رسیدگی کنیم. رزا! بزار ها امروز نمیی موضوعبه همه  -

همتا و همسرش یه مدت برن هتلی، جایی... اول باید مشکل تو و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 911 نودهشتیا کاربرمومنی  دلبر بالگردان _ آیالر

 

 .نیال حل بشه که آسون تره. بعد مشکل همتا

های بادومی خوشگلش چشم همتا با ترس سری تکون داد و به چشم

 :دوختم. سری با تردید تکون دادم

 .دونیدباشه، هر جور خودتون صالح می  -

  دیدیم.م داشتیم غروب بهاری تهران رو میک-کم

کردن و ما صداشون رو آرش و دانیال پشت سرم داشتن صحبت می

خواست برگردم و توی بغلش بپرم. شنیدیم. هر لحظه دلم میمی

جلوی هتلی که به خونه ما نزدیک بود ماشین توقف کرد و از همتا و 

ی همتا و همسرش رو رش خداحافظی کردیم. دانیال شمارههمس

 .گرفت تا اگه کاری داشتیم بهشون زنگ بزنیم

ی ما راه افتاد. همراه با نیال کمی تمرین کردیم ماشین به طرف خونه

تونستیم دروغ که چی باید به مامان و بابا بگیم. من و نیال که نمی

زدواج خودم و دانیال رو به ی اکه از داخل کیفم حلقهبگیم. در حالی

کردم به پشت سر برگشتیم و همزمان شوهرهامون رو انگشتم می

 :صدا زدیم

 آرش.  -

 دانیال.  -

با تعجب به هم نگاهی گذرا انداختیم و خندیدیم. دانیال سرش رو 

نزدیک صورت من آورد و آرش همین کار رو با نیال انجام داد. 

دادیم و هر از گاهی توی میمون رو دونفری بهشون توضیح نقشه

گرفتیم پریدیم. مثل همیشه همدیگه رو نیشگون میحرف همدیگه می

 .تا زودتر حرفمون رو تموم کنیم
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رگ پیشونی دانیال باد کرده و سیب گلوش منقبض شده بود که هر 

 :دو با هم فریاد زدن

 گید؟کی حرف بزنید ببینم چی میی-یکی  -

ی هم تم و حاال تعارف تیکه پارهساکت شدیم. به نیال چشم دوخ

 کردیم.می

 .تو بگو  -

 .خیر اول تو بگو  -

لب و لوچه آویزونم رو جمع کردم و خواستم دوباره حرف بزنم که 

زدم باز نیال وسط حرفم پرید تمام طول مسیر یا من توی سر نیال می

زد. در نهایت دانیال و آرش جاشون رو یا اون توی سر من می

 عوض کردن.

 .خواید بگید، ایشمن که نفهمیدم شما دو تا چی می  -

ای به دانیال زدم و توی صندلی فرو رفتم. تا به جلوی چشم غره

 .آپارتمان خونه پدری برسیم سکوت کردیم و صدامون در نیومد

با توقف ون جلوی آپارتمانمون اضطراب تموم تنم رو گرفت. قلبم 

دانیال کرایه ون رو حساب تندتر زد و خون به صورتم هجوم آورد. 

 کرد و بیرون پرید. آرش هم کنار دانیال قرار گرفت. بهم دستی دراز

 .کرد تا از ماشین پیاده شم

های سردم توی دست دانیال، حس بعد پیاده شدنم و گرفتن دست

 :ترسی توی دلم رخنه کرد. دانیال دستم رو فشرد و پرسید

 سردته رزا؟  -
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یال از ماشین ترسم بدونه و سکوت کردم. نخواست چیزی از دلم نمی

هامون رو به دست گرفتیم. دانیال پالتوی پایین پرید و چمدون

ای که توی تنش بود رو در یک حرکت درآورد و روی بارانی

دونست حتی اگه کنار بخاری هم باشم، هام انداخت اما اون نمیشونه

آپارتمان  ذشتیم و جلوی در فلزیگشه. از خیابون تنم گرم نمی

 :ایستادیم. به نیال نزدیک شدم و پرسیدم

 خوای من نیام نیال؟می  -

 :هاش گرد شدصدای لرزونم رو که شنید چشم

یعنی چی نیای؟ من چجوری ثابت کنم که با پای خودم امارات   -

 نموندم؟

هام رو به دندون گرفتم که دانیال آیفون رو به صدا در آورد. ناخون

کشید وارد البی خونه ودم و اگه دانیال من رو نمیبه زمین چسبیده ب

شدیم باالی موهام رو طور که وارد آسانسور میشدم. همیننمی

 :هام افتاد سریع گفتبوسید که شالم روی شونه

 .من پیشتم نگران هیچی نباش  -

همین یک جمله باعث شد دلم بهش گرم شه و دیگه ترسی از چیزی 

بود و با خارج شدنمون از آسانسور،  نداشته باشم. در خونه باز

 .های قدی خونه رو دیدممبلمان و پنجره

پله جا توی راهدانیال و آرش وارد خونه شدن و من و نیال همون

 :ایستادیم. صدای مامان اومد

 سالم دامادهای خودم. چه خبر چیزی شده؟  -
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 :صدای بابا حرف مامان رو قطع کرد

  جا کجا؟جا ایندانیال جان سالم. شماها ک  -

زمان رو به ما دو تا که به خونه خیره شده دانیال و آرش دوباره هم

 بودیم گفتن:

 .بیاین تو  -

مژه زده و دست مرتعش نیال رو گرفتم. تو دل خودم رو امیدوار 

 :کردم

قراره چی بشه مگه رزا؟ اگه از خونه پرتت کرد بیرون، تو   -

 .افتهها از آسیاب بیی شوهرت تا آبشوهر داری برو خونه

قدر به دانیال اعتماد داشتم که حس تردیدم به یقین تبدیل شد و از ان

پشت در وارد هال شدیم و هر کدوم کنار شوهر خودمون ایستادیم. 

های بابا رو بودن کنار دانیال هم بهم جرات نگاه کردن توی چشم

نیال  داد. سر افکنده و شرمنده سالمی آهسته زمزمه کردم امانمی

 .انقدر حالش بد بود سالم هم یادش رفت

دونستم مامان، دل تو دل نداره که بغلم کنه و صورتم رو غرق می

تفاوت گذشت بوسه کنه. بابا در رو بست و از کنارمون خیلی بی

 .روی مبل نشست و عینک به چشم زد

دانیال من رو به طرف مبلی کشید و با هم نشستیم. سکوت توی 

 .شنیدمچیز نمیُکن مامان هیچلق -ز صدای سماور قلخونه بود و ج

 ...آقای بهادری. رزا باهاتون حرف داره. لطفاً به حرف  -

 :بابا با احترام خاصی صدای دانیال رو قطع کرد
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ها رو باخک خودتون همراه کنید. شرمچطور تونستید این بی  -

 چطور تونستید ببخشیدشون؟

اع از خودم از درت تکلم برای دفهام هجوم آورد و قاشک به چشم

هام به سرعت سر باز کرده و آهسته گریه کردم. بین رفته بود. اشک

های من نیال هم که پر نیال و آرش هم کنارمون نشسته بودن و گریه

 .از بغض بود. تونست بغضش رو بشکنه و هق بزنه

 :دانیال با اعتمادی که از صداش معلوم بود گفت

بخشم چون اون اشتباهی مرتکب نشده. من من همسرم رو می  -

ش به هم بخوره. من ش رابطهقضاوتش کردم و باعث شدم با خانواده

 .خوامباید از عشقم عذرخواهی کنم که هزار بار ازش عذر می

 :زیر چشمی تعجب بابا رو دیدم که آرش صداش دراومد

های بها فقط قربانی انتخاپدرجون! نیال و رزا گناهی ندارن اون  -

ای هستن. لطفاً مثل ما که تونستیم ببخشیمشون شما هم کس دیگه

 .ببخشیدشون

 : بابا سری تکون داد و زیر لب زمزمه کرد

 !واقعاً که  -

های آهسته به اتاقش رفت. با رفتن بابا، مامان خیلی سریع به با قدم

و جور   سمتمون اومد و جلوی پامون نشست. سریع خودم رو جمع

ام رو به دست گرفت و باال زمین کنارش نشستم. چونه کردم و رو

 :داد

دونی چقدر دلم برای دو تاتون الهی من فدات شم رزا! خوبی؟ می  -
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 تنگ شده بود؟

نیال هم روی زمین کنارم نشست و به بغل مامان پریدیم. توی بغلش 

که بابا از اتاق بیرون بیاد آهسته اشک ریختیم و هر لحظه برای این

 .شماری کردملحظه

 خدا نکنه قربونت برم. خدا نکنه پیش مرگت شم. ببخشید مامان،  -

  ببخشید.

ام تو فضای سالن پذیرایی پیچید و توی تن لرزون مامان صدای بریده

  هام رو سر دادم.گریه

نیال تا چند ساعت توی خونه موندیم اما بابا از اتاق بیرون نیومد و دا

  گردیم.پیشنهاد داد که به خونه بر

مامان اعتراض کرد و اجازه نداد که سر شام خونه رو ترک کنیم. 

 :سریع به دانیال رو کرده و گفتم

  زنیم هوم؟بابا که سر میز بیاد، باهاش حرف می  -

 :سر تکون داد و آهسته جواب داد

  باشه فکر خوبیه.  -

ز ها رو اهمراه نیال به کمک مامان رفتیم تا میز رو بچینیم. بشقاب

دستم گرفت و من هم لیوان ها رو بردم. پشت سرش ایستادم و 

 :پرسیدم

  ؟ بچین خب.کنیچیه چرا ایستادی داری نگاه می  -

 :ابروی راستش رو باال داد و عاجزانه صداش رو باال برد

الهی من فدات شم رزا. برو سفره رو بیار. قربونت برم، آفرین.   -
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  چه دختر خوبیه.

سینی لیوان رو به دست دانیال بیچاره   با حرص چشم نازک کردم و

 :هاش گرد شده بود که نق زدمکه رو مبل نشسته بود دادم. چشم

  شینی نگاه کنی؟بگیر ببینم! همش من باید کار کنم؟ تو می  -

ای رو لبش نقش بست و سینی رو روی نیز گذاشت. به سمت خنده

 :آشپزخونه چرخیده بودم که صداش به گوشم رسید

  شما مگه گفتی و ما نیومدیم؟ چشم خانوم.  -

کنه به کنه! هر کی ندونه فکر میچه خودش رو آدم محسوب می

  رو گفتم. پنج، شیش نفر این حرف

  سفره رو روی زمین پهن کردم و نیال شروع کرد به چیدن سفره.

دانیال و آرش جلوی آشپزخونه ایستاده و منتظر دستورات من بودن. 

های برنج رو به دست آرش ی به صورتم اومد و دیسلبخند محو

  دادم.

ها بعد بردن ظرف قورمه سبزی رو هم به دانیال دادم ومثل ملکه

  ی وسایل سر سفره نشستم. همه

مامان روسریش رو چفت کرد و چشمکی بهم زد. کیه که نفهمه این 

چشمک چه معنی داره! در اتاق بابا رو به صدا در آورد و داخل 

  .ترف

کردم. هام بازی میمضطرب به در اتاق چشم دوخته بودم و با ناخون

 :دانیال در گوشم گفت

  شه.هات کنده میجوری االن ناخوننکن این  -
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ون پلکی زدم و بعد انتظاری طوالنی مامان همراه با بابا از اتاق بیر

اومدن. مامان با افتخار سرش رو بلند کرده چشمکی دوباره بهم زد. 

  دا رو شکر که مامان رگ خواب بابا دستشه.خ

بابا بعد شستن دست و صورتش توی روشویی، سر سفره اومد که با 

  اومدنش همه بلند شدیم. اشتهای غذاخوردن از سرم پرید.

ی با نشستن بابا همه نشستیم و شروع کردیم به غذا کشیدن. بعد لحظات

کشیدم و  دستشم. از غذا خوردن دیگه حس کردم دارم خفه می

  .نیشگونی از پای دانیال کشیدم

رفت. دهنش پر خورد همه چیز یادش میهمیشه دانیال وقتی غذا می

بود که با نیشگون من غذا توی گلوش موند و به سرفه افتاد. دلم 

  .خنک شد اما براش آب ریختم

هام به هم نزدیک شد و های گرد و سرخ تماشام کرد که ابروبا چشم

 خیلی خیلی آروم لب زدم. به صورت پانتومیم گفتم: زیر لب

  د زود باش االن بابا میره!  -

جور غذایی که توی گلوش مونده بود رو کامل قورت داد و همون

 :مونی جواب دادالل

  خب.خیلی -

 :لقمه آخر رو هم زهر مار کرد و مقدمه جینی رو شروع کرد

ه بیه چیزهایی رو  دینآم... ببخشید آقای بهادری. اجازه می  -

  عرضتون برسونم؟

چیز نگفت. این یعنی رضایت! خورد و هیچبابا در سکوت غذا می
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  دوباره نیشگونی گرفتم که "آخ" کوتاهی گفت.

های شونه  هام پر بکشه.از لب سریع سرم رو پایین انداختم تا خنده

 :خورد. دانیال ادامه دادنیال که رو به روم نشسته بود تکون می

انوم یه شب باخبر شدم رزا توی دردسر افتاده. رفته بود تا نیال خ  -

  رو از آزمایشگاه اون عرب بدزده که اون گروگان گرفتش.

 :همه از غذا خوردن دست کشیدن که دانیال ادامه داد

رزا و نیال قبل رسیدن من از اون ویال فرار کرده بودن و   -

هاش کشته شده وسط دشمنمتاسفانه یا خوشبختانه همون شب عمر ت

  بود.

 :قاشقی که دستش بود رو روی بشقاب گذاشت رو به من گفت

دونستم قراره نیال خانوم رو نجات می  من واقعاً متاسفم رزا! اگه  -

  کردم.وقت قضاوتت نمیبدی هیچ

  بابا نفسی فوت کرد.

ه این دختر جون من رو هم نجات داد وگرنه االن توی امارات مرد  -

ودم. پدر جان دختر شما هیچ خطایی مرتکب نشده فقط با زندگی ب

رزا اگه نبود من   خودش بازی کرده تا با زندگیش بازی نشه. همین.

جا ننشسته بودم. اون تونست من رو از زندان امارات بیرون این

مون بوده و من به این بیاره اون هر کاری کرده، مطمئناً به نفع همه

   ایمان دارم.

 :ع و تند جمالت بعدیش رو ادا کردسری

رزا ماجرای عمو سهرابش و خسرو بهم اطالع داده و ما توی  -
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  دبی اون رو مالقات کردیم.

های دانیال  بابا که سرش تا چند لحظه پیش، پایین بود حاال به چشم

  زل زد.

  ...سهراب توی بازی با عمر الفانی همونی که  -

 :دنفسی کشید و بعد مکث ادامه دا

بازی رو باخته. رزا هم خب... شریک چندین ملک عمر بود.  -
ها رو چند تا رو توی راه خیر واگذار کرد و یکی از سرمایه

داد برسه. باالخره اون خونه حق شما بود فروخت تا حق به حق
  ...و سهراب باال کشید اما

 نگاهی بهم انداخت.

 .اما از حلقومش نتونست پایین بره  -

 اماراتیم رو روی میز گذاشت و دوباره دم زد:کارت 

پول فروش اون خونه داخل این کارت هست. من و رزا نیازی   -

  ...نداریم اما شما

 :چشم چرخوند

تون رو معامله ی پدریها پرسیدم گفتن هنوز خونهاز امالکی  -

تونید با نکردن. انگاری خیلی بزرگ بوده کسی نتونسته بخره. می

ه ن خونه رو برگردونید. تا دیر نشده این کار رو بکنید کاین پول او

  .مشتری زیاد داره

هام جمع شد. بابا هنوز توی فکر های دانیال اشک توی چشمبا حرف

  بود که بعد مکث خیلی طوالنی، سفره رو ترک کرد.
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از دانیال تشکر کردم و سفره رو جمع کردیم. مامان شروع به سین 

ی هاش گونهتش رو پاسخ دادم که اشکجیم کرد تمام سواال

داد که دانیال آهسته زیر خوشگلش رو خیس کرد. نیال دلداریش می

 :گوشم گفت

  من هنوز گشنمه، سفره رو جمع نکن. -

  چپ نگاهش کردم.

  شی.کم بخور چاق می  -

 سریع بشقابش رو از جلوی پاهاش قاپیدم و به آشپزخونه دویدم. تموم

ین ظرفشویی چیده بودم و نیال هم کمکم بشقاب ها رو توی ماش

  کرد.می

ر دانیال موندن بیشتر از این رو جایز ندونست و بهم اطالع داد زودت

هامون فکر کنه. قبول کردم و از نیال بریم تا بابا هم بتونه به حرف

  رو در جریان گذاشتم.

بار مامان رو به بغل کشیدم و بهش اطالع دادم اگه برای آخرین

زنم. مامان هزار بار ازم تشکر کرد و خریدم بهش زنگ میگوشی 

ی تجریش برگرده از خوشحالی داشت تونه به خونهکه میاز این

  کرد.پرواز می

ی جدیدشون که آرش اخیراً خریده بود، به آرش و نیال آدرس خونه

  مامان دادن و ناامید از خونه بیرون زدم.

چالوس و دیگری برای  دانیال دو تا اسنپ خواست، یکی برای

  اقدسیه.
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. دستی به سمت نیال تکون داده و همراه دانیال به چالوس روانه شدیم

رسیم پس با خیال راحت سرم رو روی دونستم خیلی دیر میمی

  اش گذاشتم و به خواب رفتم.شونه

*** 

 گل کجا رفتی؟رزا کجایی؟ خوش  -

شیک رو به تن  هایصدای دانیال تو خونه منعکس شده بود. لباس

 .کرده بودم و کیک تولدش توی دستم بود

پشت ستون آشپزخونه قایم شده بودم تا وقتی دانیال بهم نزدیک شد 

جلوش بپرم و بترسونمش. توی این یک هفته که به ایران رسیده 

بودیم، بهترین روزهای زندگیم رو کنار دانیال گذروندم. دیوارهای 

جا های حضور توی اینهحظتک ل-این عمارت من رو یاد تک

 .انداختمی

دانیال به آشپزخونه نزدیک شد که سریع جلوش پریده و جیغی با 

هاش بین کیک و من خنده زدم. دانیال دهانش باز مونده بود و چشم

ده بود و بی تفاوت با عینک فریم مربعی مقابلم ایستا   .چرخیدمی

خم ااال پریدم و با تونست. بهام نخنده اما نمیکرد با خندهسعی می

  تصنعی جیغ زدم:

  چیه خب؟ تولدته.  -

 :شروع کردم به خوندن شعر تولد

  تولد تولد تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک.  -

ای زیر لب نثارم کرد. موهام که دور و برم ریخته بود رو "دیوونه"

  به دست گرفت و بوسید.
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  دت نره!ها رو دانی. آرزو یافوت کن شمع  -

هاش رو آهسته رو هم تر شد و نفسی کشید. چشملبخندش پررنگ

  ها رو فوت کرد.گذاشت و با باز کردنش شمع

  پیر شدنت مبارک دانی! سی و چهار ساله شدی، هورا.  -

کیک رو روی میز کار آشپزخونه گذاشته و سریع با کنترل، ضبط 

صدای آهنگ پیچید. فکر کنم اثرات سوگل توی من  رو روشن کردم.

  مونده بود.

زنی/ توهم دیگه عاشق منی/ هر کی ندونه من که حرفی نمیبا این  -

ته این عشق دیگه با خداست/ بگو فقط قلب من  /دونم کهکه می

  ...کجاست / هر کی ندونه من که میدونم که

تر شدم. همراه با کزدینخوندم و بهش نزدیک و همراه با آهنگ می

  .اوج آهنگ شروع به رقص هم کرده و زیر نگاهش آب شدم

خونسرد کنارم ایستاد و فقط نگاهم کرد. با خنده هام   طبق معمول

  رخم.گرفت تا من بتونم بچستم رو میدخندید. گاهی می

 :بعد تموم شدن آهنگ پشت دستم رو بوسید

  ؟چجوری ازت تشکر کنم کوچولو   -

 :و غنچه کردم و جیغ زدملبم ر

  آرزو چی کردی؟  -

  رسم.اگه بگم که بهش نمی  -

  کنم.نگی قهر می  -
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 دست به سینه ایستاد و گفت:

  .آرزو کردم خدا یکی مثل تو رو بهم بده  -

  خالی کردم.  هاشهام روی شونهمشت  هام گرد شد وچشم

چشمم روشن.   خوای زن بگیری؟می  چی؟ خوشی زده زیر دلت؟  -

کم توی این خونه هوو نیاوردی سرم. وای خدا من چقدر بدبختم. 

  ...ایش

 :خندید که هلش دادمهام میداشت زیر مشت

 .گم شو  -

هایی هام توی هم بود بعد دقیقهبه اتاق رفتم و قهر کرده بودم. اخم

 :دام شآهسته وارد اتاق آبی

ای گل رز! خوابت رو دیدم باز/ توی رویایی دلنشین و دلباز/   -

گفتم از عشق و ساده خندیدی / نیمه ی عشق رو از دلم چیدی/ اما 

  ...یک لحظه بی تو بارون شد / فهمیدم خوابم دنیام زندون شد

 :رو برگردوندم و زیر لب غر زدم

 .اون گل رز نیست، گل مریمه  -

ضربه های خیلی کوتاه و منظمی زد. انگار  با دستش به پشت کمرم

 :امه دادگم. بعد از مکثی اداصالً نشنید چی می

ز این گل مال منه/ دست به شاخه هاش نزنید/ این گل مال منه/ ا  -

 گلبرگاش دل بکنید.

کمی دلم سوخت و بهش چرخیدم. نگاهم توی نواهش گره خورد و 

نگاهم رو ازش گوشیش زنگ خورد. مجبور شدم   همون لحظه
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   بردارم. از جیبش گوشی رو درآورد و سریع روی گوشش گذاشت.

 .سالم. بله خودم هستم بفرمایید  -

ا تبه آشپزخونه برگشتم   از اتاق خارج شدم و به طبقه پایین پریده و

شام مشترکی که با هم درست کرده بودیم رو داخل دیس بچینم. کتلت 

ا داند. سریع با کاهو و خیارشو دانیال و رزا پز چه طعمی بده خد

   دم.ها رو روی میز چیدیس رو تزیین کردم و بشقاب

کرد از دانیال کمی از من دورتر هنوز داشت با تلفن صحبت می

زنه که دیگه کاری به وقتی به ایران برگشته انقدر گوشیش زنگ می

کارش ندارم. حتی اگه ساعت سه شب بهش زنگ بزنن باز هم 

م سر کار بهش زنگ زدن. سر کار هم که چه عرض کندونم از می

همون بیمارستان با شرایط محدودتر حاضر به پذیرش دانیال سده بود 

نمیشد اعتراض کرد چون   و حقوقش رو تقریبا نصف کرده بود.

  گفتن بودجه نداریم و فالن.می

ها رو که چیدم دانیال به سر میز برگشت. ای آب و قاشقپارچ شیشه

ای کتلت به دست ز نشست و با دیدن نگاه کنجکاوم تکهپشت می

 :خورد گفتجور که میگرفت. همین

 .از فردا برو سر کار رزا، خواستنت  -

 :با تعجب پرسیدم

 چی؟  -

صدای رعد و برق توی آسمون زیبای چالوس پیچید دانیال سریع از 

دونست ها رو کامل بکشه. خودش خوب میپشت میز بلند شد تا پرده

طور که ترسم. بعد انجام دادن کارش همینچقدر از رعد و برق می
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 :مالید گفتهاش رو به هم میگشت و دستبه طرفم برمی

تونیم به تهران خوان. میبه عنوان طراح لباس تو رو می  -

 .برگردیم

ی به این خوشگلی رو ول کنیم بریم خواد خونهاما من دلم نمی  -

 .ره است برام دانیالجا پر از خاطتهران. این

 :لبخند به لب جلوم ایستاد. موهام رو آهسته چنگی زد

 .خواد عشقم از چیزی که دوستش داره محروم شهاما من دلم نمی  -

دونستم اوضاع مالی دانیال بعد برگشت از امارات اصالً خوب می

نبود. حتی نتونست مطب باز کنه پس از لحاظ مالی به کار، نیاز 

ال هر چی که داشت رو توی امارات خرج کرده بود و داشتم. دانی

که دانیال جون بکنه برای زندگیمون و این .اندازی نداشتدیگه پس

   من فقط بشینم و تماشا کنم خیلی سخت بود.

پلکی زدم و صندلی رو عقب کشیدم. پشت میز شام نشستیم و با در 

 :نظر گرفتن تمام مشکالتی که داشتیم گفتم

 تهران برگردیم؟باید به   -

ای به طرفم دراز کرد که لبخندی زدم. سریع لقمه رو گرفتم که لقمه

خواست از چالوس بیرون بیام و هومی کرد. از طرفی اصالً دلم نمی

از طرفی اوضاع مالیمون رو به راه نبود. اگه بریم تهران، شاید 

 .آقای فرزان به دانیال کمک کنه

 :گازی به لقمه زدم و گفتم

 .گردیم به تهرانشه برمیبا  -
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به طرفم خم شد و لپم رو کشید. اگه بریم تهران صد در صد 

تونم بابا رو راضی کنم تا باهام حرف بزنه و قهر رو تر میراحت

 .تموم کنه

*** 

گوشی جدیدم رو داخل کیف انداختم و به طرف حیاط دوییدم. دانیال 

 :از پشت فرمون داد زد

 ؟رزا شالت... شالت کو  -

 :جیغ بلندی زدم و پام رو زمین کوبیدم

 .لعنتی  -

به خونه برگشتم و شالی رو از روی کاناپه برداشتم و دوباره به 

ال حیاط دوییدم. داخل ماشین که نشستم با گاز محکمی که دانیال به پد

بان مقابلم رو پایین آوردم تا ی سایهماشین آورد سرعت گرفتیم. آینه

 .تب کنمداخل آینه موهام رو مر

ی زیر پلکم رو با های ریخته شدهرژ لبم رو تجدید کردم و ریمل

 .بان رو بعد تموم شدن کارم باال کشیدمدستمال پاک کردم. سایه

ی انتقالم رو از بیمارستان بگیرم بیام. جایی رزا صبر کن پرونده  -

 ها باشه؟نری

متوقف سری تکون دادم و دانیال ماشین رو جلوی بیمارستان چالوس 

 .کرد

گردیم که چی؟ ایش. دوباره هلک و تلک داریم به تهران برمی

م سر رفته بود که داشبورد رو باز کردم تقویمی کوچیک به حوصله
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 .بغلم پرید

ها رو ورق زدم. ابروهام امروز چندم ماه بود؟ با شک و تردید ماه

 به باال پرید و تقویم رو سر جاش گذاشتم. چشمم به دانیال افتاد که

رنگ روی پیشونیش با هر دوید و موهای خوشطرف ماشین می

 .ام اومدقدمش باال و پایین میشد. لبخندی به چهره

 .پرونده رو به دستم داد و ماشین رو روشن کرد

  ساعت چند سراغ همتا بریم دان؟  -

  ری؟رسیدم خودت میندونم. رزا اگه واقعا نمی  -

طول مسیر فقط روی صندلی  توی   .هوم کوتاهی زمزمه کردم

   خواست از چالوس خداحافظی کنم.ماشینش خوابیده بودم و دلم نمی

به تهران که رسیدیم دانیال من رو مستقیم به جلوی شرکت طراحی 

لباس گذاشت و ازم جدا شد. بیچاره برای رفتن به بیمارستان 

بود عجله داشت. آهسته   خصوصی که جدیدا انتقالش رو گرفته

  :ه کردمزمزم

 .های خوشگلشباز شرکت طراحی و رزا و طرح  -

ای شدم. با طراحی لباس ایرانی وارد ساختمون کوچیک تک طبقه

زیاد آشنا نبودم، مردی با لباس فرم بهم نزدیک شد و به دفتز 

  مدیریت راهنماییم کرد.

وارد دفتر مدیریت که شدم خانومی الغر با عینک نارنجی رنگش 

ه بود. لبخندی بهش زدم که ایستاد. حاال تونستم پشت میز نشست

صورتش رو بهتر ببینم، برنزه بود و صورتش ژل و تزریقات 
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  هاش مهربون بودن.زیادی داشت با این حال چشم

 :صدای صاف و خاصش من رو خطاب قرار داد

  بفرمایید خانم بهادری خوش اومدید. -

کارش صحبت روی صندلی سفید براقی نشستم که باهام در مورد 

کرد. در مورد شرایط سختی که توی ایران برای کارها بود توضیح 

  داد و چند تا سوال ازم پرسید.

رزا جان ساعت کاری نه صبح الی سه بعد از ظهر هست. دو    -

هات در چه حدی هست و روز اول رو کنار خودم باش بدونم مهارت

  بعد بتونم تصمیم بگیرم که کدوم قسمت بری.

کردم و تا ساعت سه بعد از ظهر جاهای مختلف شرکت رفتم تشکر 

  و سرک کشیدم.

با سرچی که توی گوگل زدم فهمیدم چند تا شعبه هم توی شهرستان 

  های اطراف تهران دارن.

بعد پایان ساعت کاری، همراه خانم مدیر که اسمش پونه خانزاد بود 

  دم.ترام خداحافظی کرو ازش با اح  از شرکت بیرون اومدیم

خواستم تاکسی بگیرم تا به خونه برگردم که دانیال جلوی پام نگه 

  داشت.

ی با لبخندی سوار ماشین شدم و به خونه جدیدمون که نزدیک خونه

مامانم بود برگشتیم. خیلی هل هلکی ناهار خوردیم و داشتم میز رو 

  کردم که همتا زنگ زد.جمع می

  ر مرد من هم مانع نشدم.از دانیال خواستم نیاد اما خودش اصرا
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  .پاشو آماده شو بریم  -

دونستم چقدر خسته حالی به اتاقمون رفت. میبشکونی زد و با بی

   .اومد زیاد اذیتش کنم اما به همتا قول داده بوداست و دلم نمی

  به جلوی هتل که رسیدیم پشت ماشین همتا و همسرش به راه افتادیم.

ی مادری همتا رو کوبید زنگ در خونهسینم میقلبم نامنظم به قفسه 

 زدم و با باز شدن در، دستی به دانیال و همتا که توی ماشین نشسته

بودن تکون دادم. وارد حیاط خوشگل و قدیمی خونه شدم و بعد طی 

های های سرسبز از پلهکردن مسافت بین حوض کوچولو و باغچه

 .عیت خیلی عجله داشتمکوتاه حیاط باال رفتم. برای گفتن این واق

 :پیرزنی با کمری خم و صدایی گرفته پرسید

 رزا مادر تویی؟  -

هام گرد شد. آب دهنم توی گلوم خشکید و حس خفگی داشتم. چشم

ها و موهای سفیدش چهره بهم نزدیک شد و با دیدن چین و چروک

ایت همتا به یادم اومد. مادر همتا بغلم کرد و من رو به داخل خونه هد

رد. انقدر شوکه شده بودم که حتی نفهمیدم چطور وارد خونه شدم. ک

ای از خونه نشسته بود. خدایا کمکم کن. االن من پدر همتا گوشه

 چجوری این خبر رو به این دو نفر بدم؟

کمی سر صحبت رو باز کردم و مقدمه چینی کردم. اما در نهایت 

 :ا پرسیدمکردم. از مادر همتباید این کار رو می

 ؟کنیدش سمیه خانماگه همتا زنده برگرده قبول می  -

 :اش کوبیدهاش صوزتش رو در بر گرفت و مشتی به سینهاشک
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ی این آرزوی من بود. ای کاش این در باز بشه و همتا برگرده. ا  -

وقت برنمیگرده دو سال گذشت. کاش همتا برگرده رزا. اما هیچ

  پر شد!-ام پربچه

ای کز کرده بود. چشمم بین د و افسرده گوشهزپدر همتا حرف نمی

های دیوار و گچکاری قدیمی خونه چرخید. خیلی مراقب بودم ترک

 :که بهشون با گفتن این خبر آسیبی نرسونم اما ناشیانه گفتم

ر دخدا آرزوتون رو برآورده کرده! همتا زنده است. االن هم پشت   -

 ...هست. اگه اجازه بدید که بیاد

هاش رو پس زد. کمی جا به جا شد و چادر ی در هم، اشکهابا اخم

 :تر کردگل گلیش رو به صورتش نزدیک

 ؟مسخره کردی دختر  -

 .نه سمیه خانوم. به خدا همتا زنده است همتا نمرده  -

 با شنیدن این سخنم، بابای همتا یهو بلند شد و از هال بیرون رفت.

افتادم که دیدم داره اولش فکر کردم بهش برخورده پشت سرش راه 

دوید و در رو که باز کرد وار میشه. دیوانهبه در حیاط نزدیک می

 .دانیال و همتا توی هشتی در ظاهر شدن

جیغ ناله مانند مادرش من رو از فکر بیرون آورد و سریع پریدم تا 

مانع افتادنش به زمین بشم. چه آرزوی محالی بود آرزوی برگشت 

شنوه و بهشون آرزوهای محالت رو هم می فرزند مرده! گاهی خدا

  .پوشونهی عمل میجامه

جا رو همتا و سمیه خانوم توی بغل هم افتادن و من با دانیال اون

  ترک کردم.
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  کنی رزا؟تو چرا گریه می  -

  دستی به صورتم کشیدم و توی ماشین نشستم.

  بابام قهره.  -

 :ای کرد و جواب دادخنده

  کنه نگران نباش.میاون هم آشتی   -

  پدال گاز رو فشرد و راه افتاد.

*** 

چک و تقویم گره خورد. هم خوشحال بودم و هم نگاهم بین بیبی

که هنوز اوضاع مالیمون اوکی نشده و ناراحت. ناراحت از این

  بهم نشون داد عاشقمه. که خدا دوبارهخوشحال از این

اندازش بود و این  تموم پسآپارتمانی که دانیال رهن کرده بود تقریباً 

کرد. چجوری بهش بگم حامله شدم وقتی هنوز وضع نگرانم می

 مالیمون رو به راه نیست؟

هایی که برای اجراکردن کشیده بودم نفس عمیقی کشیدم و به نقاشی

چشم دوختم. حقوق من نسبت به حقوقم توی ترکیه و امارات خیلی 

تونه کرد تا من نفهمم که نمیپایین بود و دانیال تموم تالشش رو می

  ی زندگی بربیاد.از پس هزینه

ی آرش و نیال برای ماه عسل به مسکو رفته بودن. امشب خونه

های دانیال رو اتو کشیده و روی آویز مامرجان دعوت بودیم. لباس

   گذاشتم.

ای از دانیال زودتر از همیشه به خونه برگشت. با تمام خستگی بوسه
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 .تحویل داد و زیر دوش رفتراه دور 

بیبی چک رو توی کیفم قایم کرده بودم تا وقت مناسب برای گفتنش 

  فرا برسه.

بعد برگشت از امارات انقدر با خودمون مشغول بودیم که وقت 

نکرده بودم تا برم و حالی از مادر شوهر و مادربزرگ شوهرم 

  بپرسم. چه خوب شد امشب دعوتیم.

ای برای دانیال یز جمع کردم و سریع قهوهها رو از روی منقاشی

  آماده کردم. طنین آوازش توی خونه پیچیده بود:

رزا گل من / گل خوشگل من/ به عشقت اسیرم/ بی تو من   -

  ...میرممی

  کردم جواب دادم:ای که داشتم کنترلش میزیر لب با خنده

  شه.اثرات همنشینی با حسام همین می  -

شد آهسته ادامه تر میی صداش که این بار نزدیکبا شنیدن دوباره

  دادم:

  دی.م تغییر میها رو به اسمهمیشه هم اسم آهنگ  -

 :فس زنان بهم نزدیک شد و ادامه دادن-نفس

  ...رزا گل من/ گل خوشگل من  -

  به بغلش رفتم. با لبخند زیبایی گفتم:

  .یر میدیها رو به اسمم تغیهمیشه اسم آهنگ  -

  م رو بوسید و هرم گرماش بهم خورد.موها
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 .کنمخب خواننده اشتباهی خونده، دارم تصحیحش می  -

   خونید.اوهوم. ببخشید آقای شادمهر عقیلی! شعر رو اشتباه می  -

ندیدم و بعد جدا شدن ازش، فنجون قهوه رو خریز تو بغلش -ریز

ر بهش تعارف کردم. کنار هم روی کاناپه نشسته بودیم و توی فک

  تر از گفت:داری رو بدم. سریعبودم چجوری بهش خبر بچه

  ای کشیدم رزا.یه نقشه  -

  بهش زل زدم که به زانو خم شد و کمی از قهوه رو مزه کرد.

 یه مهمونی ترتیب بدیم. مثال بگیم سالگرد ازدواجمونه. مثالً   -

  ...دیگه

  سرم رو کج کردم که ادامه داد:

به نت رو هم دعوت کنیم. همین فردا که پنجشنهوم... بابا و ماما  -

  شه.است به نظرم عالی می

ای به لب ریزی برای فردا خندهاش تو ذهنم چرخید و با برنامهنقشه

 هام رو به هم کوبید.زدم. دست

  ...عالی میشه. فقط -

  فنجون رو توی دستش تکون داد.

   رم فردا.ی بعد، من کار داباید بمونه هفته  -

دانیال دستی روی چشمش گذاشت. با ذوق به اتاق رفتم. مانتو و 

 :شلوار مناسبی پیدا کردم و از اتاق با صدای بلندی داد زدم

  ی مامانت دعوتیم.حاضر باش! شام خونه  -
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آه بلندی که سر داد رو تونستم بشنوم. شونه باال داده و آرایش 

  مالیمی رو صورتم پیاده کردم.

  از اتاق، دانیال هم آماده بود. با بیرون اومدنم

کردم تا حواسم از توی راهمون به طرف لواسان فقط شیطونی می

دم تا جواب آزمایش بیبی چک پرت بشه. فعال بهش اطالع نمی

  ای که فردا میرم رو بگیرم.سونوگرافی

م دختره یا پسر. برخالف بارداری اولم، دونستم بچهباالخره باید می

  کردم.از بارداری رو حس نمی هیچ عالئم بدی

م مثل فیلمی جلوی با دوباره وارد شدن به کاخ مخوف تمام گذشته

  ی نمایش دراومد.هام به پردهچشم

ی باغ حاال بزرگ شده بودن و های نهال کوچیک کنار دیوارهدرخت

  شد.کم داشت غروب می-کم

گار ی کاخ مخوف پشت به خورشید بود و انبنای زیبای دو طبقه

شد. دانیال ماشینش رو توی پارکینگ خورشید داشت داخل کاخ می

 .پارک کرد و با هم به داخل ساختمون رفتیم

چیز تغییر نکرده بود. با ی لوازم خونه همون بود و هیچهنوز همه

ورودمون به داخل خونه صدای خیلی مالیم گریه به گوشم رسید. 

  اشتم.دره ی این خونه با صبا خاطتوی گوشه به گوشه

کرد. در جا بود و با لبخند خوشگلش استقبالم میآخ کاش االن این

جست و جوی اون صدای گریه بودم که مامان مرجان و خانم جون 

  ی خونه بیرون اومدن.به همراه آقای فرزان از اتاق گوشه

 .حواسم از صدای گریه بهشون جلب شد
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وک صورتش آقای فرزان تمامی موهاش سفید شده و چین و چر

تر بود. مامرجان مثل همیشه با لباسی شیک و مخمل ابریشمی نمایان

شد و خانم جون عصا به دست در حالیکه زیر لبخند از لبش کم نمی

  بغلش رو عروسش گرفته بود به سمتمون قدم برداشتن.

جا ایستاد. خانم جون خیلی دانیال با دیدن مامان و باباش همون

  رفت و لبخند به لب داشت.میتر از قبل راه آهسته

  با ایستادن دانیال به طرفشون دویدم تا کمک کرده باشم.

کرد ایستادم. با در مقابل مامرجان الغرتر و خیلی پیرتر جلوه می

 :بغضی که ته صداش مشهود بود گفت

تر تشریف شما پرستار موقت هستید! بعد استخدام پرستار خبره  -

  برید.می

ی وارد این خونه شدم با این تهدید مواجه شدم. لبخنداولین روزی که 

  به لبم اومد و به بغلش پریدم.

هام، نبود صبا بود. تنها چیزی که عوض شده بود، بودنش دلیل اشک

 .بود

ز از آغوشش به تن گرم خانم جون پناه بردم. انقدر به این آرامش نیا

 .داشتم حاال که بابا باهام قهره بدتر احساسی شدم

د لحظه بعد که آروم گرفتم چرخیدم و دانیال رو توی بغل چن

  مامرجان دیدم.

  به صحنه مادر پسری زل زده و توی حسرت آغوش بابام سوختم.

بعد لحظاتی که جو متشنج خونه آروم شد، توی پذیرایی روی مبل 
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  دونستیم از کدوم اتفاق بگیم.نشسته و نمی

ای بود که نشسته د لحظهزدیم تمومی نداشت. چنمی هر چقدر حرف

های لرزون و زیر زدیم که ربابه خانوم با دستبودیم و حرف می

  های گود، سینی چای رو آورد.چشم

ایستادم و متوجه شدم اون صدای گریه صدای ربابه خانوم بود. چقدر 

ها رو بدون تعارف دیدمش. با ناراحتی چاییخوشحال بودم که می

گشت که دویدم و بغلش آشپزخونه برمیروی میز گذاشت و داشت به 

  کردم.

  من رو ببخش ربابه خانوم. ببخش!  -

چیزی جز این توی ذهنم نیومد با لرزش تنش متوجه اشک ریختنش 

شدم و سعی کردم آرومش کنم. دلدادری دادم و صورتش رو نوازش 

  کردم.

  دخترها کجان؟  -

  هر دو تنهام گذاشتن. هر دو ازدواج کردن و رفتن.  -

زیر لب "خدا رو شکر"ای گفتم و ازش خواستم جمعمون رو ترک 

  نکنه.

.ی رو به مامان مرجان بگم. بهتر در یک آن تصمیم گرفته بودم همه

  شد.بود کسی جز دانیال متوجه حاملگیم می

به مامان  رده بودم و چشمکیفرصت رو پیدا ک بعد از شام این

های ابروش متوجه شدم بعد بلند شدنش مرجان زدم. با ایما و اشاره

  از سر سفره باهاش برم.
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 دانیال و باباش باهم گرم گرفته بودن و ربابه خانوم طبق معمول با

  کردن.خانم جون بر سر چیزهای خیلی کوچیک بحث می

سرم  من همراه مامان مرجان داخل اتاق پشتی رفتیم و در رو پشت

  بستم.

  چه خبرها رز؟  -

 : قدم زنان به پنجره نزدیک شده و چرخید. لبخندی زدم و گفتم 

  خوام یه چیزی بهتون بگم.مامان می  -

  تر شد.و ریز کرد و نزدیکرهای رنگی خوشگلش چشم

  خب بگو عزیزم.  -

  چینی گفتن بهتر نبود؟سریع و بدون مقدمه

 مامان... اول قول بدین هیجانتون رو بروز ندین و به کسی این  -

  راز رو نگید.

 : عوج پرسیدماش اومد و گیج و اخم مصنوعی به چهره

  دختر بگو! جون به لبم کردی.  -

با لبخند خاصی با انگشترم بازی میکردم که قدم دیگه ای به سمتش 

 :برداشتم

  ...مامان! من... من  -

  .رم نگران میشمزود باش. دا -

  ...مامان من  -

 :در اتاق همون لحظه زده شد و صدای دانیال پشت در پیچید
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  رز؟ مامان؟ اینجایین؟  -

آب دهنم رو قورت دادم و دستگیره در رو چرخوندم. پشت در قرار 

 : گرفتم و گفتم

  .آره کار داریم. تو برو االن میایم  -

  چی کار؟  -

 :رفتابرو باال داد که حرصم گ

 .کنمدانیال برو. خواهش می -

بهم زل زده بود که در رو بستم. دست مامان مرجان رو گرفتم و از 

در ایوان وارد حیاط شدیم. نفس عمیق کشیدم و نزدیک استخر و 

 :های سر به فلک کشیده ایستادم. خیلی تند و سریع گفتمدرخت

  ام.مامان من حامله  -

  به سینه ایستاد.لبخند کجی به صورت زد و دست 

  د جشن بگیرم.خوام هفته بعخوام فعال دانی بفهمه، مینمی  -

 :و گفت م رو با مهربونی نوازش کردگونه

  دونستم.می  -

 :ش کردم که ادامه دادهای گرد نگاهپلکی زدم و با چشم

  دهد از سر درون.دونستم چون رنگ رخسار خبر میمی  -

 :خندیدیم که پرسید

کنم تا روز ال که من رو محرم راز دونستی کمکت میخب حا  -

  جشن دانیال رو بپیچونی.
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 :خندیدم و بازوهاش رو چسبیدم

  راست میگی مامان؟  -

  سر تکون داد و بغلم کرد. کمرم رو نوازش کرد.

  چند ماهته؟  -

  دو و نیم ماه. یعنی تقریبا نه و نیم هفته.  -

  از بغلم جدا شد.

  گرافی؟کی میری سونو  -

  باهام میاین؟  -

 :ابروهاش پرید و با لبخند گفت

  فکر کن نیام.  -

هامون توی حیاط پیچیده بود که دانیال باالخره پیدامون کرد. خنده

که خیلی کنجکاو بود خیلی سریع موضوع رو عوض کردیم. با این

  گفتیم.اما اجازه ندادم بفهمه چی می

ش عالی شده خیلی خوشحال بودم. ی دانیال و باباکه رابطهاز این

اون شب بهترین لحظات عمرم بود وقتی فهمیدم مامان مرجان خیلی 

  تر از همه است.خیلی مهربون

وقت هم نفهمیدم چرا به مامان خودم زودتر خبر ندادم و سریع هیچ

  اول به مادر شوهرم گفتم.

 قول مامان مرجان همیشه قول بود. من بهش اعتماد کامل داشتم.

باالخره زندگی روزهای خوشش رو بهم نشون داد. همیشه توی 

ی شرایط بازی زندگی اونی برنده است که تالش کرده توی همه
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خودش رو وقف بده. من آدم موفقی نبودم اما از هیچ انتخاب زندگیم 

وقت به کردم هیچپشیمون هم نبودم. اگه من اون اشتباهات رو نمی

 .رسیدماین درجه نمی

*** 

های آخر حاملگی خیلی تند بود و ضربان قلبم به هزار هام روزسنف

های آخر مرخصی گرفته بود و امروز قرار رسید. دانیال این ماهمی

 .مالقات با خانم دکتر رو داشتم

تونستم دراز بکشم و مجبور بودم نشسته بخوابم. روزی ها نمیشب

که کرد با اینمیاشت پرواز دام از خوشحالی که دانیال فهمید حامله

 .ت مالیمون هزار برابر بشهدونست ممکنه مشکالمی

خواست. رفتم جیغ و دادم به هوا برمیهر روز وقتی روی وزنه می

 .تقریباً هشتاد و پنج کیلو شده بودم اما ارزشش رو داشت

ای که تو دلم بود خیلی باالتر از تحمل این ارزش دیدن دختر بچه

چه داشتن متنفر بکه ازدواج نکرده بودم از ها بود. روزهایی سختی

 .اش سخت بودبودم چون خیلی جیغ و داد داشت و تحمل سختی

ای هستم اما بعد عاشق شدنم متوجه شدم هر لحظه بی قرار دیدن بچه

 .که باباش عشق زندگی منه

های دنیا روی دوشش بود و از وقتی مرخصی گرفته تمام مسئولیت

 .کردمیبود به جای من کار 

های کوتاه و تند دست دانیال رو گرفتم و با های سنگین و نفسبا قدم

 .هم برای دیدار دکتر رفتیم

روز جشن تعیین جنسیت بچه، بابا باهام آشتی کرد اما هنوز خیلی از 
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تر تونستم با بابا مفصلشدم میدستم ناراحت بود. اگه زودتر فارغ می

 .صحبت کنم

 .رکرزا! جوش جدیدت مبا  -

 :ریده جواب دادمب-ی آسانسور انداختم. بریدهنگاهی به آینه

 .مونم آسفالت کرددخترت قیافه  -

 :درهای آسانسور باز شد و دانیال جواب داد

 !ماه آخرته. بیا بابا بیا  -

 .دستش رو دوباره گرفتم و بعد چند قدم خسته شدم

 .ار یکم بشینمتونم بیام. بذدانیال وایستا نمی  -

های سنگی مرمر بشینم. وقتی قلبم کمی م کرد تا روی راه پلهکمک

بار برای بار هزارم آروم گرفت، دوباره بازوش رو گرفتم و این

 :دانیال رو فحش دادم

شد یه ی تو هست. من باید جورش رو بکشم؟ چی میبچه، بچه  -

 .چیزهای دردناک مال ماستبار هم مردها حامله بشن. همه

 .لوغر نزن کوچو  -

تا  از آپارتمان که بیرون رفتیم، دانیال خواست بره و ماشین رو بیاره

 .بشینم. دستش رو گرفتم و چرخید

 نکنه قراره این بچه هووی من بشه؟  -

ای بلند تبدیل شد. های گردش و لبخند روی صورتش به قهقههچشم

 ."ای تحویلم دادای خندید و "دیوونهچند لحظه
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 :نشوند رو بهم گفت داخل ماشین که من رو

کس حتی شه برام. این رو بدون. هیچکس تو نمیرزا! هیچ  -

 .مونی، خواهی موندنی، میمون. تو کوچولوی مبچه

 .دوباره مثل همیشه چرب زبونیش لبخند به صورتم برگردوند

 توی راه فقط سرش غر زدم و با هم بحث کردیم.

 شته باشی.نه تو قراره این رو بیشتر از من دوست دا  -

 رزا!  -

 .اجازه ندادم حرف بزنه

 .پس هوو توی شکمم پروروندم. باشه دانیال. بچرخ تا بچرخیم  -

 !رزا  -

 :دوباره اجازه حرف زدن ندادم

 .مرگ بر تو رزا! این چه کاری بود  -

 !رزا  -

 ...مرگ! چیه؟ حقایق تازه برام آشکار شد. بله، بله -

آروم روی -و بارون آروم ماشین رو وسط خیابون نگه داشت

انگیز جوری غمهای ماشین نشست. همیشه هوای آذر ماه اینشیشه

 .کردمبود. روم رو برگردونده و بهش نگاه نمی

 پشت دستم رو بوسید و صورتم رو با ناز به سمت خودش کشید.

ها ناراحتم تو... تو دنیای منی کوچولو. تو همه چیزمی. این حرف  -

 ها.میکنه
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 .صادقانه حرف زد که دلم نیومد نگاهمو به نگاهش ندوزمجوری 

 ای به موهام زد.بوسه

 .دوست دارم رزا! همیشه دوست دارم کوچولو  -

 پایان دلبر بالگردان

00/8/15 
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مراجعه   www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 کنید.

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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