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 :خالصه 

متاسفانه از  زندگی خوبی نداره و راجع بخ پسری به نام پندار که 
عاش امرار م نظر حمایت خانواده و اطرافیان محرومه. برای 

و خدمتکار بانوی  راننده  خودش و داداش کوچولوش مجبوره 
و قصه تلخی که در   عمارتی بشه که توش بوی خون و انتقام میاد

 !این رمان جریان دارد متعلق به اونه

  

 :مقدمه

را هر آن ممکن دارد که قلبم از عشق تو بایستد! تو فرمانده و من اج
من مطیع، تو بی احساس و من مجنون. سر  فا و  بی  کننده، تو

حق  کنی با من لیلی شیرین سخن؟انجام ما چه دارد که این چنین می
ما انتقام خونین نبود گر چه شیرینی لبخند شیرین، بر دل فرهاد 

 .حسرت شد

  

جا هم جا ی لعنتی رو مخمه! ای خدا اینهقیژ این پنجر-قیژ صدای
 کردی؟بود واسه ما کار پیدا 

بندم، اما صداش قطع رو با ضرب محکمی می شم و پنجرهبلند می
 است، پس این صدا مال چیه؟شه، وا! یعنی چی؟ در هم بستهنمی

بیرون رفتم و یه سر و گوشی آب دادم؛ اما هنوز اون صدا توی 
دونستم صاحبش کیه تا یه کتک مفصل از من گوشم بود و نمی

 .رد و به همون سمت برگشتمام خوبخوره! دستی روی شونه

 کنی؟جا چیکار میپندار، تو این -

 ...م... من اومدم صدای کثافت این پنجره رو ببندم که -

صدا از پنجره نیست! خانوم دارن گیتارشون رو برای نواختن  -
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 .کنندآماده می

  !خب االن؟ نصفه شب؟ -

 !دونی چه عواقبی دارهدخالت کردن تو کار خانوم می -

شد و این پیرمرد یه القبا به عصبی بودم، من حرف زور سرم نمی
 !ها-من میگه تو کار خانوم دخالت نکن؛ اه

گشتم به همون اتاقک چوبی کثیف تا شبم و ای نبود، باید برمیچاره
 .صبح کنم

*** 

 !هی بلند شو، پاشو دیگه -

 !چه مرگته؟ -

م رو یقهنفس عصبی اون فرد ناشناس تو صورتم خورد و محکم 
 ...هام و باز کردم و باگرفت. چشم

 !ای وای. گند زدم رفت

 !ب... بخ... شید! قصد بدی نداشتم به... خدا -

 .ات و از جلوی چشمت رد نکردمزودتر پاشو تا نزدم زنده و مرده -

خوردم. یه روزی   کرد و با ضرب به بالشتی لباسم و ولمحکم یقه
های آسمون تا چهلمش م من که مرغاز این کثافت یه انتقامی بگیر

  !براش عزا بگیرن

 !لش پاشوتنه  -

های لباسم و باز کردم. از اون اتاقک با حرص بلند شدم و دکمه
کوفتی بیرون اومدم و لب حوض رفتم. ای جانم، عجب عمارتی! به 

خودم قول میدم یه روز واسه خودم و ماهور همچین عمارتی و 
  .ن یزیدا زندگی کنیمبخرم و با هم توش مثل ای

گفت آقاجون می .وضوم و گرفتم وهای آب به صورتم خورد خنک
 .دا باهامهخها وضو بگیرم تا آخر شب صبح
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 !اومدی استخر؟ یاال دیگه، خانوم دیرشون شده -

 !اه باشه، اومدم -

پیرهن  دوباره برگشتم و توی اون ساک دستی کوچیکم دنبال یه
 .مشکی گشتم

ها باید این خانوم خانومی که اینکردم و پوشیدمش. باالخره پیداش
 !رسوندم دانشگاه، هی روزگارگن و میمی

وقت و تلف نکردم و در کسری از ثانیه بیرون رفتم! یادش بخیر، 
زدم و ژل می تار موهام رو-من هم واسه خودم آقایی بودم، تار

اقسام  اع وهام از انوکردم تا تمیز و آراسته باشم. لباسدرستشون می
 ...ی درست درمونم داشتم که االنها و برندها بود. یه قیافهمارک

االن هیچ کدومش برام نمونده! سوار بنزی شدم که روزها آرزوی 
 داشتنش و داشتم، با تک بوقی که زدم یه دختر خیلی کوچولو از اون

 ...عمارت بزرگ سفید بیرون زدم. اوه! بادیگاردهاش تو حلقم

 !کنی؟ بیا در و برای خانوم باز کنر میکاهی چی -

  با منی؟ -

 .یاال، بیا دیگه -

خواست بهش بیرون زدم، در عقب و باز کردم. دلم نمی  از ماشین
 .نگاه کنم و سرم پایین بود

 !سالم بده به خانوم -

 .سالم و علیکم -

محکم به ساق پام ضربه زد و خم شدم. چرا این دیوونه زد؟ سالم 
 !دادم دیگه

های این ها روی مخم بود؛ آدمهای اون قول بیابونیپوزخند روی لب
 !خونه چه مرگشونه؟

 ...شرمنده بانو! خدمتکار جدید، یکم تازه وارده! شما عفو کنید -
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دختره که اصال تو این بادیات نبود و سوار ماشین شد. توی 
 .صورتش هم که اصال هیچ چیز معلوم نبود، نه خوشحال نه غمگین

 .خیال کاویدن صورت سفید خانوم شدم و سوار ماشین شدمبی

 !هی پندار -

 بله آقا؟ -

 وای به حالت دست از پا خطا کنی! فهمیدی؟ -

 !حواسم بهشون هست -

هم از خوبی ما! توی سکوت رانندگی کردیم و صدای بیا، این
 .ضعیفی به گوشم خورد

  !دار لطفانگه -

 ...نرسیدیم به دا -

 !نگه دار -

پیاده   که از ماشین  تحکم صداش یه جای مناسب پارک کردم و با
 .شستروی صندلی شاگرد ن  شد. ماشین و دور زد و

 !چی شد؟ چرا جلو نشست؟

 !منتظر چی هستی؟ راه بیفت -

 .بله، چشم -

ماشین و روشن کردم و به سمت مقصد حرکت کردم! هنوزم توی 
ه ه بعیده و از همزادبهتم که این رفتارها از این دختر اشرافی

 !کنه، مگه چند سالشه؟ه شیطونی میکه مثل یه بچتر اینعجیب

نگا به قد دراز خودت نکن، دخترا هر چی کوچولوتر باشن سنشون *
 *!بیشتره

 .هم دانشگاه بفرمائید این -

 آید؟باهام نمی -

 !کنهمن؟ شرمنده آقا اتابک توبیخم می -
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 :کودکانش گفت دستم و گرفت و دوباره با همون لحن

 .فهمهای بابا، حاال تو بیا بریم! اون یالغوز نمی -

-  ... 

 !لطفا -

 ...م -

 !آفرین، پیاده شو -

هوفی کشیدم و از ماشین پیاده شدم، اما اون هنوز از داخل ماشین 
 .کردنگاهم می

 !چرا نشستید؟ بیاید بیرون -

 !باز کنیی؛ در و باید برام گفت تازه کاراتابک راست می -

م و خاروندم و در و براش باز کردم. اون هم به طور پشت کله
 .خاصی از ماشین گرون قیمت پیاده شد

حوصله و کالفه راه رفت و منم پشت سرش بیاون جلوتر راه می
ها سالم و احوال کرد . وارد حیاط که شدیم با بعضی از بچهرفتممی

دونم چرا از لفظ د. نمیو منم به عنوان "خدمتکار جدید" معرفی کر
 .ریختشدم و انگار اعصابم بهم میاین کلمه از خجالت سرخ می

درسته خدمتکارشم، اما من مجبورم!مجبورم که تو سن بیست و 
چهار سالگی کلفتی مردم و بکنم تا اون طفل معصوم راحت باشه. 
آره داداش کوچولوم رو میگم، ماهور خان هشت ساله، آخ من به 

 .لم براش لک زدهفداش که د

 .جا تا من برگردمتو بمون این -

 گردید؟شرمنده خانوم، کی برمی -

 !هر موقع کالسم تمام شد -

محکم پلک زدم و به ستون سالن تکیه دادم. ماشاءهلل یه صندلی هم 
 !شه آدم روش بتمرگهپیدا نمی
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رفت به بودم یاد و خاطرم به گذشته می  هر موقع توی سکوت
گاه داشتم و برای خودم جایی که تکیهام. اونعنتیهای لگذشته

هام معنی نداشت هایی که غم میون چشمای بودم. اون موقعزادهخان
 .و پدری داشتم که کنارم باشه و مادری داشتم که نوازشم باشه

 !اما االن چی؟! شدم "خدمتکار جدید" خانوم

یه دختر  به حال خودم پوزخندی زدم و نگاهم به ته سالن افتاد.
ی طلبکارانه بهم های در هم و قیافهاومد و با اخمداشت به سمتم می

 .زل زده بود

 *استغفرهللا، این دیگه چشه؟*

به سرعت از کنارم رد شد و یه نفس عمیق کشیدم که دوباره 
 .ایستاد   ی رومبرگشت و این دفعه کامل جلو

 هوم؟ -

 !استاد کجان؟ -

 !دونممی من چه -

 دونی؟می تو چه -

 !اوهوم -

 :سیمی که توی دستش بود گفتبا بی

 !انتظامات؛ سریعا بیاید طبقه دوم  -

 !مشکل شما چیه؟ -

 پایی؟ایستادی دخترا رو می -

 ...جا، وایسادم اینکار به دخترا دارممن چی -

 *!جلل خالق، این یارو رسما خله*

 !مشکلی پیش اومده؟ -

 ...نخیر شما بفرما، خودمون - 

 !هام و باز کردم و دیدم این دختره است، یا خوده خداچشم
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 ...خانوم، ایشون -

 !کنمموسوی، برو رد کارت! خودم با ایشون صحبت می -

کرد که شد و با صورت سرخی نگاهم میاز دماغش دود بلند می
  !دادندای مرگم رو می

 .این همون دختره نحیف کوچولوعه؟ این از منم بیشتر زور داره

 !گردمبرو خونه، خودم برمی -

 ...من -

  !رسمهیس؛ به حسابت می -

یا سید عباس، خودت یه فرجی برسون! این من و نکشه، اون اتابک 
 !کنهلعنتی این کار رو می

 قدر زود برگشتی؟خانوم کجان؟! چرا این -

  !گردنجا خودشون هم برمیخانوم گفتن من بیام این -

مر کردن؟ حتما نگرفتی باید بگی خانم ا ی خیره سر، یادپسره -
 !خطایی کردی که خانوم نذاشتن باهاش برگردی

زنه! یه پیرمرد زپرتی زبون داره اندازه قد قدر حرف میهوف چه
 !هامن، عجب گیری کردیم

 !الو، سالم خانوم -

- ... 

 !چی؟ خدا مرگم بده کجایید شما؟ -

- ... 

  !االن میایم -

ون دیدمش یکم ترسیدم، بالئی سرش اومده؟ وقتی حیرون و سرگرد
 !یعنی چی شده؟

 !بیا آتیش کن بریم -

 :دوباره زنگ زد و گفت
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 .سالم آقا -

- ... 

 ...آوین خانوم، آوین خانم باز هم بیمارستان -

- ... 

 ...رفته بیمارستان -

- ... 

 !چشم -چشم -

 گوشی رو قطع کرد و سوار ماشین شدیم. دوتا ماشین دیگه هم پشت
 .سرمون راه افتادن

 چیزی شده؟ -

ه دادی که بغل گوشم زد من و دو متر از جا پروند! واقعا رسماً دیگ
قدر ی ریزه میزه اینالل شدم و خفه خون گرفتم. یعنی این دختره

جوری براشون مهمه؟ نه ببین باز چه دست گلی به آب داده که این
 .کننبراش می

 !برو دست چپ -

کردم تا مبادا و دستورات این اتابک گوش میها حرف به حرفبی
 سر من و به باد بده. یه جورایی مقصر هستم، اما خود خانم که حاال

  !فهمیدم اسمش آوینه مقصرتره

 !اون دستور داد، من انجام دادم

 !برهدعا کن آقا نفهمه! وگرنه مثل گوسفند سرت و می -

- ... 

 !فهمیدی یا نه؟ -

 !ب... بله -

 !زون لعنتییکم بگا -

بیشتر فشار دادم و به بیمارستان رسیدم. اتابک   پام و روی پدال گاز
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دوان به سمت پذیرش رفت  -و اون چندتا بادیگارد غول پیکر دوان
 :و اتابک خان پرسید

  ببخشید خانم آوین توانا رو آوردن اینجا؟ -

 !بله، اتاق صد و یازده -

ل در زد. بادیگاردا به شکدم اتاق صد و یازده توقف کردیم و اتابک 
 .خاصی ایستادن

 سالم خانوم، خدا من و مرگ بده! باز حالتون بد شد؟ -

 بابام کجاست؟ -

ی خیره سر االن میرسن خدمتتون؛ منم گوشی از این راننده -
 !که مراقبتون نبودپیچونم برای اینمی

 .به تنبیه نیاز داره -

خواد تنبیهمم بکنه! میه بعد ی آشغال، میگه برو خونعجبا! دختره
م چقدر دنیا کثیفه مثل این آدما. به درک، تهش یه کتک کاریه که من
اون و هزار بار تجربش رو داشتم. نشستم روی صندلی سالن و 

هام رو قائم صورتم کردم و دیگه از مکالمه اتابک خان و دست
های تندی خانوم چیزی متوجه نشدم که چیزی نگذشت با صدای قدم

 ...باال آوردم که سرم و

دست محکمی توی صورتم خورد! داغی سیلیش من و برده بود توی 
 !کردز میگ -بهت و تعجب، گونم حسابی گز

  افته؟پسره کثافت چه غلطی کردی دخترم به این روز بی -

- ... 

 !جواب بده عوضی -

 ...ترجا بیمارستانه، آرومآقا این -

اخل اتاق رفت. در اتاق باز د    هام رد شد وسریع از جلوی چشم
شد که با دیدن دونم چیبود و دیدم چجوری دخترش و بغل کرد. نمی
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 ...ی قلبم به درد اومد! سزاوار کدوم گناه بودم کههمچین صحنه

  !هعی

 !بگیر این و برو برای خانوم چیز مقوی بگیر -

 !پندار، لطفا بیا -

خان اشاره کرد که ش و به پدر و اتابک های سست رفتم کناربا قدم
 .تاق و ترک کردن و رفتنها هم سریع ابیرون برن، اون

 .کامل نشست روی تخت و موهاش رو پشت گوشش انداخت

 شده؟صورتت چی -

 !هی... چی -

، ولی بیخیال! دونم که بابا توی صورتت زداز دروغ بدم میاد! می -
تلخ و  میشه با این پول برام لواشک زردآلو و دو تا بسته شکالت

  !میوه پرتغال بگیریآب

 .ذارنپندار : چی؟ آقا و اتابک خان نمی

 .دست کرد زیر لباسش و یه بسته پول بهم داد

 !کنمازت خواهش می -

 ...م -

 !آفرین، حاال برو -

فشار دستش باعث شد از اتاق بیرون بیام و نگاه اون دو مرد 
کنن که نه میخشمگین رو به خودم متحمل بشم. همچین بهم نگاه 

 .به قتل برسونم خوام خانوم ومی اعوذو باهلل 

*** 

 ...دوتا شکالت تلخ و لواشک زرد آلو -

 !خب-

 !ی پرتغال هم لطف کنیدمیوهچند تا آب -

 .خدمت شما -
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 چقدر تقدیم کنم؟ -

 !دقابل نداره میشه پنجاه و هفت تومن شما پنجاه و پنج لطف کنی -

تومن خورد و خوراک و  ت، پنجاهماشاءهلل کم توقع هم نیس
هاشونه! یادش بخیر یه بار واسه ماهور با پنجاه تومن یه کفش چلسمه

 .شیک گرفتم

پول و دادم به فروشنده و از مغازه بیرون زدم. بیمارستان خیلی 
های دونستم بیمارستانجایی که میشیک و عجیبی بود! یعنی تا اون

شاید از این خصوصی   عادی همچین امکاناتی رو نداشتن!
ها باشه. اوهوم؛ پس حتما خانوم یه مشکل خاصی داره اختصاصی

 !جا تا معالجه بشهکه میارن این

  !کجا؟ کوری؟ اتاق از این وره -

 !ببخشید حواسم نبود، اجازه هست به داخل برم؟ -

  تو پالستیک چی داری؟ -

رو انگار یه سطل آب یخ روی بدنم ریختن! اگه محتویات کیسه 
دید باید دو دستی ها رو میها و اون هله هولهدید و اون شکالتمی

 !کندمقبر خودم و می

 ...اتابک بگرد کیسه رو -

 !بابا -

 !جانم عزیزم -

 پندار کوش؟ -

 بله خانوم؟ -

 !بیا داخل دیگه -

  !خانوم، آقا دستور دادن کیسه رو برای محض احتیاط بگردیم -

  !دمکار و انجام میاینالزم نکرده، خودم  -

 .برم  داخل اتاقش  اشاره کرد که    بعدش هم با اخم
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ی غر و با سرم -رفتم داخل که محکم در و بست! بعدش هم با غر
خواست سرم رو بزاره سره که به دستش بود، سمت تختش رفت. می

خواست از خنده رسید! دلم میتونست و قدش نمیجاش، اما نمی
شد. یهو این هم مثل باباش جنی بخندم، اما نمی منفجر بشم و بهش

 !زنه فکم رو پایین میارهشه و میمی

 !که تو دلت بهم بخندی بیا کمکم کن، لوسبه جای این -

  !بله چشم -

که بخندم با و من به جای این بلند خندیدن -خودش شروع کرد بلند
  !غریبا کردم. به چی خندید؟ به یه بله چشم؟ عجیباتعجب نگاهش می

 وای من چقدر کوتاهم! مگه نه؟ -

گفتم خب؟ خودش در جوابش فقط تونستم به لبخند ملیح بزنم. چی می
خنده! سرمش و از دستش گرفتم و وصلش کردم داره به خودش می

هام از شدت ی کناریش که یکهو اومد کنارم ایستاد. چشمبه گیره
  !تعجب باز شد و سرش و روی کمرم گذاشت

 !بزرگی تو چقدر -

- ... 

  واسم لواشک و خرت و پرت خریدی؟  -

کوبید و افتادم! قلبم دیوانه وار میداشتم از بهت و تعجب پس می
نفس کشیدن برام سخت بود. همون دستای ظریف کشیده شد روی 

 .یچیدپدرد بدی توی گوشم  گوشم و و محکم کشید! 

  کنی؟ کری؟از سمعک استفاده نمی -

 ب... بله؟ -

 !طرف برگرد این -

آروم عقب گرد کردم و اون نشست روی تخت و شاکی بهم خیره 
 .شده بود
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 ها؟ -

سوالی نگاهش کردم. این رفتاراش چه معنی میده؟ واقعا چرا باید 
هایی که توش ها رو از دستم گرفت و اونهمچین کاری بکنه؟ کیسه

ها کمپوت و آبمیوه بود رو زد کنار و سراغ پالستیک هله هوله
 .رفت

زاره دونی مشکل چیه؟ بابام نمیوای مرسی! عاشق اینام، ولی می -
من از اینا بخورم، حتی... حتی دوست داره خیلی سرد و خشک 

 ...باشم و همیشه مثل خودش اخم و عبوس باشم، پندار

 !منتظر نگاهش کردم که حرفش و بزنه

اشم، بخانواده دور ها و از این خوام از اینکنی؟ میتو کمکم می -
 !لطفا

دونم چرا قدرت تکلمم رو از دست داده کردم، نمیفقط نگاهش می
 .تونستم حرفی بزنمبودم و نمی

دونم ممکنه مثل امروز بابا باهات بد رفتاری کنه، اما بهت قول می -
خوام همه وقتم و با هم بگذرونیم باشه؟ لطفا میدم که نزارم! اصال می

 !قبول کن

 !رو باز کرد و یه تیکه بهم دادلواشکش 

  !بیا این و بخور و بخند -

بعدش هم خودش شروع به خندیدن کرد، منم به این دختر کوچولوی 
 !روم خندیدم. عجب دختری بودهاروبه

جا دور ای به در خورد و خانوم خزید زیر پتو، من هم از اونتقه
 !شدم و رفتم گوشه دیوار ایستادم

  

  !بفرمائید -

 دخترم، خوبی بابا؟ -
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 ...بله -

  

ها، همین االن داشت برای من جنگولک بازی عجب دختر مارموزیه
به مریضی  کنه و خودش ودار میآورد، حاال صداش و خسدر می

 !زنه، عجبمی

شه با پندار برگردم؟ خیلی پسر خوبیه! مثل یه رفیق بابایی، می -
 .امروز کمکم کرد

 .ه لحظه از طرز نگاهش ترسیدمآقا چنان برگشت سمتم که ی

 !نه -

 ...با -

 .همین که گفتم آوین! تمومش کن -

آوین چیزی نگفت و دوباره خزید زیر پتو. پدرش یه مرد قد بلند 
های سبز و ته ریش خیلی جذاب بود؛ موهای جوگندمی و چشم

 .شون نبودخوشگل. جالب بود که آوین یا خانوم اصال شبیه

 !بیرونسریع باش و بیا  -

م همراه با آقا بیرون رفتم که وقتی پام رسید به سالن یه چیزی محک
 .زیر گلوم رو فشرد

کردم که ولم ذاشت نفس بکشم و داشتم تقال میدست محکمش نمی
داد و های خونی به فشار دستش بیشتر ادامه میکنه، اما اون با چشم

 :زیر دندونای کلید شدش گفت

 فهمم رفتی مخ دختر من و بزنی یا زیرفقط، فقط یک بار دیگه ب -
 !ی؟دونم با تو، فهمیدر بکنی اون وقت من میز-گوشش زر

ی آخرش و بلند و محکم گفت که باعث شد بقیه هم به ما نگاه جمله
ز گ -هام گزهای گونهشدم و مویرگتنفسی کبود میکنن! داشتم از بی

 .کردمی
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 .شدید کردمهای یهو دستش ازم جدا شد که شروع به سرف

پاشو جوون، برو کارهای ترخیص آوین بانو رو انجام بده و  -
 !برگرد

بینه دارم جان ای لعنت به این رسم زمونه! پیرمرد الدنگ داره می
خواد به دستورات کذاییش عمل کنم، اما باز هم میبه جان آفرین می

 !ریزنها روان آدم و به هم میقدر اینکنم! چه

 !تنه لشکر شدی؟ پاشو  -

ه به سختی از روی زمین بلند شدم و نگاهم افتاد به آقا که هنوزم ب
من بدبخت  کرد و انگار که به خونطرز خاصی خشمگین نگاهم می

 !ستتشنه

 کار کنم؟ب... باید چی -

 .های من هم تمومی نداشتلعنتی سرفه

و بیا این پول، این هم مدارک پزشکی خانم! یادت باشه بهشون بگ -
 نم آوین توانا مریض بخش تنفسی! فهمیدی؟خا

 .بله -

خشایار هم این بیماری و  پس بگو، حتما آسم داره! یادمه عمو
بیمارستان نیومد چرا؟ انگار اون   داشت، اما هیچ وقت بخاطرش

روز که من و حسابی کتک زد بعدش با زنش رفتن بیمارستان، 
 !دونم... شایدنمی

 کجاست؟ هی آقا، حواستون -

 !شن؟ببخشید؛ حاال مرخص می -

 !بیادخیر، باید پزشک همسرتون  -

 همسرم؟ -

نیومدید  جا هستید؟ مگهآقا حالتون خوبه اصال؟ برای چی این -
 !مرخص کنید؟ بیمارتون و
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خبرتونه صداتون و انداختید تو سرتون؟ سوال پرسیدم چه خانم -
 !جوابش با شما، دعوا نداشت

سالن رفتم  بیرون اومدم و دوباره سمت اون  پذیرشاز  با عصبانیت
 .که خانوم توش بستری شده بودن

 شد؟ برگه ترخیص کو؟چی -

 .نداد -

 جان؟این چرا؟ مگه نگفتی خانوم -

ای وای نگفتم، باید به اتابک دروغ بگم وگرنه کارتون خواب 
 !شممی

 !ُگ... فتم، اما قبول نکرد -

 !ها برسخودت به کار اتابک، برو -

 .اقا، اطاعت عمر چشم -

*** 

 ...داداش -

 جان داداش؟ -

 .شممی جا خستهچرا دیر به دیر میای دیدنم؟! این -

که خوب شدی بیارمت یه  خدا داداشی، قول میدم تواتم بهشرمنده  -
 !جای قشنگیه چه و بزرگ، اگه بدونی خونه شیک

 واقعا؟ -

 !هاآره، ولی شرط داره -

 !رخان بسه دیگه، ماهور جان نیاز به استراحت دارهپندا -

دکتر تو رو خدا بزار ببینم شرطش واسه من چیه بعد خودم  -
 !فرستم بره به موالمی

خم شدم دوباره  ی ماهور خندیدم وهای بچگانهدکتر به حرف  من و
 :روی تختش گفتم
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 !شرطش اینه آقا ماهور باید سریع خوب بشه -

تکون داد و منم پیشونیش رو بوسیدم و ازش به با ذوق سرش و 
ی من چرا باید دچار سختی خداحافظی کردم. داداش هشت ساله

که توی بیمارستان درد بکشه جای اینتومور مغزی بشه اخه؟ االن به
  !کردباید بچگیش رو می

چه برسه به  حیف! حیف که حتی پول داروهاشم به سختی در میارم
 !عمل کردنش

 ...گنده نبینم بغض تومرد  -

 .و چیزی نگفتم خند زهر داری زدمنیش

 پندار پول؟ -

 !فعال خبری نیست -

 ...من کمکت کنم بعدش تو -

من  این بحث و. برای بار هزارم میگم که نه یزدان، تمومش کن -
 !خوای کمک کنیگدای پول تو نیستم که می

خوری چیزی قدر حرص میباشه بابا چرا تخته گاز میری! اون -
بهت دادن؟ من هم تو عالم رفاقت سیزده سالمون بهت گفتم واست 

 .دوای دردی باشم

ی توپی بهش رفتم و اون هم پروتر از همیشه روش رو چشم غره
 .برگردوند

 خبر؟چه -

- ... 

 خیلی وقته نرفتم پیش مامان، میای بریم سر خاکشون؟ -

 !شهببینم چی می -

 چشمت و کی کبود کرده؟ -

 !وای نه فهمید! حاال چی بهش بگم قال قضیه کنده بشه؟
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 !هی... چی -

ی از کرم سفید کننده رو شصتش رو محکم کشید روی گونم و الیه
 !پاک کرد

من و دور زدی؟ پودر زدی زیر چشمت معلوم نشه رو گونت   -
 !هللا اال هلل کدوم بی... ال بادمجون کاشتی؟ بگو

 .خداحافظچیزی نیست! باید برم،  -

 !پندار پندار، وایسا -

های یزدان از بخش بیمارستان کودکان سرطانی بی توجه به حرف
ای اومدم بیرون و دم دانشگاه رفتم. خانوم تقریبا توی این یک هفته

همیشه به رفتارای کودکانش اون  که گذشته بود با هم بهتر بودیم و
هم سهم  . حتی خندهتونستم سکوت کنمیداد، ولی من فقط مادامه می

من نبود! همون چندباری که آقا از من پذیرایی کرد واسه هفت پشت 
 !و جد و آبادم کافیه

که برف پاک کن و ناخودآگاه شکوندم خاطر ایناش دیشب! بهنمونه
قصد و غرض، هر بالیی که دلش خواست سر من آورد و اتابک بی

 .ردنهای من نگاه کو آوین خانم خنثی به کتک خوردن

زد حداقل قبالها که بعد از مامان بابا، عمو خشایار من ر می
 ...اما کردن که بهم رحم کنه،ری میهاش شیون و زابچه

ی نحس فکر کنم؟! بیخیال خوام به اون گذشتهقدر میبسه دیگه، چه
ضبط آهنگ ماشین شدم و روشنش کردم و شروع کردم به سمت 

گارم رو از توی جیب لباس ی سیدانشگاه خانوم روندن؛ جعبه
دوا و  ی آبیم در آوردم و با تردید یکی رو آتیش زدم!چهارخونه

درمونم این چند روز و شب شده بود این زهرماری. اولین پک، 
 ...دومین پک

طرف طرف و اوندیگه رسیدم دم دانشگاه و دیدم آوین داره هی این
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ش بوقی زدم، اما گرده. براکنه و با چشم دنبال کسی میو نگاه می
پسرای مو  هاش و توی هم کشید و پسری کنارش اومد؛ از اوناخم

ای پوشیده بود، ابرو های پاره پورهفشن و قیافه بزی بود که لباس
اه چقدر  -هاش رو هم که مثل مامانش درست کرده بود، اه

 !ریختبی

 !قدر خوشگلی تو دخترعشق جانم! چه -

 .ماشین بیرون پریدمآتیش گرفتم با حرفاش و از 

 .زنیزیادی داری حرف مفت می -

 !علی بیا بریم صاحبش اومد -

 .پندار ولش کن -

سره خانوم داد زدم که بره  ناخوداگاه صدام و با تحکم بردم باال و
هاش دیدم، اما داخل ماشین، یه لحظه بغض عجیبی توی چشم

 .ندمخابوتوی اون دماغ عملیش   حکممتوجه بهش یه مشت بی

ها سعی داشتن من و ازش جدا کنن، اما از دادم و خیلیفوش می
خواست برای خورد و دلم میی یه القبا حالم بهم میی این پسرهقیافه

مزاحمت ناموس مردم درس حسابی بگیره. یکم دیگه که به تن و 
بدنش لگد زدم از دست مردم خالص شدم و سمت ماشین برگشتم. با 

کشید ه آوین مواجه شدم. انگار به سختی نفس میصورت رنگ پرید
 دادم و هاش و تکونبازو کرد. محکمداشت برای اکسیژن تقال می و

 گفتم؛

 !انوم، جواب بده! نفس بکش! دختر با توامخ -خانوم -

لرزونش از توی جیب کیفش یه اسپری تنفسی  های سست وبا دست
 ...لین فشار، دومین فشاردر آورد و اون و داخل دهنش فرو برد. او

بود از های عمیق، ولی هنوز رنگش مثل گچ شروع کرد به تنفس
 !چیزی ترسیده بود
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 خوبی خانم؟ -

 !راه بیوفت -

 !چشم -

دونم چرا، استارت ماشین و زدم و از جای پارک خارج شدم. نمی
دیدم ولی همش زیر چشمی یا از داخل آینه زل زده بودم بهش و می

 .کنه گریه نکنهداره سعی میجور که چه

 !برو شرکت بابا -

 ...شرمنده ولی َمـ -

 !برو بهت میگم -

های اون اگه بازم به باباش بگه که ناراحتش کردم، مجبورم کتک
کردم یه خورده شب و به تنم بمالم! باید ازش معذرت خواهی می

 !بگذره تا از این موضوع کردم وپاچه خواریش و هم می

 .اون الین به چپ به پیچ تو برو -

 !ببخشید -

برگشت آروم نگاهم کرد که ناخودآگاه منم غرق مشکی چشماش 
 .شدم

 ها؟کنیمحواست کجاست؟ تصادف می -

 .تمام تمرکزم و به رانندگیم دادم سریع نگاهم رو ازش گرفتم و

ی خواستم بابت جسارتی که امروز کردم من و ببخشید! اون پسره -
احمتون شد، منم زدم به سیم اخر آخه غیرتم الدنگ وقتی مز

 !مش دور و بر شما بپلکههذاشت که اون کثیف نمی

 !خوام چیزی بشنوم پندارتمومش کن؛ نمی -

صداش باعث شد الل الل بشم و بعد از چند دقیقه به مقصد  تحکم
 .رسیدیم

*** 
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 .سالم دخترم -

 !سالم بابا -

 ومدی؟جا آوین جان ااین  اقور بخیر، چرا -

 آقا با سر به من اشاره کرد که از اتاق برم بیرون، اما صدای داد
 .آوین برق از سرم پروند

  !بمون پندار -

  آوین؟ -

کنیم، خواستم بهتون بابا من و پندار به زودی با هم ازدواج می -
 !خبر بدم که هوس نکنید من و عروس اون پسره عوضی بکنید

 خوای بکنی؟چی؟! چی کار می -

 ...بابا جان منو پِنـ -

اش به یه طرف رفت، هر تیکه آقا قندون و محکم کوبید رو زمین و
من هم توی بهت با دهن باز داشتم به جدال دختر و پدر رو به روم 

شد توی سرم و همش به فکر های آوین اکو میکردم. حرفنگاه می
 !این بودم که چطور از این مخمصه خالصی پیدا کنم

 نداره؟ پا چی داره که مایکل ی بی سر وهاین پسر -

 !یه جو معرفت توی وجودش هست؛ که مایکل نداره -

 خوای بری پیش مادرت؟نکنه تو هم می -

 :ش گفتهای ریخته روی گونآوین جیغ زد و با اشک

های زیر ی قبرستون! تو هم مثل اون وحشیخوام برم سینهآره می -
 !نمیشم دستت منو بکش، اما من زن مایکل

با نگاهش اشاره کرد که بیرون برم. خودش  آوین اومد سمت من و
تر نشه که اوضاع وخیمرفت و در و محکم بست من هم برای این

  :ختم و گفتمتوی نگاهم ری  برگشتم و تمام جسارتم و

 .آقا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 24 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

- ... 

خورم که همین االن از تصمیم خانوم خبردار به روح پدرم قسم می -
 !شدم

و قاب صورتش کرد و من هم بیرون رفتم، منشی و بقیه دستش 
 کردن منم ناچار سرم و انداختم پایین و راهم وداشتن به من نگاه می

 .گرفتم و رفتم

 .ی عمه ببرمن رو خونه -

حرفی که شما خدمت آقا گفتید رو من قبول  ببخشید خانم، اما اون -
 !ندارم! یعنی مخالفم

 !دست توعه؟ مگه -

دونستم االن عصبیه و نمیشه باهاش حرف زد. نگفتم میچیزی 
ناچار ماشین و روشن کردم و راهم و سمت خونه عمه کج کردم. 

شد و شروع کرد به  ش بلندهق عذاب آور -توی راه صدای هق
به   کامل داشتم و گریه کردن؛ منم ناخواسته ماشین و یه گوشه نگه

 !سمتش برگشتم

  !کنم تونم کاری براتوننمی م کهاتونخانوم، من شرمنده -

شی، اما هر روز سرد و خاکی باهام تو به من قول دادی رفیقم می -
کردی و من هر شب کردی! یه نگاه خشک خالی بهم نمیرفتار می
 !خوابیدم، بی احساس! نامردمی به فکر تو

 ...توقعات شما رو های پدرتونگیریتونم با وجود سختمن نمی -

 .جیغ زدبلند 

 !من عاشقتم -

هام از شدت تعجب قلبم ایستاد؛ چی گفت االن؟ به من گفت؟ چشم
آب دهنم و با صدا از گلوم پایین دادم. این دختر  گشاد شده بودن و

احساس و های بیها آدمعاشق خدمتکارش شده؟ مگه تمام ارباب
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این  ها فقط دستور دادن بلد نیستن؟ خدایاارباب خشمگین نبودن؟ مگه
 !بالییه سر من آوردی؟! خدایا خودت به داد من برس چه

 فقط یه امضای کوچیک کنم! بیا وپندار، دارم ازت خواهش می -
قانونا زنت بشم. به خدا قول میدم  برگه بزن تا من شرعا و پای اون

 دیگه هیچ وقت بهت کاری نداشته باشم! من زندگیم خیلی سخته... از
هیچ شادی توی  نداشتم و هیچ دوستی نداشتم و بچگیم هیچ دلخوشی

ام وجود نداشته. تو فکر کردی چون یه دختر اشراف زاده زندگیم
همه چیز دارم؟ نه پندار، من هیچ چیزی برای خودم و دل خودم 

های گیتارم رو ندارم. االن عاشق شدم! عاشق تو... تویی که نت
 !کنمخط خطی میها به یادش دفترم و کنم و شببراش کوک می

کرد. من هم توی بهت و تعجب کوله پشتیش رو محکم فشرد و گریه 
هاش رو بفهمم، واقعا بهش خیره شده و بودم سعی داشتم حرف

 نبود؟ قدر سختی کشیده؟ واقعا شاداین

خدا دختری نیستم که آویزونت بشم، اما بابام شه قبول کنی؟ بهمی -
 !کنهعوضی میداره من و به زور زن یه آدم 

 ...خانـ -

 .اسمم و صدا بزن -

 کنی نیستم! توی زندگیمجوری که تو فکر میآوین، منم هم اون -
 !رهقدر عذاب کشیدم که وصف ناپذیاون

 !ها رو از بین ببریمتلخی ها وپس بیا با عشقمون این عذاب -

دونم چی بگم، اما من یه برادر کوچیک دارم. اون مریضه و نمی -
باید ازش مراقبت کنم. کار و بار درست حسابی ندارم و حتی یه  من

 !مدرک تحصیلی درست حسابی ندارم

 !مهم نیست -

سکوت کردم، واقعا جوابی نداشتم که به این دخترک مظلوم بدم. از 
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اومد جلوی چشمم و از یه یه طرفی ماهور و خونه زندگی خودم می
ر ظریف زیر بار یه داد که این دختطرفی هم غیرتم اجازه نمی

ازدواج اجباری بره. بدون حرف زدن شروع به رانندگی کردم. این 
دختر چطور تو این یک هفته عاشقم شده بود؟ من چی؟ لرزش قلب 

سیاه توی     من هم نشون عشقه؟ یعنی منم عاشق این جفت حفره
 !هاشم؟چشم

 شه جلوی داروخونه نگه داری؟می -

 !بله، ولی واسه چی؟ -

 !خوام یکی بخرم، البته محض احتیاطشده می تموم پریماس -

ها پیچیدم تا لبخندی به صورتش پاشیدم و توی یکی از کوچه
 .پیدا کنم ی مورد نظر وداروخونه

هاش نشون از و این سر به زیری هاشنمیدونم چرا اما سرخی گونه
داد، انگار جاهامون با هم عوض شده و من احساس خجالتش می

 !کردم که ارباب اون هستم و اون هم مطیع منمی

*** 

های خانم نه آوین، هنگقیژ گیتار آ -های شب بود و دوباره قیژنیمه
توی حیاط  ذاشت که آروم بخوابم. ناچار از خستگی بلند شدم ونمی

کشیدم که ببینم نگهبانی کسی نیست اگه من و تنها با خانم  سرک
 .شمببینن بدبخت می

 !کشیدن کار خوبی نیستسرک  -

زدن های مشکیش که برق میدیدم با چشم با ترس برگشتم عقب و
کنه. لبخند زدم و سرم و به نشونه احترام داره با خنده نگاهم می

 :پایین انداختم، اون هم دقیقا کار من و انجام داد که ازش پرسیدم

 چرا این کار و کردید؟ -

 !تو کردی چون -



 

 

 WWW.98IA3.IR 27 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

 !خب، من وظیفمه -

خوای ادای االن که کسی نیست من هم پادشاه تو نیستم که هی می -
های مختلف و احترام بکنی. هر دوتامون دوتا آدمیم از جنس

کدوممون برتری نداریم پس  تر از خودمون، هیچعقایدهای عجیب
 !جوری کنیگیریم که نباید ایننتیجه می

 !باشه خانم دکتر -

 :خندید و گفت

 !نیم؟موافقی قدم بز -

 :یه خورده دور و برم و نگاه کردم که دوباره گفت

 !نترس؛ بابا رفته مهمونی، بقیه هم نیستن -

قدم شدیم. اون جلوتر از من هام و روی هم فشردم و با هم، همپلک
وار راه ی تونیکش ملکهها با گوشهرفت و مثل پرنسسراه می

ی و که ط رد سنگداد. منم که فقمر مبارک قر میرفت و یکم به کمی
  .گرفتم زدم وبهش ضربه می

 .پندار -

 بله؟ -

 چرا داداش کوچولوت مریضه؟ ماهور؟ -

 دونی؟اسمش و از کجا می -

های ترس توی یه لحظه احساس کردم رنگ از ُرخش پرید و رگه
 :هاش پیله کرد، اما گفتجفت چشم

 !خودت گفتی -

 .حرفی نزدم ای باال انداختم وشونه

 نگفتی، مشکلش چیه؟خب  -

 .ن کردن شروع به تعریف کردن، کردممِ  -با یکم ِمن

 ...خب، سرطان داره! تومور مغزی -
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 :و با صدای نسبتا بلندی گفت های آوین باز شدچشم

 !مگه چند سالشه؟ -

 .امسال میره توی هشت سال -

 .ناباور دستش و گذاشت رو صورتش و بغضشو قورت داد

 .شه! غصه نخورخوب می ای... شاءهلل که -

 !ایشاءهلل -

 بیماریش خیلی سخته؟ -

  ...هی بگی نگی -

 شه؟راه بهبودیش چی؟ خوب می -

تونه عمل کنه روم نشد که بهش بگم پول درمان ماهور و ندارم نمی
 :بخاطر همین گفتم

 !فعال دکترش نظری نگفته -

  .میشه ببینمش -

 !آره، حتما -

و عکسی که خودم و ماهور دونفره  دمته جیبم در آور گوشیم و از
  .کردهاش رو نگاه میداشتم و نشونش دادم اون هم با ذوق عکس

 !کنیاماهور کثیف کاری نمی -

 !باشه داداش، کچلم کردی -

با فشار سعی داشت خمیر و  غلتک و خوابوند به خمیر کیک و
 .خراب کنه

 !ال اله اال هللا، نگاه کن خرابش کردی -

 .الکی رئیس بازی در نیار خیلی هم خوب درست کردم نخیرم؛ -

 ...ماهور -

 !زهرمار، بزارش تو فر کم مخ من و بخور -
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های این طوری حرف زدنگرفتم که به اینداشتم جلوی خودم و می
 !ست ایننخندم، دیوونه فسقلی بچه

 پندار؛ الو کجایی؟ -

 ... بله؟بـ -

 ...تو هپروت رفتی -

 !نبودببخشید هواسم  -

رو این نیمکت تا برم سازم و بیارم با هم  اشکال نداره، بشین -
 !بخونیم

 ...اَمـ -

 !االن میام -

رفت و با دیدن دوید و اون طرف باغ رفت. گوشیم ویبره می
 .ی یزدان جواب دادمشماره

 !معرفتسالم بی -

 !علیکم و سالم -

 خبر؟ همسرجان خوبه؟خوبی؟ چه -

 کدوم قبرستونی بود؟ مرض و درد، همسرم -

 ...نفرمائید! آوین خانم که ماشاهلل -

 !یزدان خفه شو -

ون نی تو راهیم -خوایم بریم برای نیباشه حاال، راستی فردا می -
 تونی بیای؟کی می تخت و این خرت و پرت بگیریم

 من بیام؟ -

 !آره -

 ام یا بابای بچه؟ی بچهمن ننه -

 !ایتو عموی بچه -
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 !بابا، خودتون برید به سالمتبرو  -

 .شهمی جا دلت هم بازپندار اذیت نکن بیا، اون -

  .تونمکه نمی گفتم -

 ای بابا، خب باشه! کاری نداری؟ -

 !نه قربانت، خوش بگذره. خدافظ -

. من و یزدان و الهه؛ الهه من و یزدان از همون بچگی با هم بودیم
بچگی خاطرخواه هم بودن و  نها از همواون االن زن یزدانه، چون

  .االن هم یه پسر کوچولو تو راهی دارن

 !من اومدم -

 .خوش اومدی -

 !بلدی گیتار بزنی؟ -

 نه چطور؟ -

 طوری. حاال چی برات بزنم؟همین -

 !هر چی خودتو... خودت دوست داری بزن -

فکر کرد و توی گارد خاص خودش رفت. بعدش که یکم با  یکم
 .به نواختن کرد  شروع گیتار ضرب گرفت

 وقتی میای صدای پات، -

 .ها میاداز همه جاده

 .انگار نه از یه شهر دور، که از همه دنیا میاد

 .رسهی دیدن میشه لحظهتا وقتی که در وا می

 .رسهی من مینهست رو زمین به سیهر چی که جاده 

 .ای که تویی همه کسم

 .گیره نفسمبی تو می

 داشته باشم،اگه تو رو 
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 رسم،خوام میبه هر چی می

 .رسمبه هر چی می خوام می

 .عزیزترین سوغاتی، غبار پیراهنه تو

 !ی منه دیدن و بوییدن توعمر دوباره

 .خوامنه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس می

 .خوامس میی منی، تو رو واسه نفعمر دوباره

 ای که تویی همه کسم،

 ...گیره نفسمبی تو می

 .اگه تو رو داشته باشم

 .رسمخوام میبه هر چی می

 !به هر چی میخوام میرسم، میرسم

 وقتی تو نیستی قلبم و واسه کی تکرار بکنم؟

 کی بیدار کنم؟ خواب آلوده رو من واسه    هایگل

 دست کبوترایه عشق واسه کی دونه بپاشه،

 .تونه بدونه تو زنده باشهمگه تن من می

 گیره نفسم،کسم بی تو می ای که تویی همه

 ...رسمخوام میاگه تو رو داشته باشم به هر چی می

 .رسمخوام میبه هر چی می 

*** 

 ی خیس آوین شدم وگونهنفسم رو آه مانند بیرون دادم. متوجه 
های مروارید رو پاک بکنم، اما بردم تا اون دونهو  ناخودآگاه دستم

قدر زود کردم، نباید اینا میوسط راه دستم خشک شد. نباید خط
کشیدم توی پا پس می دادم، نبایدعشق واهی خودم رو بهش نشون می

 !تصمیم
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 !زیادی خوش میگذره آقا پندار؟ -

ی به خون نشسته اتابک شدم و با چهره بلند با ترس از روی نیمکت
 !وابهنه، خدایا این یک خ خان رو به رو شدم!

 .بانو شما به داخل برید -

 !اتابک ولش کن -

 میخی خیلی کلفت ودست برد سمت بادیگاردش اون هم یه کمربند 
 خواد من و شکنجه کنه؟محکم داد به دست اتابک، نه! بازم می

 !اتابک کاری به پندار نداشته باش -

 ی مرموزش به یکی از افرادش با سر اشاره کرد واتابک با خنده
ت اون و گرفت توی اون هم سمت آوین رفت. توی یه حرک

داخل   دادها و تقالهای آوین اون و توجه به جیغ وهاش و بیدست
  .شد ی اتابک خان بلندخونه برد. صدای بلند خنده

 !طورکه این -

 دوباره خندید، من هم با استرس داشتم به اون کمربند میخی و
 .کردمست نگاه مینهای که به خون من تشقیافه

 !ببرینش انبار -

من و به اون  هام رو گرفتن وبه کسری از ثانیه بادیگاردها زیر بغل
خواست نعره بکشم و بزنم تک تکشون می اتاقک تاریک بردن. دلم

 و با خاک یکسان کنم، اما فقط از توی پنجره اتاقش به آوین نگاه
دیدم که در حال ریزش هاش رو از همون دور میکردم! اشکمی

 ی اوندونه -و بگم گریه نکن! دونه ست داد بزنمخوامی هستن. دلم
 !یجی و دارنهات برای من حکم مرگ تدراشک

 محکم خوردم به یه جای سفت و یهو پرت شدم به سمت زمین و
. دور تا دور اتاق رو چشم چرخوندم تا خواستم آسفالت مانند افتادم

 !م خوردی سینهاز سر جام بلند بشم لگد محکم به قفسه
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 !بتمرگ -

 !ها ولم کنیدلعنتی -

 !اش و ببریدصدای َنکَره اون -

مثل خر کتکم زدن. من هم تا  همه ریختن توی سر من بدبخت و
کردم؛ اما تمام هاشون رو کنترل میتونستم ضربهجایی که میاون

هام نابود شده بود. اتابک دستش و باال آورد و ساق دست
کنار  کس و کار برداشتن وبیبادیگاردها دست از زدن من اون

با  در چوبی برداشت و میخی رو از روی اون رفتن. همون کمربند
 .های آروم به سمت من اومدقدم

 !خواید؟م میها، چی از جونمن کاری نکردم عوضی -

 !کنیپات رو داری از گلیمت خیلی درازتر می -

 صورت اشک آلود آوین همش جلوی صورتم بود و رگ غیرتم
شد. این دفعه هر چی توان داشتم و توی پاهام ریختم و از متورم می
 .شدم زمین کذایی بلند روی اون

 لباسم رو تا باهاش دست به یقه بشم، اما یهو رفتم جلوی اتابکسریع 
با  یه نفر کشید و لباسم کامال پاره شد. دست اتابک خان رفت باال و

هام ریختن. دندون کردم تماماحساس  مشت کوفته شد به صورتم و
هام به گوشه فلک کمربند و محکم به کمرم زد. نعره بعدش هم اون

گفت صورت اون دختر دلبر، فقط شد، اما غرورم بهم میکشیده می
 تر به ساق پام خوردی بعدی محکمغم نگاه اون دختر دلبر... ضربه

 !ضربه بعد، ضربه بعدتر

غرق خون شده بود و تمام بدنم از جای طوری شده بود که غم زمین 
های محکم زخم شده بود. وقتی خود اتابک خان به نفس اون میخ

هام نفس افتاد بلند شد و از اتاق رفت. جونی تو تنم نمونده بود. چشم
 ...شدن وداشتن به سیاهی کشیده می
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شیم رو روشن میش شده. گو و و دیدم هوا گرگ چشم باز کردم
ساعت هفت صبح رو نشون میده! از دیشب تا حاال دیدم  کردم

ها من و از جام این بیرحم این انبار مثل یه مرده افتادم؟ حتی  تو 
 بلند نکردن؟

هام فشاری آوردم و بلند شدم؛ کف پای چپم به سختی روی دست
خراشید های دور کمرم میهام روی زخملباس زد وحسابی سوز می

  !کردممی جان به جان آفرین تسلیم از درد و سوزش  و داشتم

 !پندار، پندار -

حیاط ایستادم و  وسط  من و به خودش جلب کرد و صدای آوین
دوید و اول تا نگاهش می داشت به طرف من عقب برگشتم. دیدم
 !مشخص شد ناباوری توی نگاهش خورد بهم تعجب و

 !!ببخشید... تقـ... صیر من شد -

 .دوباره بیان؛ برو مترسخونه! می برو -

 !نه وایسا -

 بینی؟ نکنه بهخوای؟ وضعیتم رو می، چی از جونم میآوین برو -
 مزاج خانوم کتک خوردن من خوش اومده؟

زنی؟ من چرا باید از کتک این چه حرفیه داری به من می  پندار! -
 !خوردن و اذیت شدن تو خوشحال بشم؟

لنگ لنگان به سمت اتاق  ادم ود توجه به آوین راهم رو ادامه بدون
 هاش روپندار گفتن -پندار هاش وصدای قدم کور خودم رفتم سوت و

تونستم به سمتش برگردم! دلم براش پر شنیدم، اما واقعا دیگه نمیمی
برگردم چون برای هر  که  تونستم تونستم، نمیزد، اما نمیمی

 !شددومون بد می

 .هات رو خوب کنمموایسا زخ پندار حداقل  -

زد. و رفتم داخل اتاق، آوین پشت در هی صدام می کردم باز  در و
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 .رو از تنم کندم و توی سطل زباله پرتش کردم  من هم لباس پاره

 !ببخشید -

 !کنمدارم لباس عوض می -

 .بینم راحت باشنمی -

جلوی آینه رفتم. یه لحظه این هیوالی خونی رو به  چشم چرخوندم و
هام کبود و چشم وم رو نشناختم! خدای من، من این شکلی شدم؟! ر

داد. های عمیق میهای لبم نشون از خون مردگیگوشه و سرخ
 !کردخودنمایی می ه خراش بزرگیی پیشونیم هم گوشه

رکابی خاکستریم رو به سختی توی تنم کردم، اما خم به چهره 
سر و صورتم و رو تمیز  نیاوردم و جلوی روشویی رفتم. با آب تمام

 .کردو نگاه می داده بود به ستون کردم. آوین هم تکیه

ی آینه شده بود و ام بهتر از اون هیوالی جلوهی بگی نگی قیافه
ها از بین رفته بودن. حاال مجبورم از این کرم خون مردگی

هام بزنم که حداقل پودرهای سفید کننده زیر چشم
 !اشهنمایان نب هاشون کبودی

 !ازت معذرت میخوام -

 !تو چرا؟ -

 ...بینیین همه عذاب میبخاطر عشق من داری ا توچون -

یه چیزی قیلی ویلی  از اینکه از کلمه عشق استفاده کرد توی دلم
مهربون توی قلبم رو برای رفت. دوست داشتم این دختر شیطون و

حفظ غرورم رو اشه؛ اما بایدبهمیشه برای خودم  و خودم داشته باشم
عشق. چقدر عجیب. بین این دوتا گیر کردم و کردم! غرور ومی

 .چاه کودومهنمیدونم راه و

 !لباست دوباره خونی شده -

 کو کجاش؟ -
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 به کمرم اشاره کرد و منم کالفه پوفی کشیدم و دوباره رفتم سمت
 .هامکمد کوچولوی لباس

 االن بازه و همش هر چی لباس بپوشی بازم خونی میشه. اون زخم -
برات  داره خون میاد پس پسر خوبی باش بیا با این وسایل

 .پانسمانشون کنم

 !کمک اولیه ندارم -

 .من دارم -

کردیم. های چهار ساله داشتیم باهم لج و لجبازی میمثل بچه
با معشوقه خودم اینجوری  ناسالمتی بیست و دو سالم بود و بازم

شیدم بیرون و کخونیم رو از تنم  زدم. به سختی رکابیحرف می
 ندبهش اشاره کردم اونم با اینکه خیلی ناراحت بود اما به سختی لبخ

 .نشست پشتم زد و اومد

 حاال از این چیز میزای دکتری سرت میشه آوین خانوم؟ -

 .خونمشرمنده آ ببخشیدا. دارم رشته پزشکی ترم آخر می -

های قشنگت دختر خنده اونشوتی کشیدم و خندید. آخ من به فدای 
 !اربابی. چه واژه قشنگی! دختر اربابی

 .آخ یواش -

 .نکبهشون. تحمل  ببخشید بتادین یکم سوز میزنه -

هاش رو با پنبه پاک کرد و گذشت کارش تموم شد دست یکم که
 :گفت

 .صورتتم زخم داره -

 !اینا سطحین چیز خاصی نیستن نه -

 .آخه گوشه لبت نه -

ریزه! کرد به لبم که دست زدم و دیدم خون اینم داره ازش می اشاره
باز هم پوفی کشیدم و توی دلم گفتم حاال باید آبروی مارو جلو عشقم 
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 :اش بلند شد و گفتبردی؟ صدای خندهمی

  .اشکال نداره حاال -

 :گیج و منگ بهش نگاه کردم و گفتم

 چی؟ -

 !بلند فکر کردی -

های قشنگش لبخند محوی روی خندید. منم از خندهدوباره بلند بلند و
بست و از جاش  هم یه چسب زخم عادی اون هام نقش بستلب
 .شدبلند

  !من دیگه برم! توهم بخواب. خوب بخوابی -

 .آوین -

 :برگشت به سمتم و سرش رو انداخت پایین بعدشم با خجالت گفت

 بله؟ -

 !رفتماش میدقهوی دلم قربون صقدم بهش نزدیک شدم و تچند

 !توهم مراقب خودت باش؛ خوب بخوابی -

کرد و لبخند دلربایی به صورتم پاشوند و از اتاقک به سختی سر بلند
بیرون رفت. منم تشک و بالشتم رو یه گوشه پهن کردم و نشستم 

روش! نمیتونستم دراز بکشم چون زخمام آتیش میگرفتن و عجیب 
 دراز کشیدم و شده به روی شکممیسوختن! حاال به هر مکافاتی که 

 .خوابیدم

 ...چند روز بعد

  

فهمیدم! اینقدر عصبی بودم که اگه یه کلمه نمی های یزدان روحرف
هاش رو توی دهنش خرد دیگه حرف اضافه میزد تمام دندون

 !کردممی

 !کنی؟داری با کی لج می -
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 !مخ نری؟ یزدان میشه اینقدر رو -

 :گفتبرد باال واونم مثل من صداش رو 

ذارم با جون ماهور بخاطر غرور نخیر که نمیشه! من نمی -
ات بازی کنی. ماهور تو این هفته چه با پول تو چه با پول مسخره

 کنه فهمیدی!؟من عمل می

خوای اون رو فهمم. ماهور گدای پول تو نیست که تو مینخیر نمی -
 .عملش کنی

 دختره وحمالی کردن واسه اونکنه برای تو فقط سرت درد می -
 !باباش وگرنه تو به فکر ماهور نیستی

با این حرفش آتیشی شدم و یکی محکم کشیدم زیر گوشش! الهه هین 
 :گفتاومد جلوی من وبلندی کشید و 

کنید؟ الکی الکی برای پندار بسه! چرا اینکارو با خودتون می -
 !مش کنهم تموکنید؛ یزدان توخودتون اعصاب خوردی درست می

چجوری تمومش کنم عشق من؟ اون بچه زبون بسته داره گوشه  -
وقت این آقا هنوز نتونسته بیست اون بیمارستان تلف میشه اون

 !عمل کذایی میلیون جمع کنه برای اون

بیداد چیزی باشه یزدان جان تو به خودت مسلط باش با داد و -
 !درست نمیشه

  

های یزدان درست ق نگذریم حرفکردم! از حاحساس حقارت می
کنم کنم حتی اگه شده گدایی هم میپول و جمع می اون بود؛ اما من

اش فشار بیاره و پول ذارم که یزدان به خودش و خانوادهاما نمی
عمل ماهور رو بده. بی خداحافظی از خونشون زدم بیرون و بی 

کون دادم! دستی برای تاکسی ت هاشونپندار کردن -توجه به پندار
بقیه خدمتکارها فقط مسافرت و من و آوین هم از اون روز رفته بود
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خواد توی عمارت بودیم! عمارت بزرگ کلی کنیز و خدمتکار می
ام رو ادامه تا توش زندگی کوفتی که اتاقک ته حیاطم رسیده به من

کار  کس و دارم؛ نه ؛ اما حیفا صد حیف که نه تن سالم داداشم روبدم
 .باشه ها گرمدرست حسابی که حداقل پشتم به اون

 اقا کجا برم؟ -

 .خیابون شهران اول -

  

تونم وامی چیزی جور کنم. به قول رفتم بانک تا ببینم میباید می
شد دست روی دست گذاشت و داداشم داره هر روز یزدان نمی

 !تر از قبل میشهضعیف

*** 

تونیم وام بهتون عذوریم نمیشرمنده! با شرایطی که شما دارید؛ م -
 !بدیم

 ...باشه ممنون؛ خدانگهدار -

  

با کوله باری از ناامیدی از این بانکم زدن بیرون. از صبح این 
هشتمین بانکیه که میرم و میگن که وام به من و امثال من تعلق 

هام که فقط ده تومن بیشتر نمونده بود. با گیره! نگاهم افتاد به پولنمی
  !پیاده برم برن؛ بایدتا دو متر جلو ترم من رو نمی این پولم

ْحُم داشتم میون مردم قدم میزدم و غرق افکارم بودم؛ خدایا توکه الَر
 بگو و الراِحمیْنی! تو که بخشنده ای؛ یه راهی بزار جلو پای من؛ بهم

االن چه غلطی کنم که اون بچه زبون بسته خوب بشه سره پا بشه! 
دل عاشق و بی کس چیکار کنم؟! واقعا چقدر سخته بهم بگو با این 

ای داره به خدایی پناه ببری که نه شونه هیچ کس و نداشته باشی و
  .برای مرحم بودن و نه زبونی داره برای دلداری
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چشم باز کردم و دیدم رسیدم دم عمارت. عمارت آرزوهایی که 
شب اتابک مطمئنم خودم و آوین باید همینجا چالشون کنیم. از اون 

که آوینم ها دور آوین بودن و فقط روزاییخان و آقا مثل نگهبان
دیدم! دوربین هم توی ماشین نصب بود دانشگاه داشت اون رو می

کرد. اگه دستی از پا خطا کنم دودمانم هام رو هم کنترل میحتی نگاه
 .دادنرو به باد می

 !کجا به سالمتی؟ -

شتم صاحب صدا رو بشنوم. بیخیال اینقدر کالفه بودم که حتی برنگ
 .در باز شد لگدی به در چوبی اتاقک متروکه خودم زدم و

 من امیرم! تو چی؟ -

... 

 !میشه بیام تو؟ -

 :برگشتم به سمت پسر رو به روم و با اخم گفتم

 تو کی هستی؟ -

 !حافظه ماهی داری داداش؟ گفتم که من امیرم. امیر توانا -

 خب! چیکارت کنم؟ -

من  بد اخالقی تو. من رو ببین! دخترا فقط بخاطر اخالقم برای چه -
 !مار زخمی و خودکشی از دستم در رفتهمیرن. دیگه آمی

  

پوفی کشیدم و با چشم غره به سمت روشویی رفتم. دست و صورتم 
و آبی زدم و خودم رو پرت کردم روی مبل زوار در رفته خودم! 

های این خونه مثل فروشنده اون هم داشت به در و دیوار های خراب
کرد. پسر خیلی جذابی بود! چشم و ابروی مشکی و امالک نگاه می

 .چارشونه و بگی نگی قد بلند

 ای؟چیکاره -
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 .بدبخت -

 !کفر نگو مادر؛ خاک عالم -

  

نگاه کردم که اومد روی موکت خاکی اش خنثی به رفتار مسخره
ام و چشم تم رو پیشونیکنارم نشست. منم طبق عادتم ساعدم رو گذاش

گفتن دوختم به سقف؛ صداهای لعنتی کارمندهای بانک که همش می
توی گوشم  «گیرهشرمنده به شما با همچین شرایطی وام تعلق نمی»

  .اکو میشد

 !اسمت چیه؟ -

 :خیلی آروم و اهسته گفتم

 .پندار -

 .چی؟ بلند بگو -

 !اسمم پنداره -

 !زخمه؟ چه اسم خفنی. بینم چرا چشمت -

 .کتک خوردم -

 دعوا؟ یا بابام این بال رو سرت آورده؟ -

 !اگه بابات اتابک خانه؛ آره -

نه بابام اتابک مفت خور نیست. پسر همایون توانام. داداش  -
 !کوچیکه آوین

  

 !خوش برخورد و خوش مشربیکم تعجب کردم. پسر آقا اینه؟ چه

  

 !اختیار داری پندار خان -

 !چی؟ -

گفتی خوش برخورد و خوش مشرب؛ منم گفتم قربان شما ممنون!  -
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 .گیرنکه مثل شما پاچه آدم رو نمیهمه

  

باری بهش انداختم و پهلو به پهلو شدم. از صبحی اصال یه نگاه آسف
چند بار یزدان و الهه بهش نرفته بودم ببینم چه خبره وسر گوشیم 

گوشیم از توی دستم زنگ زدن. از توی جیبم در آوردم که یهو 
 .قاپیده شد

 !چرا درب و داغونش کردی؟ با این گوشی رفتی جنگ پسر؟ -

دار نیستن گوشی نو و گرون قیمت داشته مایه همه که مثل تو بچه -
 .باشن

  

 :یه نگاه خریدارانه به گوشی انداخت و گفت

  

  !همچینم بی قیمت نیست -

 .قابل شمارو نداره -

 .چاکرم -

چرخید و به زبون سکوت گذشت و سوالی که توی ذهنم مییکم توی 
 !آوردم

 !تو مگه پسر ارباب نیستی؟ -

 !آره ولی مامانم با مامان آوین کوچولو فرق داره -

 !کنی؟چرا با منی که خدمتکار خونه باباتم اینجوری برخورد می -

  

های ردیف و سفیدش رو به نمایش پقی زد زیر خنده و دندون
سر جاش بلند شد و گرد و خاک تیشرت زرشکیش رو گذاشت. از 

از روی اندام ورزیدش پاک کرد و تا دم در رفت. دستش و گرف 
 :روی دستگیره وگفت
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ی چون فرقی بین من و تو نیست. تو آدمی منم آدم و توی هیچ چیز -
 !از همدیگه برتری نداریم

  

 :بعدشم با چشمک باحالی که زد گفت

  

 !بینمت رفیقبعدا می -

وقتی رفت بیرون لبخند محوی روی لبم شکل گرفت. چقدر معرفت 
به خرج داد که من و خودشو یکسان دونست و غروری نداشت! 

دلم براش تنگ شده. شماره گوشیش رو  درست شبیه آوین؛ چقدم
و الکاتبین بشه.  ترسیدم زنگ بزنم و کارم با کرامداشتم اما می

 .ی نیستچطوره بهش پیام بدم؟! اوم فکر بد

 نوشتم : سالم. خوبی؟

 !در عرض یک ثانیه سین زده شد و نوشت؛ در حال تایپ

  سالم پندار. خوبی؟ -

 !چی اوکیه؟مرسی بد نیستم. همه -

 !تونم بهت زنگ بزنم؟می -

 !آره -

شد و جواب دادم. با صدای پر از لحظه بعد صدای گوشیم بلندچند
 :انرژیش گفت

 . سالم -

 .و باهم احوال پرسی کردیم. ازش پرسیدم خنده آرومی کردم

 کجایی؟ -

 .شمال -

 !اینو میدونم. االن کجایی -

 .خب دارم بهت میگم که االن شمال تشریف دارم -
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 !دختره ی گل االن کجا نشستی؟ -

 .رو زمین -

منم به خنده در اومدم. فکرم پوفی کشیدم که صدای خندش بلند شد و
 :رفت سمت امیر و گفتم

 !راستی! امیر اومده -

 امیر؟ امیر دیگه کیه؟ -

 !تهگفت انگار برادر امیر توانا. اینجور که -

 !هوف. اون َکنه مزاحم اومده اونجا؟ -

 .عه آوین چرا َکنه؟ پسر به این خوبی خراب معرفتش شدم -

کنی آدم حسابی نیست. همش با ها هم که فکر میاونجوری -
ضمن مامان این امیر آقا باعث دخترهای عجق وجق تیک میزنه در

 !شده مامان من نابود بشه

ذارن به من و توهم آوین جانم هر کسی رو توی قبر خودش می -
دخترایی دوست هست یا نه! آره؟ بعدشم داری مربوط نیست با چهکه

میگی مادر امیر؛ خوده امیر که نه! گناه کسی رو هم پای کس دیگه 
 نویسن؟نمی

  گفتبا صدای مظلومی 

 !خب؛ حق با تو! اما خوشم نمیاد ازش -

 :ند گفتت-ام گرفت و با صدای ارومی تنداز حرص صداش خنده

 !پندار بابام اومده خونه من دیگه برم -

 باش مراقب خودت باش. خداحافظ -

به   نگاهمو شدم ام بلندپاره پوره خسته و کوفته از روی مبل خاکی و
هوا تاریک  ۶ییز بود از ساعت هوای پاسمت ساعت رفت؛ چون

رفتم. تاریک بود منم از صبح بیرون بودم و مثل اسب فقط راه می
 هم از قضیه بانک و وام؛ آخرش هماز دعوای من و یزدان؛ اون اون
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دست از پا دراز تر برگشتم خونه و هیچی به هیچی. نه غرورم 
اجازه میده از کسی قرض کنم؛ نه خودم دستم به جایی بنده که لنگ 

ماه  ۱۰و نیم. یعنی باید  ۲نباشم. حقوق خودمم ماهی میلیون ۲۰
پول لعنتی یکسال صبر کنم کل حقوقم رو بگیرم جمع کنم تا اون 

ین بدبختی و فالکت نجات بدم. تازه خورد جمع بشه و داداشم رو از ا
 .و خوراکم هم تعطیل کنم همچین چیزی برای من محاله

هم به فکر پسر ای کاش حداقل یه بابا داشتم؛ یه بابا که اون
در آمد زحمتش رو  وکوچولوش باشه و بخواد کمکش کنه. کارکنه

بده جای پول عمل پسر کوچولوش! چی میشد منم مثل بقیه پسرها 
 این دوتا فرشته رو توی زندگیم داشتم؟! از بچگیم فقط باید زجر و

بدبختی و تحمل کنم و زیر دست عموهای بی رحمم زندگی کنم! بی 
 .پشت و پناه و تنها

های کمرم دادم و بلند شدم. رفتم سمت آشپز به سختی تکونی به ُمهره
باز  متریم و در یخچال کوچولوی زوار در رفته رو ۵-۴خونه شاید 

 .توشو رصد کردمکردم و

 بطری آب

 مربا هویج

  سیب

 !خیار کپک زده پیر

پالستیک چندتادونه خیار رو با جا انداختم سطل آشغال و اون یه 
میل بهش نگاهی کردم. هعی دونه سیب قرمز رو برداشتم و بی

صدای در من رو به خودش جلب کرد و قبل از اینکه  روزگار.
 .اومد داخلامیر مثل چی  چیزی بگم

 !پیتزا بزنیم به رگ بیا بریم یه -

از درخواستش کلی خوشحال شدم اما زیر صورت خنثی خودم 
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 :گفتمقایمش کردم و

 !مرسی مزاحم نمیشم -

 !گمشو خودت رو لوس نکن. دم در منتظرتم -

هام رو تنم کردم، ام و یکی از تیشرت مشکیرفتم سمت کمد لباسی
از اتاق زدم  آروم زدم به گردنم وبعد عطر کوچولوی خودم رو 

من هم به هوای اینکه بیرون. ماشین بنز جلوی در چراغ زد برام و
 .امیره رفتم سوار شدم اما دیدم دوتا دختر جوون توی ماشین نشستن

 .آقای خوشتیپ برسونیمت -

 !جذابای جانم چه -

اخمی کردم و راهم رو کج کردم دیدم امیر کوچه پشتی وایساده 
 :کیه داده به دیوار. شاکی رفتم سمتش و گفتمتو

 کجایی تو؟! این دخترا کی بودن جلوی در؟ -

 ..ولشون کن بیا بریم -

 !دسوار ماشینش شدیم. ماشین نبود که ماشاهلل تاج و تخت پادشاها بو

 ...پندار -

 هوم؟ -

 !ریم بریم پیش اهل قبور؟تا پیتزا بگیموافقی دو -

 اهل قبور؟ -

  .وقتی از نیویورک برگشتم نرفتم پیش مامانمآره! از  -

 خودمم دلم برای مامان و بابا و آقاجون حسابی تنگ شده بود بخاطر
همین قبول کردم! جلوی یه رستوران خیلی شیک که حتی به خواب 

دیدم توقف کرد و از توی داشبورد یه بسته دالر در آورد. ما هم نمی
سته به بسته بی.دیدیم و اینا هامون هم نمدالرارو تو برنامه کودک

 !دارن ازشون. هعی خدا عدالت کجاست؟ من که نمیدونم

 !بگیر اینارو بگو دوتا مخصوص بدن -
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 من برم؟ -

 .نه با پشت سریتم -

دوباره اش پیچید تو سالن وبرگشتم به پشت سرم که صدای خنده
 :گفت

دای که صپندار داداش گلم بیا این رو بگیر برو بخر و بیار االنه  -
 .سلطان شیمکم دربیاد

 در ماشین و باز کردم. با قدم های سست واردلبخند محوی زدم و
رستوران خیلی خفن شدم! دختر و پسر جمع شده بودن بیخیال  اون

کنم داشتن عشق از اینکه منی هم هستم که بدبختانه دارم زندگی می
 .کردنو حال خودشون رو می

 بفرما؟ -

 !خواستمصوص میدوتا پیتزای مخ -

 .االن آماده میشه -

به من  هادادم به دخل مغازه و به جمعیت نگاه کردم. بعضیتکیه
خورد به  کردن بعضیا هم اصال حواسشون نبود! چشممنگاه می

ای از سالن که یه دختر و پسر نشسته بودن. همچین با عشق به گوشه
ه اشک رو حرف میزدن که حلقکردن و عاشقانههمدیگه نگاه می

 .احساس کردم هامدور چشم

دلم یعنی واقعا میشه من و آوین هم اینجوری باشیم؟ یه نوایی تو
 :گفتمی

نخیر که نمیشه. کی رو دیدی با اربابش ازدواج کنه؟ مخصوصا 
حرف که  تر میشه وام تشنهبینه به خونمی آوین که اقا وقتی من رو

 !جریتر میشه خوام بزنم اونمی

 بفرمایید -

 چقدر خدمت کنم؟ -
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 دالر۲۰قابل شما رو نداره  -

های پیتزا رو هم از بسته بهش دادم بستهبیست تا شمردم از اون 
 !روی میز برداشتم و به سمت در خروجی رفتم

روشن کرد و یه اهنگ خیلی شاد سوار ماشین شدم امیر ضبط و 
 .گذاشت

 پایه قر دادن هستی پندار خان؟ -

 .نخیر -

 .باز رفتی رو اون دنده بد اخالقیا -

 !من اصال قر دادن بلد نیستم نه -

 .خیلی شما بی جا کردی من رو نگا -

  

هاش رو تکون میداد و کرد شونهداشت رانندگی می همونجور که
خم مخصوصا منفجر میشدم اون رقصید! داشتم از خندهالت التی می

 !دا مسخره شده بوداد واقعبا حرکات خزی که امیر انجام می

رسیدیم سره چهار راه دوباره همون بنزی که اون دخترا توش 
نشسته بودن دقیقا جلوی ما وایسادن؛ یکیشون با صدای جیغ جیغوش 

 .گفت

 !جذابای اعظم -

 .ت بودنان که دم در عمارامیر اینا همونایی -

 !هاروولشون کن کثافت -

 !شناسیشون؟تو می -

 ...کاش که -

ماشین. شیشه هم داد باال که صدای  کشید ضربی زد به فرمونهوفی 
نشوه. وقتی چراغ سبز شد گازش رو داد و  اون دخترای بی خود رو

 .راهش رو به سمت بیرون از شهر
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 مرده داری تو بهشت زهرا؟ -

 .آره -

 کین؟ -

 .پدربزرگمپدر مادرم! و -

 :گفتبا تعجب برگشت سمتم و

 دادی؟هر دوشون رو از دست  -

 !آره -

 !میشه تعریف کنی!؟ حس فضولیم زیاد شده -

تر بودم یه روز بابا و مامانم اوهوم؛ قبال که یه خورده بچه -
خواستن برن مراسم یکی از فامیل که تو راه برگشت؛ تصادف می
مونم و داداش میرن! من میهر دوشون سر تیر همونجا میکنن ومی

تر بود ماهم مجبور شدیم سالش بود و بچه ۴-۳موقع کوچولوم. اون
 .خونه پدربزرگم اینا زندگی کنیم

 .خب -

هیچی دیگه از اون به بعدم با پدربزرگم خرجی خودم و زندگی  -
  .خوندمدرسمم می دادیم ومی رو

 ...؛ عمه؛ خالهپس فامیل چی؟! عمو -

 !اونا هم بودن ولی ای کاش نبودن -

 !وا چرا؟ -

 .گفتن که ما داریم از ارثیه اونا کش میریمعموهام اومدن ویه شب  -

 :ناخودآگاه پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .دعواشون شد و اون بیچاره سکته کرد با پدربزرگم -

  .شرفوای! چقدر بی -

ماهی آقاجونم علیل و زلیل زندگی کرد و عمرش بو داد آره؛ چند -
 !به شما
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 !کنم پسرا بهت افتخار میهعی! خدا رحمتش کنه. واقع -

 .زد روی شونم و به رانندگیش ادامه داد

 !ترسی بری قبرستوناها نمیتو که شب -

 !نه بابا؛ اونجا پاتوق منه -

 !راستی داداشت االن کجاست؟ -

 !مریضه. توی بیمارستانه -

 چی؟! واقعا؟! مشکلش چیه؟ -

 .سرطان داره -

ش باز موند. زل زده بود به دهن س وهاش شد اندازه یه توپ تنیچشم
 کردممن و منم خونسرد نگاهش می

 !حواست به رانندگیت باشه -

نفسش رو آه مانند داد بیرون چیزی نگفت. تا رسیدن به مقصد 
 !کردمهام سیر میچیزی نگفتیم و منم داشتم توی گذشته

*** 

گشت و منم از هفته کامل آوین داشت از سفر برمیامروز بعد یک
کردم! خانوما داشتن گرد شتم همراه بقیه عمارت و مرتب میصبح دا

جا به جا های سنگین رومن و امیر وسایلکردن و گیری می
به امیر اومد وخانومی که از همه پیرتر بود همش میکردیم! اونمی
تمیز  دوست دارم خونمون»گفت گفت که کار نکنه امیرم فقط میمی

  «مکمک بکن میخوامباشه منم 

ها اینقدر با ها و آدم خفنواقعا چقدر خوب میشد همه اشرافی زاده
 معرفت باشن! من و امیر خیلی باهم جور شده بودیم اونم از زندگیش

کشیده بود توی کشور غربت بدون پدر هایی کهگفت و از سختی
مادر برام گفت. حتی گفت که آوین ازش متنفره و منم بهش قول و

 !با آوین بهتر کنم که رابطش رودادم
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 .پنداری -

 !بله؟ -

 !کنه نَپَصمعشقم بیا مبل و جابه جا کنیم کمرم درد می -

 .ای درد بگیری با این حرف زدنت! ِچندش -

 !مویاد؟واخ؛ تو که عشق منی! دلت  -

دارش فقط ابراز تاسف کردم و رفتم اون سر به قیافه مظلوم و خنده 
 .سالن

 !آقا امیر؛ آقا امیر -

 !شده؟چیه افسانه؟ چی -

 !خانوم و آقا همراه همسرشون تشریف آوردن -

 !همسر بابا؟ -

 .نه. همسر آوین خانوم -

هام زانوهام سست شدن! احساس کردم قلبم به درد اومد و نفس
 :سنگین شد. با صدای لرزونی خطاب به افسانه خانوم گفتم

 ...همسر -

ک خان توی در یون و اتابقامت آقا هما دیگه نتونستم ادامه بدم و
 !نمایان شد. بعدش یک پسر بور و قد بلند و در آخر آوین

 .من پوزخند زدن و با امیر سالم احوال کردن اتابک بلند به آقا و

روم بیرون آ-تونستم تحمل کنم و آرومنمی موندن توی این خونه رو 
ن پست تونستم سر بلند کنم و نگاه تحقیر آمیز ایرفتم. اصالً نمی

ها رو ببینم. آوین هم رفته بود شمال با شوهرش برگرده؟! فطرت
  !رفت زن یکی دیگه شد؟

  عاشقم نبود؟  به فکر من نبود؟ !من و ندید؟  من کجا بودم؟

فتم ربا لگد درش رو باز کردم؛    .به سختی توی اتاقک تاریکم رفتم
 .زمین کشیدمجا تکیه مو دادم به دیوار و خودم رو، روی تو و همون
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تیغه کمرم یخ زده بود و موهای بدنم سیخ شده  شدم!داشتم خفه می
کسی خودم لعنت خوردن و باز هم به بیهام بهم میبودن. لب
خدایا تو که نامرد نبودی؟! تو پشت و پناهم بودی. حاال به  فرستادم!

 !کی پشت کنم؟

 !تونم بیام تو؟پندار؛ می -

 گفتمتو دلم می

 .کنم نیا توه! االن نه خواهش میامیر ن -

اومد تو و چشم چرخوند تا ببینه  اما بر خالف میلم در و باز کرد و
دستش رو، روی  من کجام وقتی دید پشت درم نشست کنارم و

ام گذاشت. بهش نگاه کردم! دیدی؟! دیدی عشقم رفت من رو شونه
  !تنها گذاشت؟

 ...پاشو پسر! آوین -

 ...نیارهیسسسس! اسمش رو  -

 ...هوایی ِبـ جا! بیا بریم یهباشه االن پاشو از این -

حرفش رو قطع کردم و سرش نعره بلندی زدم! خودش جا خورد اما 
اش گرفت های قویرو توی دست هامدوباره به خودش اومد و دست

و من رو بلند کرد و خودم رو، توی توی آغوشش پرت کردم. هیچ 
م با اشک خودم رو خالی کنم. چی تونستحسی نداشتم حتی نمی

 آوردی به سر من آوین؟

 .کار داره هاخدمه داخل عمارت بابا گفته با همه بیا بریم -

 !من نمیام -

نشون بده بعد اون هم  یعنی چی من نمیام؟ بچه شدی؟ بیا و به آوین -
تونی تونی؛ پسر تو این همه سختی کشیدی پس از این یکی هم میمی

 !عبور کنی

 !َنـ... نه -
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های امیر جدا کردم و از توی اتاق بیرون رفتم. دستام رو از دست
به عمارت و اتاق آوین و که داشت با شوهرش حرف  چشم دوختم

 ی اتاق افتاده بود. نفس عمیقی کشیدم واش روی پنجرهزد و سایهمی
  !عمارت شدیم سختی دوباره واردهمراه با امیر به

کرد اما مثل برده حلقه به گوش کنار خان اذیتم مینگاه خیره اتابک 
ونه سالن ایستادم. نگاه افتاد به لباسم که یک پیرهن سبز تیره چهارخ

 !بود

آوین میاد  واسه وقتی که چقدر ذوق داشتم که این لباس نو رو بپوشم
کشید همه نشستن یه گوشه روی هر  خوش پوش باشم! سوتی که
اچار کنار امیر جا گرفتم. از پله های یکی از مبل ها و من هم ن

های . دستاومدنشوهرش داشتن پایین می آوین وسالن باالیی آقا و 
های شوهرش بود و با حسرت سرم رو انداختم ی دستآوین قفل شده

های پایین! حسرت کشیدن برای من عادت شده؛ حاال حسرت دست
 !آوینم به کنارش

 .رمهدیگه عروسی دخت بهتون بگم! هفته بی مقدمه -

نیده صدای تپش قلبم بیشتر ش و هر لحظه هام منجمد شدتو رگ خون
 !شد تا صدای اقامی

به همه چیز رصد  جا رو مثل تاالر بکنن وها باید اینهمه خدمه -
 ...کنی و توداشته باشن؛ افسانه تو به امور توی خونه رسیدگی می

 :به من اشاره کرد و گفت

خوان برای عروسیشون برن خرید! میری مایکل جان میآوین و  -
 !کنی؛ فهمیدی؟دنبالشون و کمکشون می

جمله آخرش رو با داد گفت و منم ناچار فقط سر تکون دادم و یک 
 !زیر لبی گفتم« چشم»

نگاهم افتاد به پسری که کنار عشقم نشسته بود. توی نگاهش چیزی  
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هاش ی خاصی توی چشمشد خوند حتی خشم! انگار مهربونرو نمی
 .شد  بود و با لبخند محوی خیره به صورت من

ه یک نیم نگاه کوچولو به معشوقه خودم کردم که دیدم اون هم داره ب
 !هام پیش اومدکنه! ناخودآگاه پوزخندی روی لبمن نگاه می

 :گفتمتوی دلم با خودم می

 «!موندی به پاماگه زیادی دوستم داشتی می»

ز اره کرد که و همه از سالن بیرون رفتن. اما امیر اآقا به همه اش
من خواست برم داخل اتاقش! باهم رفتیم طبقه باال و وارد اتاق 

سلطنتیش شدیم. اتاقی با تم مشکی خیلی خفن و امکانات جذاب که 
هر پسر حسرت داری مثل من آرزوشون رو داره! دوباره پوزخندی 

 .به فکر خودم زدم

 !پندار -

 !هوم؟ -

 !چه فکری تو کلته؟ -

 فکری باید تو سرم باشه؟من؟! چه -

خوای سر خودت بیاری؟! با خودکشی و ... چیزی بالیی می -
 درست نمیشه

 .فتبلند بلند شروع کردم به خندیدن. واقعاً چه چیز خنده داری بهم گ

 !َمـ... ن! من خودکشی؟ -

مکن بود کردم مهای بلندی میقهقه اصالً خندم دست خودم نبود و
خوان هایی که میتونستم جلوی خندهصداش بره پایین اما واقعاً نمی

 .بغض مردونم رو بگیرم

 !بس کن پندار -

 !و حرفی نزدم نفس عمیقی کشیدم

تو  به هرحال بهت گفته باشم؛ خیلی چیزها هست از چشم من و -
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 ایکار احمقانه پنهوِن پس توهم قرار نیست روانی بازی در بیاری و
بکنی! به فکر خوده خرت نیستی به فکر ماهور باش! چشم امید اون 

پناهش؛ تکیه  به توست که تِو گوساله شدی داداش بزرگش؛ پشت و
 !گاهش

 :گفتم دوباره پوزخندی زدم و

 !کیه؟تکیه گاه من چی؟ پشت و پناه من -

 !پندار؛ گوش میدی من چی میگم؟ -

 ...صدام رو بردم باال

خوام که بفهمم. منم آدمم منم دل دارم منم امیر نه! نمیفهمم نه نمی -
خواد! امیر خدام ها دلم یه تکیه گاه میها نه همیشه وقتگاهی وقت
 .بینهمن رو نمی

ام داشت امیر پوفی کشید و محکم دستی توی موهاش کشید! گوشی
رفت و اسم یزدان روش نمایان شد. اصالً حوصله چرت و ویبره می

اعتنا گوشیم زدن باهاش رو نداشتم به خاطر همین بیپرت و حرف 
رو خاموش کردم. بعد از چند دقیقه نشستن از اتاق امیر اومدم 

 .بیرون رفتم پایین

 !پندار آقا یه لحظه -

نگاه که دیدم با چشم اشکی داره به من  برگشتم به سمت افسانه خانوم
 !ش شده؟نکنه آ... خانوم طوری مکنه! یکم ترسیدمی

 بله افسانه خانوم؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 ...نه فقط؛ چیزه -

 !حرفتون رو بزنید -

واال چی بگم! شما ماشاهلل پسر خوب و سر به زیری هستین  -
خداروشکر که دم بختم که هستین خواستم بگم؛ توی فامیل ما یه 

 ...دختر خوب و نجیـ
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ناکی به اخم وحشت هام به شدت رفت توی هم وبا شنیدن حرفش اخم
 !اومد صورتم

 !ندارممن قصد زن گرفتن -

 جا دور شدگفت؛ از اون ای که«اجازه»سریع سری تکون داد با با 
 .من هم راه اتاقک کوچولوی خودم و پیش گرفتم و رفتم

خودکشی نکنم؟! نه گفت منای بود برا خودش! میدیوونه امیرم چه
 !میرمم؛ دارم میداداش؛ من خیلی وقته جونم رو از دست داد

ای زدم. وقتی پوست پای حوض حیاط و به آب حوض ضربه نشستم
حس لرز خاصی توی این هوای پاییزی به تنم دستم آب خنک و 

جایی که آوین کوچولوی هام؛ اونرفتم به بهترین خاطره نشست و
وی مظلوم با داد و جیغ بهم ابراز کرد که عاشقمه! برای اولین بار ت

نوا رو تنها برده بی شد وق یک ارباب به برده خودش ثبتتاریخ عش
 .گذاشت

کارذکنه با یک دل عاشق چی   کلفت؛ اون کنیز،حاال اون برده؛ اون
 !بگه که آقا، ارباب من من رو دیوانه کرده پیشه؟! به کی دردش رو

 !پندار -

 روماتابک خان رو به  دیدم آقا و و با ترس از کنار حوض بلند شدم
 !ایستادن

 !جانم آقا؟ -

 .آتیش کن باس بریمماشین و  -

 :کمر خم شدم و گفتم تا

 !بله چشم -

سوییچ لکسوز مشکی خفن آقا رو برداشتم و تا  سمت اتاق و رفتم
بوق اعالم کردم که با تک و خود پارکینگ دویدم! بعدشم سوار شدم

 !ردمکبرای هر کدوم درو باز  و بشن بیان سوار ماشین
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 !لواسون برو -

 ...چشم آقا -

 !ر به وایسادن نکردآقا هم دستو لواسون گاز دادم وتا خود 

 !آقا رسیدیم باید کجا برم؟ -

 !انبار شاهرخ ملک شاهی -

بر کردم و تابلوی مورد نظرم رو پیدا کردم!  یه نگاهی به دور و
محو عظیم!به یه ساختمون  رسیدیم و گذروندیم یک چندتا پیچ رو

 :ساختمون بودم که داد اتابک خان بلند شد و گفت

 !کنی؟پسره نکبت چه غلطی می -

پیاده شدم و در و  از ماشین آقاها بشم! در باز کن هعی باید برم
 ها هم داخل رفتنبراشون باز کردم اون

 .توهم بیا -

 !من آقا؟ -

های شمبرگشت سمتم و با اخم نگاهم کرد. من هم از دید زدن چ
و پشت سرشون راه  سبزش دست برداشتم و ماشین رو قفل کردم

-های مختلف جایها یک سمت انبار بودن و کلی بستهافتادم. کامیون
هام یک آدمِی مثل این حتماً صاحب این جای انبار دیده میشد!

 !هاشمخصوصاً از این نوع عاشق بدبخت کن   !هاکثیف

ی که یک دختر دماغ عملی خیلی وارد خود ساختمون شدیم و منش
و آقا ازش خواست سریع وارد مدیریت جلف بود بهمون سالم داد 

 .بشن

 .شرمنده اما رئیس جلسه دارن -

  !گفتم زود باش -

تحکم صدای آقا باعث شد که اون دختر دو متر از جاش به هوا بره 
 .و سریع دست به تلفن شد
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 !سالم عشقم -

... 

 !داره بیاد تو چیکار کنم پس کی من بیامیه آقایی اومده زور  -

... 

 !اوکی؛ باشه -

... 

 .تونید داخل بشیدمی -

ای شده؛ منشی با این وضع با ریس شرکت حرف عجب دوره زمونه
 .زنهمی

خدایا خودت عاقبتمون رو بخیر کن! جرقه ذهنم رفت سمت آوین. 
م شوخی شنوید یا باهموقع اینکه یه خبر بد می همیشه این جمله رو

 .گفتکردیم میمی

 ...سالم آقای توانا ُخـ -

 !بتمرگ -

ها شد و من و اتابک خان پشت صدای دادش باعث لرزش پنجره
قدر خواد من هم مثل اون اینسره آقا ایستاده بودیم! چقدر دلم می

ضعیف  قدر وقیح وجذبه و قدرت داشته باشم تا با رفتن عشقم این
 .و قلبم به درد نیادقدر زود نشکنم نشم! این

 !قضیه این پسره چیه؟ -

 انگشتش به سمت من بود و نگاهش به سمت مرد خیکی رو به روم!
 !با منه؟! قضیه من منظورش از چیه؟

 !بنال دیگه چه مرگته؟ -

 ...چی بگم آقا -

 !کار براش پیدا کردی؟ -

 ...آقا توی میکانیکی -
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 !کجاست آدرس؟ -

م هنوز چهارچوب در ظاهر شد! من ه و منشی توی صدای در اومد
خواد برای من کار پیدا کنه؟! اون هم توی همین بهت بودم که آقا می

 !سپرده دست این مرده

 چیشده شاهرخ؟ -

 .برو بیرون رزا -

داد رفت بیرون و آقا سمت من برگشت. خشم توی صورتش بی
گفت که ای میهای سبزش عمیقاً یک چیز دیگهکرد اما چشممی
 !تونستم حدس بزنم که حرفش چیه؟نمی

لطف بزرگی  از بعد از عروسی دخترم حق نداری بیای عمارت؛ -
کنم که کارت رو برات جور کردم! نخواستی هم میری بهت می

 .ای که بزرگت کردنهمون جهنم دره

های با قدم های محکم از اتاق زد بیرون و من رو میون سوال
بهم  شاهرخ و اتابکِ پیرمرد دستی گذاشت.  عجیب توی مغزم تنها

دادن و خارج شدن منم بی نواتر از همیشه از اتاق ریاست زدم 
یزدان بهم زنگ زد. یک چیز توی دلم دلشوره  بیرون. این دفعه هم

 .زدما حد امکان آروم حرف میتجواب دادم و  کشید و

 !الو یزدان -

 ...الو و درد الو و زحرمار کوفت مرض -

 گو کار دارمیزدان ب -

 !خواممشتلق می -

 ماهور؟ ماهور چیزیشه!؟ -

 .گفتم مشتلق -

 کنم تو فقط بگو خواهشاببین بچت و سه روز پوشک می -

ها رو داده ماهورم یه آدم خیر پیدا شده پول عمل تمام بچه -
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 !جزشونه

 درست شنیدم!؟   !خدایا

با  خیسی اشکم رو دور گونم حس کردم! باالخره شکستی لعنتی؟!
به  لبخند از یزدان که از ذوق داشت منفجر میشد خداحافظی کردم و

 رانندگیم ادامه دادم

کردی پای یکی عجب! پس وقتی با دختر من عشق و عاشقی می -
خاطر همین وقتی دیدی آوین همسر مایکل دیگه هم وسط بوده! به

 !شده چیزیت نشد؟

برادرمه! بچست و هور اسم کنم آقا، اما ماببخشید؛ جسارت نمی -
 !مریضه االن هم خداروشکر خبر بهبودیش رو انشاهلل شنیدم

 :اتابک خان اخمی به چهره برزخیش آورد و گفت

 !نریزبسه زبون  -

*** 

امشب تا خوده صبح نخوابیدم! نتونستم که بخوابم چون ماهور و 
رستان ذاره برم بیماشرف نمیکردن و این آقای بیامشب عمل می

تا شب کارم شده بود سر زدن به ماهور، شم باشم. از صبحپیش دادا
پیاده و سوار کردن آ... خانوم و همسرش! امروز روِز آخر 

 .ی خانوم لباس عروس بخرنخوان برن براخریداشوِن. می

یادش بخیر این هم آرزوی من بود. البته آرزوم این بود تو لباس 
است.  یکی دیگهجاست که عروس عروسی ببینمش! ولی مشکل این

 .است گهاست. عشق یه آدم دی خانوم یکی دیگه

 !آره ماله من نیست

از توی پنجره دیدم خانم و همسرش دارن میان. انگار با خودم لج 
کرده بودم و میخواستم اسمش رو تکرار نکنم با خودم اما مگه 

  !میشد؟
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 !من عاشقشم پس طبیعیه مرگ و با چشمای خودم ببینم

 گفتم که دیدم پسر جذاب چشم« بفرمایید»ق اومدم و یه صدای در اتا
 رنگی و قد بلند اومد داخل و گفت

  

 !سالم اگه میشه بیا مارو ببر خرید -

  

« چشم»ناخودآگاه اخم وحشتناکی کردم و سرمو انداختم پایین و یه 
زیر لبی بهش گفتم. لبخندی که روی لبش نقش بسته بود روی مخم 

 !بود حسابی

که باید خوشحال و خندون باشی. اینکه که یه داداش مریض معلومه 
شکست خورده نیست؛ و علیل گوشه بیمارستانا نداره؛ اینکه عاشق و

اینکه صفر پول تو حسابش اندازه ستاره های آسمونه نداری و 
 !بدبختی حالیش نیست

استارت ماشین رو زدم و در و برای آوینم...ای بابا، برای خانوم 
  !باز کردم

 کنار در که می ایستادم بوی عطر تنش میخورد بهم برام دنیایی بود
  با خودم میگفتم

حاال که ماله من نیستی؛ نمیتونی بوی عطر تنت، نگاه گاه و بی »
گاهت، لبخندی که برای دیگری روی لبت میاد و از من قایم کنی! 

 «...منه خدمتکار به همینشم راضی ام

  

م بهشون نگاه میکردم اما اونا داشتن تا رسیدن به مقصد فقط آرو
راجب لباس عروس و کت و شلوارشون و برگزاری اون مراسم 

 !کذایی حرف میزدن

 ...جرقه ای تو ذهنم خورد و بی وقفه گفتم
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 ...ببخشید -

  

 !مایکل با لبخند برگشت سمتم و گفت

  

 !جانم بگو؟ -

  

مشخصه! این چرا به من لبخند میزنه؟ ترحم از توی همه چیزش 
 ...پسره چندش

  

ر میخواستم بگم اگه آو...خانم اجازه میدن من برم به برادرم س -
 !بزنم! عمل کرده دیشب نتونستم پیشش باشم قول میدم زود برگردم

  

 آوین یهو مثل بچه ها سرشو آورد ما بین دوتا صندلی و با ذوق گفت

  

 !ماهور کوچولو عمل کرد باالخره؟ -

  

ه بودم و با استرس یه نگاهم به مایکل خندون بود و یدست پاچه شده 
 نگاهم به آوینی که ذوق کرده بود! اینا یادشون رفته که سر من چی

 آوردن!؟

  

 !بله؛ به سالمتی عمل کرد -

له مایک ماهم باهاش بریم به پسر کوچولو سر بزنیم! اینقده خوشگ -
 !که نگو و نپرس

 !بیمارستانی که پسرت بستریهباشه پس... پندار جان برو  -
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 !مایکی جونم پسرش نیست داداش کوچولوشه -

رو  مایکل و آوین بلند بلند خندیدن و من هی سعی داشتم نگاه خیرم
های دلرباش بگذرم. تونستم از خندهها بکشم بیرون اما نمیاز اون

تونستم نگاه کنم و توی خودم بشکنم. بغض عجیبی توی گلوی نمی
 .من جا خوش کرده بود و قصد شکستن نداشت صاحب مرده

 «مرد گریه نمیکنه»

 «!دیوونه نباش! گریه برای چی؟»

 «!ای؟بچه قوی باش مگه،»

گذشتن و سعی به فره می-های مسخره توی ذهنم مثل فرجمله
 !فروکش کردن آتیش قلبم رو داشتن

 تر شدم و جلوی بیمارستان رسیدیم. همونبا چندتا نفس عمیق آروم
بیمارستانی که یزدان و الهه توش مشغولن. یزدان و الهه هر 

دوتاشون پزشکن ولی تخصصاشون فرق داره. فکر کنم الهه از این 
کنه و یزدان هم برای اطفال نی نی کوچولو های خوشگل مراقبت می

 !نوجووها است

 !سالم -

 .سالم آقای محمدی چشمتون روشن -

 ؟سالمت باشید ماهور؛ حالش خوبه! -

ساعت عمل جراحی ۴الی! پسرمون خیلی قوی بود کهع-عالیه -
هوشیش تا چند جمجمه رو تحمل کرد! االنم سالمه فقط شاید بی

 !ساعت دیگه طول بکشه

 !میشه ببینمش -

 !دونید پشت شیشهالبته؛ فقط خودتون که می -

 .باشه -

 رفتیم سمت اتاق ماهور و با دیدن تن و بدن نحیفش طاقت نیاوردم و
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شناخت ملتمسانه به پرستار نگاه کردم اون هم که اخالقم و خوب می
خندید و رفتم داخل اتاقش! یک قطره اشک پنهونی از گوشه چشمم 

 .پایین ریخت  امدرست از نزدیکای شقیقه

 !سالم داداش عزیزم! خوبی ماهور؟ -

دونستم تونستم کنترل کنم. بخاطر همین میصدام و اصالً نمیلرزش 
هام و مالش دادم تا آوین و مایکل زوم شدن روی من چشم

 .شه فکر نکنن من گریه کردمبشون کمتر معلوم سرخی

و تو رو چرا نابود کردن؟ من و آبجی  داداش این دوتا زندگی من -
 ... آوین که اومدیم پیشت؛ ولی اون نامردی کرد و

چاره نتونستم ادامه بدم! نگاهم چرخید روی ساعت گوشیم! این بی
 !گهدورشون نشه پس بهتره برم دی هام

میام  داداش جانم فدای تموم قشنگیات بشم من زودی خوب شو -
 !پیشت

اش رو نحیف بوسیدم و از اتاق زدم بیرون بعدشم خیره به پیشونی
 :گفتم کردهام نگاه میآوینی که داشت به چشم

دونید بریم به کاراتون خانوم بابت تاخیر ببخشید! اگه جایز می -
 .برسید

های من بخاطر دونه این غم توی چشمکنه؟! یعنی نمیچقدر نگاه می
 !فهمه که چی به سرم آورد؟اونه؟! واقعا این چیزا رو نمی

**/ 

 .ها دوست ندارممایکل گفتم من از این -

 !اصالً نمیخوام لباست باز باشهآوین جان منم گفتم  -

 .یلی قشنگ بودخوام اما اون خحجاب میمن نگفتم باز و بی -

 !برو هر چی دوست داری بخر اصالً هم به من مربوط نیست -

مایکل محکم در ماشین رو بست و اومد داخل! آخرشم با یک 
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زیر لبی که گفت اخم کرد. آوینم با لجبازی که « دختره خیره سر»
توی ماشین و با  داشت پاش رو کوبید روی زمین و اومدهمیشه 

 :گفت صدای خیلی بلندی

 !پندار برو خونه -

 .هاج و واج مونده بودم که دوباره صدای آوین توی ماشین پیچید

 !با توام -

ای باال انداختم و ماشین رو از داخل جای پارک در آوردم و به شونه
 !سمت خونه حرکت کردم

آوین صداش  حدود یک ساعتی توی جاده بودیم و خاطر ترافیکبه
کرد؛ همیشه عاشق این غر می-ها غربلند شده و بود و مثل پیرزن

 !هاشمها و زیر لب فحش دادنر کردنغ-غر

روز عروسیمه بعد من  بینی توروخدا؟! دو روز سه روز دیگهمی -
 ...مایکل حتی اگه یه درصدم لباس ندارم!

 .دتپی زندگی خو ی ناراحتی بروبس کن آوین! زیاد -

دونم چرا این حس بهم دست داد اما، دارم از دیدن دعواهاشون نمی
خوشحال میشم! یعنی من هم شدم یک آدم کثیف و پست فطرت که 

 !از دعوای این دوتا عاشق خوشحالم؟

 :یک نوایی توی دلم ازم سوال کرد و گفت

 دوتا عاشق؟ تو مگه عاشق نبودی؟ -

 .نهمانند دادم بیرون و تقریباً نیم ساعت دیگه رسیدیم خونفسم و آه 

هی با خودش حرف  رفت وها داشت رژه میامیر داشت مثل سرباز
 .زدمی

گفت و گویی از دونستم چه اگه من جای این پسره مایکل بودم؛ می -
نگاه کنا دستی دستی نامزدیش  این دختِر پروی از خود راضی بدم!

 ...ابلَح بهم زدبا این پسره  رو



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

 !هاکنیبس کن امیر. بگیر بشین سکته می -

 ...بزار من بمیرم اصالً  -

 !خدانکنه بیا بگیر این رو بخور -

گرفتم سمتش اون هم یک نفس سرکشید و کنارم روی  لیوان آب و
  .تخت نشست

 !داداشت خوبه؟ -

 .آره دیروز بهش سر زدم خداروشکر بهتر بود -

 !بود؟هوش نیومده به -

 !نه هنوز؛ یزدان بهم میگه از احواالتش با خبرم -

 .اوکی -

 :صدای نگران افسانه خانوم پیچید توی اتاقکم و گفت

 !آقا پندار؛ آقا پندار -

که اتفاقی افتاده از اتاق بیرون زدم. همیشه از سراسیمه به هوای این
میشد که دیدم بهم الهام انم رو با ترس میهای افسانه خکه چشماین

 !بدبختی بهم نزدیکه

 !چی؟چیشده؟ -

 .هیـ... هیچی فقط آ... قا کارتون دارن -

بینم. من که خبط و خطایی نکردم، پس دلیلی هم برای ترسم نمی
 :امیر اومد کنارم و گفت

 !شده افسانه خانوم؟چی -

 !برمهیچی آقا؛ من با اجازتون  -

عمارت رفت.منم به  خلجا با دو دور شد و داافسانه خانم از اون
پریده بود و  امیر اشاره کردم که بریم داخل. انگار رنگ از رخ همه

 !خونه عجیب غرق سکوت بود

 !پندار -
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 بله؟ -

 .مواظب خودت باش -

دست سردش نشست روی شونم و با صدای قدم های کسی که داشت 
  .کردم اومد پایین سرم و بلنداز پله ها می

 !تضی! چطوری؟به به؛ پسر آقا مر -

 !دونست؟ چرا حال من براش مهم شده؟اسم پدرم رو از کجا می

 !پسرم امیر جان -

 بـَ... ـله بابا -

  !آقا پندار ما الل تشریف دارن؟ -

 نخـ... ـیر -

 !کردمو با ترس به راه پله نگاهصدای جیغ آوین بلند شد

که  چیزی نیست؛ زیاد نگران نشو پندار! واسه خودت نگران بشو -
 تا چند لحظه ی دیگه باید اشهدتو ذکر کنید

 اونکه! شما باید دخترتونو تنبیه کنید بابا پندار کاری نکرده -
 !لجبازی کرده با مایکل

 !امیر؛ به تو مربوط نیست که من چیکار میکنم؟ خــفـه شــو -

کار کرده بودم؟! آقا همایون چی کردن؟! منداشتن با آوین چیکار می
سمت منو یقه پیرهنم رو چنگ زد و به سمت خودش کشید و اومد 

نتونستم کنه! یهو پرت شدم وامیر سعی داشت منو از پدرش جدا
 .... کنترل خودم رو حفظ کنم و

. 

. 

. 

. 

. 
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 «آوین»

  

دادم. کرد گوش میتو اتاقم نشسته بودم و به سرو صدایی که بابا می
زد که یکهو با صدای میایمان هم کنار پنجره داشت سیگارشو پک 

 !تونستم جیغ افسانه رو بشنوم شکستن چیزی همه صداها خوابید و

 !داداش چیشد؟ -

 .نمیدونم. بیا بریم پایین -

  

با ترس و هراس رفتم پایین و از پله ها دیدم بابا و امیر دارن 
شون پندار رو میکشن روی زمین! صورتش غرق خون ک-کشون

ی یش شد اما، باز هم میگم که همچین بالهایشده بود. دلم به حالش ر
 !حقشه

 کار کردید باهاش؟بابا چی -

 .ایمان چیزی نگو بیا ببریمش -

 !خوای بگی؟شده؟! نمیامیر چی -

زد! چرا باید به صورت امیر که دقیق شدم. غم عالم توش موج می
سره خواست َشر این پنمی قدر غمگین و سر به زیر باشه؟! مگهاین
 !سر و پا و از زندگی خودم و عمو و بابا بکَنه؟بی 

ایمان کتش رو از روی مبل چنگ زد و هیکل الغر پندار رو 
خواست زجر کشیدنش رو ببینم هاش! دلم میروی شونه انداخت

بخاطر همین رو به بابا که دستای خونیش رو طوری گرفته بود که 
 :انگار آشغالن گفتم

 !من هم باهاشون برم؟ میشه -

 .نه -

 !بابا جان -



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

 .لطفاً سمت من نیاجان بابا؟ دخترم االن عصبیم  -

و مانتوی جلو باز خردلیم و با یک  منم فرصت و غنیمت شمردم
وتا برادر گرامی ددوان به سمت -شال دم دستی برداشتم و دوان

 :اومد گفترفتم! امیر که دیگه یکم عصبی به نظر می

 !کجا آوین؟ -

 !؛ بابا بهم گفتخوام بیاممی -

هوفی کشید و همگی سوار ماشین شدیم! سر پندار روی پاهای امیر 
 .بود خونش بند نمی اومد

های کثیفش سرش رو بیار باال تا ازش خون امیر؛ داداش گلم -
 !میرهقل خبر مرگش نمیبراش بهتره حدا  جورینریزه! این

نفرتم رو ازش تونستم ایمان با هشدار اسمم رو صدا زد. واقعاً نمی
 پنهون کنم. وقتی ایمان و امیر از نیویورک برگشتن فهمیدم که بعد
از دوماه رابطه باید بهش ضربه بزنم و انتقام عشق پدر مادرم و 
و ازش بگیرم. با بابا نقشه کشیدیم که ایمان داداشم، نقش نامزدم ر

وقتی من رو با مایکل یا همون ایمان بازی کنه و خورد شدنش رو 
دید حس میکردم و به این پیروزی خودم مفتخر بودم. اما بازهم می

براش کم بود. پندار مثل پدر مادر عوضی خودش مستحق مرگه اما 
 !مرگ با زجر

 !قدر باید زجر بکشه تا بمیرهاون

قدر باید تو زندگیش بدبختی بکشه تا دل من و بابا جانم از زجر اون
 !عوضی پسره الدنگ   !کشیدنش خنک بشه

 :وقتی رسیدیم امیر پیاده شد و روبه ایمان گفت

 !ایمان تو ببرش اورژانس -

 !طرفه؟ کدوم -

نگام افتاد سمت تابلویی که نوشته شده بود اورژانس و بهشون نشون 
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خواد برای کردم دلش میقدر هول بود که احساس میدادم! امیر اون
 :بهش گفتمپسر کثیف گریه کنه به خاطر همین شاکی رو به این

 !قدر هولی چرا؟چته امیر؟ این -

 فهمی؟میره نمیداره می -

 :با صدای بلندی گفتم

  !خب به درک -

تونست! خواست حرفی بزنه اما نمیامیر غرید تو صورتم و هی می
 :گفتاز همون سالنی که ایمان رفته بود داخل صداش اومد که می

 !کجا موندی امیر بیا کمک -

جا رفتیم. بیمارستاِن تقریباً شلوغی سریع به سمت اونهای با قدم
معاینه کرد.  جوری سرپایی پندار روبود. یکی از دکترها همین

دوست پندار که فکر کنم  دستور داد ببرنش اتاق عمل. چند دقیقه بعد
 .رستانگفت یزدان اومد داخل بیمابهش می

 !ببخشید پندار محمدی -

 .بردنش اتاق عمل االن -

 :و گفت امیر رفت سمت یزدان

 !با پندار چیکار داری؟ -

 !ببخشید شما؟ -

 .دوستشم -

 !منم دوستشم -

جای یقه کشی دعا کنید اون پسر طرف؛ آقا هم بهامیر بیا این -
 !بیچاره زنده از اون اتاق بیاد بیرون

 !کی هستید؟ فهمم. شمانمی -

با تردید از سر جام  و چارهو بی رفتم توی کالبد همون دختر مظلوم
 :بلند شدم. یکم بغض کردم و رو به یزدان گفتم
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 !سالم آقا یزدان؛ آوینم -

 !پندار چش شده؟! باز پدرت یه بالیی سرش آورده؟ -

امیر هوفی کشید و رفت تو سالن انتظار نشست. ماهم پشت سرش 
و با  دادنگهبانی می هامثل دژبان عملایمان جلوی در اتاق  رفتیم و

 !اخم خیره شده بود به پاهاش

 !الو سالم الهه -

... 

 .چیزی نشده خانمم تو نترس -

... 

برمیگردیم  دکتر! نه؛ فقط، فقط فشارش افتاده پایین حاالم اومدیم -
 ..عزیزم نگران نباش

... 

 .باش عزیزم! خدافظ مواظب خودت -

گفت وقتی گوشی رو قطع کرد نفس عمیقی کشید. پندار همیشه می
 ها از همونگفت اونیزدان یاد گرفت! میعشق رو باید از الهه و 

دادن برای هم و عاشق همدیگه بودن االن هم دارن بچگی جون می
 !میدن خوشی زندگیشون رو ادامهبه خوبی و

قول  بهت» رحمی رو به پندار گفتم که لحظه منم با تمام بی همون
زدان و زنش نه، اما مثل خودمون میدم همیشه به پات بمونم! مثل ی

 « !چرا

بعدش هم چشمکی زدم و هر دومون خندیدیم! قطره اشکم ناخواسته 
روی گونم ریخت و دور از چشم ایمان نموند. عالمت سوالی نگاهم 

 .کرد و من هم چیزی نگفتم و سرم رو انداختم پایین

 !برم براتون چیزی بگیرم؟ -

 بیرون و گفتیزدان سرش رو از توی گوشیش آورد 
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 !نه آقا امیر مممنون زحمت نمیشم -

 :مالش و گفتم نگاهم افتاد به شلوار خونین و

امیر هم برو لباسای خونیت رو عوض کن هم سره راه یه چیز با  -
  !خودت بخر بیار

 :با خنده گفت وهای خودش کرد واری به لباسامیر نگاه چندش

 !شدنآره خدایی؛ هر چی پشه بود دورم جمع می -

ریدن پتقریباً بعد از رفتن امیر در اتاق عمل باز شد و ایمان و یزدان 
 .جلوی دکتر

 !چیشد آقای دکتر -

 خداروشکر حاله بیمار مساعده. فقط چون از قبل کم خونی داشتن -
و امروز هم خون زیادی ازشون رفته باید بهش خون تزریق کنیم. 

ن بگیرید. راستی گفتید ال خوخونی خودش از توی انتقبراش با گروه
 !ای این طور شده؟بر اثر چه حادثه

 :ایمان پیش دستی کرد و گفت

 !هل دادنش و پشت سرش محکم خورد به تیغه میز عسلی -

 .پس برای شکایت برید پیش پلیس -

 !یک مسئله خانوادگیِ  -

چشماش بسته بودن و رنگش به همین لحظه تخت پندار رو آوردن!
رنگ بود. ایمان وقتی نگاهش بهش افتاد انگار بیطرز عجیبی سفید 

هام رو کنترل کنم اما بیخیال رفتم تونستم اشکحالش بد شد. منم نمی
 .آوردهاش فشار میسمت ایمان که نشسته بود و به شقیقه

 :دستش و گرفتم توی دستم و گفتم

 غصه نخور -

؛ بدیماآوین ما باید تاوان این وضع پندار رو فردای روز قیامت  -
 .ازت برای بار هزارم خواهش میکنم تموم کن این داستان رو
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*** 

 «پندار»

هام رو باز کردم! وزنه صد کیلویی که به با سردرد شدیدی الی چشم
 !بریدموهام وصل کرده بودن داشت امونم رو می

یک اتاق سفید که معلوم نبود کجاست و هیچ کس هم توش نبود. 
کرد و انگار بدنم خشک اما بدنم درد میکردم بلند شم همش سعی می

 .شده بود

 !چطوری سرشکسته؟ -

نگاهم سمت صاحب صدا چرخید. با دیدن امیر لبخندی زدم و 
 :خواستم حرفی بزنم که سریع و خیلی تند گفت

ل دو روز پیش بابام زدت سرت خورد به لبه میز آوردنت اینجا عم -
  !کردنت االن بهوش اومدی

 !است؟ایـ... نجا کج -

  حالت پوکر به قیافه خودش داد و گفت

 .حموم عمومی! بیا کمرم کیسه بکش -

 !میشه... کمک... ـَم کنی بلـ... ـند بشم -

 !نخیر نمیشه. بتمرگ سره جات پرستارت بیاد -

 :با انزجار گفتم

 !کنهامیر... لطفا! بَد... نم درد مـ...ـی -

 !بستبی توجه به من رفت بیرون و درم پشت سرش 

 !پسره بیشعور

هام رو باز چند دقیقه بعد دوباره صدای در اومد. سعی کردم چشم
 نگه دارم و دیدم یزدان همراه با یک آقای ریش سفید که معلوم بود

 .دکتره اومدن کنارم

 .اومد بغل دستم و دست سردم رو برادرانه فشرد توی دستش یزدان
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 !رفیق مریض احوال ما چطوره؟ -

 .نممـ... نو -

گلوم خشک بود و نمیزاشت درست حرف بزنم! زبونم مزه بدی 
 .میداد و عجیب عطش آب داشتم

 .یزدان -

 !جان؟ -

 آ... ب -

 دید آب بدم بهش؟دکتر دستور می -

بهش بدید تا ته  میوهآب خالی نه، حداقل یه چیز شیرین مثل آب -
 !بندی کنه

ت یک بطری به حرف دکتر خندید و از کنار یخچال کوچولوی تخ
 !آبمیوه در آورد

 بیا ِنی هم بدم؟ -

ترسیدم لرزید! میلیوان رو از دستش گرفتم اما همش توی دستم می 
 رو به گذاشتش روی میز؛ بعدش هم افته که دکتر ازم گرفتش وبی

 :من گفت

 !دستت رو بده به من -

و دستم رو به سمتش کشیده دادم و هر دو تا دستم مثل  کتفم
 !لرزیدنمیبید

 !سردِت پسر جون؟ -

 .یکم -

هاش جا رو روشن کنید. شما هم دستگرمایشی این پرستار پکیج -
کرد یا احساس گرما کرد سریعاً پاشویش رو ماساژ بدید. اگه تب

 !کنید

هام بیرون رفت. دست  دکتر از اتاق گفت و« چشمی»یزدان یک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 75 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

داد. فشارشون میهای یزدان بودن و اون داشت محکم توی دست
هام به خواب احتیاج داشتن. یزدان یکمی از آبمیوه رو با نی داد چشم

روز که با سر رفتم توی میز فکر کردم قدر به اونبه خوردم و اون
 !هام محلت ندادن و خواب عمیقی رفتمکه سنگینی پلک

*** 

اومد از کنار تختم اما توان نداشتم که بگردم صدای های زمزمه می
هام بسته بود زنه! چشمدنبال صدا و ببینم کیه که داره حرف می به

 !کردمهای اونا توجه میاما به حرف

  .بابا خیلی در حقش بد کرد -

جون برای بابا سرد آره ولی؛ داداش هیچ وقت داغ مامان و خان -
 !نمیشه

پسر خیلی بدبختی کشیده تو که  ایمان یکم منطق داشته باش! این -
 ...ای بابا عاشـپای حرفاش؛ اون که حتی توی اون دورهننشستی 

 !با صدای در سکوت برقرار شد دیگه به حرفاشون ادامه ندادن

 .سالم -

 !کجا آوین؟ -

 .اومدم بهش سر بزنم -

به مشامم خورد. اومده بود نزدیک تختم و گرمای   عطر شیرینش
لبخند ام حس کردم! قلبم دوباره لرزید و با دستش رو روی شونه

 !ورت ماهش رو ببینمصهام رو باز کردم تا چشم

توعه عوضی باعث شدی این دوتا باهم دعوا کنن و عروسیشون  »
 «!تو مقصری تو! تو بهم بریزه!

بستن! حقوق  هام روهام در هم رفتن و چشمهای آقا اخمبا حرف
 .خورهجا که به درد من نمیاین

ای نداره که خودم رو بدبخت خورم پس فایدهمی تازه کتکش رو هم
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اتابک خان باشم!  های پست فطرتی مثل آقا وخور آدمتو سری کنم و
 .کنمهم یک جوری باهاش سر می رو شکست عشقیم

 !خوبی؟ -

  !میقی کشیدمتوی گوشم نفس ع نجوای صداش وقتی پیچید

 .پندار -

ستم اگه دوننم تا ببینمش. میهام رو باز کخواست چشماصال دلم نمی
دل عاشقم داغش تازه میشه؛ همش  ببینمش دوباره هوایی میشم و

به تمام وجودم  کشیدم. داشتم عطرش روپی میدرنفس های پی
یزدان سپردم دوباره صدای در بلند شد و این دفعه صدای امیر و می

 .هام رو باز کردمشنیدم و چشم کردن رور میهِ -که داشتن ِهر

 :و با ذوق گفتامیر نگاهی کرد 

 !َبه! آقا افتخار بیدار شدن دادن. چطور مطوری؟ -

 .خوبم -

 .ها رو بخور جون بگیریبیا بیا این -

 !ترکهامیر بیخیال سرم داره می -

 :این دفعه یزدان گفت

 !خب پسر خوب چیزی نخوردی که سر درد داری -

 .خوامنمی گفتم که -

 :امیر اخم تصنعی کرد و به حرفم توپید

 !وفخوری حرف اضافه هم موقزهرمار. می خوام ونمی -

یک بطری آب با دوتا قرص رنگی گرفت به طرفم.  و هوفی کشیدم
ام انداختم باال و چند قُلُپ آب خوردم. خداوکیلی کلی تشنههارو قرص

 .بود و مثل یک حیوون عطش آب خوردن داشتم

 .بگیرهم بیا این -

که محتویاتش کیوی، سیب و کردم به میوه های خورد شدش نگاه
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 !پرتغال بودن. وسط پاییز این میوه ها رو از کجا آورده بود؟

 .از سرد خونه -

 !چی؟ -

 !بلند فکر کردی داداش گلم -

 همشون بهم خندیدن. ناخداگاه نگاهم رفتم سمت آوین که داشت نگاهم
 .من بود هاش همیشه آرزویکرد! دیدن لبخند محو روی لبمی

ای به در خورد و شوهر آوین اومد داخل. از این موجود دوباره تقه
مشغول  خاطر همین با اخم سرم و انداختم پایین ومتنفر بودم؛ به

ها شدم. صدای نکرش پیچید توی سالن و به همه بازی کردن با میوه
 .سالم داد

 !آقا پندار حالت خوبه؟ -

 .خیلی ممنون -

 ها بخورمیوهمچکر؛ مشغول نباش از  -

 !خوامیزدان بشقاب رو بگیر نمی -

 ...ِپنـ -

 !یزدان -

پوفی کشید. با تردید بشقاب  قدر بلند بود که چیزی نگفت وصدام اون
که این پسره نچسب توجه به اینهام در آورد و بیرو از توی دست

 :کنارِم رو به یزدان گفتم

 !از ماهور چه خبر؟ -

 ...هوش نیومده فعالً به -

های مایکل. آوین اومد کنار مایکل و دستش رو حلقه کرد دور دست
سریع نگاهم رو ازش گرفتم و خیره شدم به لب های یزدان و حرفی 

 :لبم شد گفتمتوجه حال داغون ق نزدم! امیر که

 .پنداری برگرد -
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 !چجوری؟ -

 !سرت رو بکن سمت پنجره -

ه آوین خیلی سمت پنجره اتاق برگشتم. از توی پنجره دیدم ک 
زنه و زل زده به مایکل و مایکل هم داره با عشق لبخند می عاشقانه

  !زننحرف می آروم-دارن آروم

 .چقدر جدیداً من حسود شدم

 .ی محبت دیگران شدمعقده چقدر حساس شدم و

اش داری؛ پسری که تو همون اول نوجونیآره خب جونه دلم. حقم »
نداشته االن هم باید برای یه دختر   و پدر و مادر محبت خانواده

 « جور خودش رو به بدبختی بندازهاین

 !حاال برگرد -

نفس عمیقی کشیدم و اشک چشمم رو قایم کردم تا متوجه ضعفم 
یکهو یک چیز سیاهی اومد  نشن! بعدش به سمت امیر برگشتم و

 .توی صورتم. فریاد بلندی زدم امیر بلند زد زیر خنده

شرف ماسک ترسناک زده رو کردم دیدم یزدانه بییکم که توجه 
های در هم بهشون نگاه صورتش و خواسته منو بترسونه. با اخم

خندیدن. مایکل وقتی دید میکردم و اون دوتا بوزینه هم فقط می
 :حوصله ندارم گفت

اآلن پرستارها میان بیخ تا بیخ  ها بس کنید مثالً مریِض!بچه -
 .شرفمون رو میَبرنا

 :یزدان یکم خندید و گفت

های طبقه هفتم تا طبقه چهارم و سینه نترس. این تو سربازی از پله -
 !ترهخیز با صورت اومد پایین هیچی نگفت از این سگ جون

 با حرص برگشتم سمت یزدان و دوباره ادامه داد

 !ها؟ خو چته؟ -
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 .درد -

ت بره تا خواس ببیم آقا مایکل قرار بود بره گواهینامه ثبت نام کنه -
 !جوبتو ماشین یهو دیدیم پندار نیستش بعدش دیدیم افتاده تو 

همگی شروع کردن به خندیدن. امیر که کم مونده بود سینه خیز بره 
 و بخنده! صدای تقه در اومد تا اومدم بگم بفرمایید یک پرستار با

 :اخم های در هم اومد داخل و گفت

اله باید استراحت کنه صداتون وخبره اینجا؟! بیمار مریض احچه -
 !رو انداختید تو سرتونو هر و کر گذاشتید؟ آقا بیمارستانه

 :امیر به حالت مسخره گفت

 !صحیح؛ صحیح -

بهم و یزدان و امیر دوباره خندیدن.  پرستار با حرص در رو کوبید
 :یزدان گفت

 .طلبکار بودای حاجیه خانم انگار ارث باباش و -

 .قیافش مثل پای مرغآره واال با اون -

همه خندیدن. مایکل اومد و نگاه اجمالی به زخمم انداخت و  دوباره
 :گفت

 !کجای سرت ضربه دیده -

 !پیشونی-

 !جاش کجاست؟ -

 :امیر گفت

جا میگن منبع عا به این-دونی پیشونی کجاست؟! عاداداش تو نمی -
 !جوش یا همون پیشونی

*** 

 !داداشی چرا سرت رو بستی؟ -

 .فدات بشم عزیزم سرم شکسته -
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 :ماهور دستش رو کشید رو گونم و گفت

 !کی میریم خونمون؟ -

اومد و معاینت کرد  همین امروز؛ البته چند ساعت دیگه که یزدان -
 !میریم

کنه این یزدانم تا چند دور خاله الهه و نی نی کوچولوش رو ناز ن -
 !نمیادو بغل نکنه 

هفته ای که عمل کرده بود این یک بلند به حرفش خندیدم. توی
حسابی بهش رسیدن و یکم رنگ و رو گرفته حالش هم مثل قبل 

  !عالیه

 !آدم خوشگل ندیدی آقا پندار؟ -

 :خندیدم و لپش رو کشیدم و گفتم

  !آخه تو کجات خوشگله؟ -

هام و موهای خوشگلم و دونم که به رنگ سبزی چشمگمشو می -
 !میشهام حسودیت قیافه خارجکی

اون خندید. واقعاً هم یک طورایی براش زبونم رو در آوردم و 
شد مخصوصاً رنگ اش حسودیم میگفت واقعاً به قیافهراست می

 !هاشچشم

های آقا بودن! یکمم های ماهور دقیقاً شبیه رنگ چشمرنگ چشم
  .یکم برام عجیب بود ود اینآقا همایون بخودش شبیه 

ا وزان آمد بیزدان سرخوش و خندان مثل ای به در خورد و تقه
 !کنارمان

 «!عجب شعری »

 !سالم بر سلطان ماهور و درود بر پندار خان بزرگ -

 :کرد به سمت یزدان و گفت ماهور تعظیم

 !سالم یزَدک! چه برایمان آوردی؟ -
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 .امقربان برای شما یه چیز خوب آورده -

 !چی؟ -چی -

اش رو داشت بگی سر کیسهخان داجوری که نمیگم؛ باید به همین -
 !ماهوری کلی شاد بشی شل کنه تا منم یه چیز باحال بگم

نداشتم بخاطر همین با بی حوصلگی حوصله مسخره بازی یزدان رو
 :صنعی کرد و گفتاون هم اخم ت نگاهی بهش انداختم و

 .ماهور داداش اخموت رو نگاه -

 :ماهور لبخندی زد و رو به من گفت

 !اذیتش نکن یزَدکی منو پندار -

کرد. من هم به حرکات هی ماچش می یزدان ُکپ شد بغل ماهور و
 .خندیدم! آخ که من چقدر آرزو دارم بابا بشمها میپدر و پسری اون

 :یزدان از روی تخت بلند شد و گفت

ببینیم آقا ماهور خوب  خب خان ماهور مسخره بازی بسه! بریم -
 !شده بره خونشون یا نه؟

با فیس خاص خودش رفت سمت پرونده ماهور و به دقت همه چیز 
 .کردو چک می

دقیقه با اخم به برگه زل ماهور و اندازه و گرفت و چند  قد و وزن
 :یک استرس خاصی گفتم زده بود. با

 !یزدان -

 هوم؟ -

 !مشکلی هست؟ -

کمتر از حد هشت کیلو-نه فقط وزنش نرمال نیست؛ حدود هفت -
 !دشهنرمال خو

 !کار کنم؟چی -

بگیر حتما  نویسم برو از داروخونهبراش تقویتی و اشتها آور می -
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 .خوردش بدهتو خونه به

 !باشه حله -

 :یزدان رفت سمت ماهور و دستی کشید تو سرش و گفت

  !آفرین پسر گل دیدی خوبه خوب شدی؟ -

 :ای حق به جانب گرفت و گفتماهور قیافه

 !دیدی عمو یزدانهم خوب بودم تو نمیمن از همون اولش  -

 !رفتی داداش برج زهرمارتپرو. الحق که به اینای بچه  -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !ذاری؟میکم آوردم الکی چرا از من مایه کم آوردی بگو -

پیاده، بچرخ تا بچرخونیم! خب پاشید برید  شما سواره و ماحاال که  -
 !ماه و نصفی آقا ماهور ۱که روز نه این روز یهدو جا مهموناز این

 :اش گفتماهور دوباره با همون قیافه

 .هاتا باشه از این مهمون -

کرد! به این خودم و ماهور خندیدیم و یزدان دیگه داشت داغ می
 .خندیدیمحرص خوردنشم می

یزدان یکم دیگه چرت و پرت گفت و بعدش با خنده از اتاق خارج 
 .واست در و ببنده صدام کردشد. دم آخری تا خ

 !بله؟ -

 .بیا بیرون باهات کار دارم -

 :رو به ماهور گفتم

 !دیاماهور من میرم االن میام برنگردم ببینم بیمارستان رو ترکون -

 !زنم طلفاتش کمتر باشهنه داداش خیالت تخت با نارنجک می -

باحالش های یک گاز آرومی از بازوش گرفتم و به این تیکه انداختن
 .بیاد  کرد تا از زیر دستم بیرونبلند خندیدم. اون هم داشت تقال می



 

 

 WWW.98IA3.IR 83 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

یکم گوشتش رو خوردم و تا جاش قرمز شد و دیگه رفتم بیرون. 
 شه و بگهبهاست که جیغ یزدان بلند االن

برج زهرمار چرا دیر کردی؟! بد اخالق با اون قیافش مثل پای  -
  !مرغ

رفتم به سمت  ای کردم ودش خندههای ضبط شبه فکر خودم و حرف
 :سالن پذیرش که خانومی گفت

 .آقای محمدی اقای حکمتی گفتن برین داخل حیاط -

 رفتم سمت حیاط بیمارستان. باِد خنکی به صورتمسری تکون دادم و
 کاسته شد.خورد و حس قشنگی بهم دست داد. یکم از گرمای درونم 

خاطر شب بهن چون اونفردا مایکل و آوین قراره ازدواج کن
 .ها نتونستن ازدواج کنند افتاد به فرداماجرااون

 .پندار-پندار -

کج  راهم روبه سمت یزدان که نشسته بود روی نیکمت برگشتم و
 !کردم اون سمت

نشستم کنارش و یکی کشیدم پس گردنش! با اخم برگشت سمتم و 
 :گفت

 .روانی مفسد فی االرض -

 کار داشتی؟ خودتی بگو بینم چی -

 .راجب خودته -

 !خب -

هام بر طبق عادت یکم رفت توی هم و یزدان داشت استرس اخم
شناسم هر موقع مثل خر گیر سالم رو می ۱۴-۱۳گرفت. رفیق می
 !میده کنه تو گل این حالت بهش دستمی

 :باالخره شاکی بهم نگاه کرد و گفت

 !قصاب میشیب. مثل ابوذر خجوری نیگام نکن ای بابا این -
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با یادآوری قصاب محلمون بلند زدم زیر خنده. یزدان و الهه و من 
کردیم ترسیدیم و هیچ وقت سمت مغازه اون بازی نمیکلی ازش می

اما بر خالف تصورات بچگی ما مرد خیلی، خیلی، خیلی مهربونی 
 !بود

 :صدای یزدان من رو از افکارم بیرون آورد و گفت

 !میگم؟حواست هست چی دارم  -

 !چی؟ ببخش یه لحظه یاده آقا ابوذر افتادم -

 !بیخیال؛ فقط یه چیز میگم عصبی نشو خواهش میکنم -

 .بگو -

 .حرفش رو بزنه کردم تا جون بکنه ومنتظر به دهن یزدان نگاه می

 .. .آوین خانوم ازم خواسته تا بهت بگم دوباره برگردی پیشش -
 .پندار عصبی نشو لطفا

چسبیده بود. چقدر وقاحت  شده بود و آمپرم رو هزار داغ-کلم داغِ 
سازم سوزم و میاش میداشت که دوباره به منی که دارم از دوری

 !گفته که برگردم؟

 !پندار اون دوستت داره -

 ...بلند داد زدم

 !درکبه -

 .جا بیمارستانههیس روانی این -

 !چجوری آروم باشم؟ -

 :تری گفتمبا صدای آروم

 !نه؟ دیدی چیکار باهام کرد؟ دیدی مگهتو که  -

مجبور بود با مایکل ازدواج کنه؛  ها رو اما اوناین دونم همهمی -
 !حتی این رو هم به خودت گفته بود

 :ای عصبی زدم و گفتمبلند قهقهه
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معاشقه و عشق و عاشقیشون  آخ نگو که باورم نمیشه داداش! اون -
اشون رو کجای دلم بزارم؟ هکار کنم؟ اون عزیزم جونمو چی

 !مراسمای مجلَّلشون رو کجا بزارم؟

 !پندار آروم باش -

های محکم سمت از روی صندلی بلند شدم و با عصبانیت با قدم
امشب به مناسبت مرخصی ماهور الهه شام  ورودی بیمارستان رفتم
ام رو به اتمام اما احترام الهه هم دونم حوصلهدعوتمون کرده بود می

 .یک طرف واجبهاز 

خیال وارد اتاق ماهور شدم و دیدم سرش رو کرده تو بالشت و بی
های ژیمناستیکی میره. با اعصاب داغون بازوهای الغرش حرکت

 .رو گرفتم صافش کردم و با اخم نگاهش کردم

 !چیه؟ این مسخره بازیا -

 !ها استعدادنداداش؛ کجای کاری این -

 !این غلطاست؟آقای با استعداد، االن وقت  -

 !ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست -

عصبانیت رفتم به  هوفی کردم و گذاشتمش روی تخت. با همون
ی کوچولوش رو برداشتم و وسایل ها و کولهسمت کمد لباس

 .کیفش جور کردم و چپوندم توشخصیش رو جمع و

 !چته داداشی؟ -

 .کارم ادامه دادمبه  تفاوتعاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم و بی

 !رفتی خاستگاری جواب رد شنیدی؟ -

 .کنمببزار کارم رو  ماهور چند لحظه ساکت شو -

 .خونه توباشه بابا چرا میزنی؟! اصن زن نگیر بُترش بمون  -

*** 

همگی رفتیم داخل آسانسور!  یزدان ماشینشو کرد داخل پارکینگ و
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های سیخ سیخ لخت و آینه به مو داشت تویماهور توی بغلم بود 
بازی -رفت. یزدان هم با حلقه توی انگشتش بازیبورش ور می

داخل « یاهلل»کرد. چند دقیقه بعد رسیدیم دم واحدشون و با یک می
 .شدیم

 .ماهور تا الهه رو دید پرید بغلش و الهه هم محکم بغلش کردم

 .پندار ای جانم ماهور فسقلی من خوش اومدی فدای تو بشم! سالم -

 .علیکمسالم و -

آبجی الهه پس کی این پسر کوچولوت رو میاری من باهاش بازی  -
 !کنم

 چشم عزیزم زود میاد. بزار با داداشت حال و احوال کنم ببینم -
 !است قده بی حوصلهاوضاعش چیه این

 :با گیجی به الهه نگاه کردم و گفتم

 .من خوبم من؟ نه -

زد بعدش هم با الهه سالم داد. یزدان از کنارم رد شد و پوزخند 
 .معنی پوزخندش رو فهمیدم اما خودم رو به اون در زدم

 :و گفت الهه با مهربونی اومد سمتم

 !بشین تعارف نکن -

 !کنه؟ممنون. عشق عمو چیکار می -

 :لبخندی زد و دستش رو گذاشت روی شکمش و گفت

بود حاال های مامانش نگریخبری از شکنجهامروز که خداروشکر  -
 !از این به بعد و خدا داند

داد که آروم بگیره به حرفش خندیدیم و الهه همش به ماهور تذکر می
هام و با انگشت تا سردرد نگیره. من هم حسابی رفته بودم توی فکر

رفتم ور می هامهای پوستی دور انگشتکردم! همش به زخمبازی می
کندم تا خون بیافته. خیلی می  هاپوستاشون رو مثل این روانی و
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  !وقت بود این عادت بد رو داشتم

 .اومدها میصدای یزدان از داخل یکی از اتاق

 .پندار یه لحظه بیا -

آشپز خونه که الهه ام اول رفت سمت از روی مبل بلند شدم و توجه
 .کردنو ماهور داشتن کار می

 الهه جان کمک؟ -

 !کارت داشتچیمرسی برو ببین شَورم  نه -

اش که های خونهلبخندی زدم و دیدم یزدان با لباس
خاکستری جذب یک شلوار مشکی ورزشی بود نشسته  تیشرت  یک

مثل خودم قد بلند و چهارشونه اما روی تخت. یزدان پسر جذابی بود 
موهای مشکی و  فرق من ایِن که نسبت بهش خیلی الغرترم!

 !ش هم جذابش کرده بودطوریپشتش و چشم ابروی همینپر

 !د؟پسره چشم سفی    کنیمی  گاهخارو مادر نداری ن مگه خودت -

 .بگو -

 !چی؟ -

 .ینجااکاری که االن گفتی بیام همون -

 ...همونیه کـ راجب -

 :قطع کردم و گفتمسریع حرفش رو 

کنی! اون  خوام دوباره این بحث و شروعشهیس! تمومش کن نمی -
چیز زندگی من و به فالکت کشیده. اگه اش همهعوضیدختر و پدر 

حتی یک  وقتنیاز نداشتم مطمئن باش هیچ به پول چندرغازشون
آوردم! اون دخترم دیگه ثانیه زیر نگاه حقارت بارشون َدووم نمی

 .حسابش از من جداست

سال  ۲۰-۱۰دونی که دوستش داری. منم توی این پندار خوب می -
به بختت نزن اون دختر مت. پس بیا و لگد شناسخیلی خوب می
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چقدر برای  دیوونه تو هست! اگه بدونی اون روز که اومده بود پیشم
تایمی که توی بیمارستان  تو هق زد و گریه کرد؟ اگه بدونی اون

 !بودی چقدر بدبختی کشید و برات سنگ تموم گذاشت؟

 .یزدان کافیه! به این چرندیاتت ادامه نده -

 که آروم رو به من و یزدان گفتور و از پشت سرم شنیدمصدای ماه

 چیشده داداش؟ -

 .پیش آبجی الهه ماهور برو -

ی یکم از قیافه خشمگینم ترسید و پشت در قایم شد. من هم کالفه پوف
 .کشیدم و نششتم روی تخت که یکهو چیزی از زیرم صدا داد

 !جیک-جیک

دیدن؛ یزدان که مث این خنخنده یزدان و ماهور به هوا رفتم هی می
خندید زد تو شکم خودش و میها میزد روی پاهاش یا میدیوونه

خندید. من هم از خورد با دهن باز میماهور هم رو زمین غلط می
 استفاده کردم خندیدم!) چقدر از خندهها میهای مسخره اونخنده

•_• ) 

 .ن گفتالهه شاکی اومد توی چارچوب اتاق ظاهر شد و رو به یزدا

 !چه خبرتونه؟ -

 :منم به حمایت از الهه گفتم

خبریم؛ این دوتا عینه روانیا هر و کر و گذاشتن و به واال ماهم بی -
 !خندنریش سفید ما می

 .مسخره بازی؛ پندار و یزدان سریع بیاید سفره بچینیدبسه دیگه  -

 :لب برچیدم و عینه بچه کوچولوها گفتم

 .هامهمونیمباع! ناسالمتی  -

  !همون چیه؟مجا خونه خودتونه اقا پندار این -

بیرون زدیم. شام برنج و   دار الهه خندیدیم و از اتاقبه حرف تیکه
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ایم دونست من و ماهور عاشق این غذای الههمی مرغ پخته بود و
بخاطر همین با این وضعیتش پاشد و زحمت این غذای خوشمزه رو 

 !کشید

شستیم که د با یزدان دو نفری داشتیم ظرف میوقتی شام تموم ش
خواد راجب آوینم دونستم میِمن کردن. می-یزدان شروع کرد به ِمن

» یادم نبود خیلی وقِت آوینم صداش نکردم.    حرف بزنه اما،
 «.فراموشش کن پسر! سخته اما شدنی هست

 :ندای قلبم رو کنار زدم و به یزدان گفتم

 !کنی؟پرت سر هم می ساعته چرت و خوای بگی دهچی می-چی -

سال  ۳ها خجالت بکش عوا داریدکار تو دارم؟ چی وا، پندار من -
 .ترمازت بزرگ

سال بزرگتر  ۱۰باز تو این سه سال و کوبیدی تو سر من؟! خوبه  -
 .نیستی مؤمن

 :با قیافه حق به جانب گفت وای باال انداخت شونه

  .واجِب فرزندمتر به هر حال که احترام بزرگ -

مشغول شدم. وقتی تموم شد آب  کارمو به ای رفتمبراش چشم غره
رفتیم داخل پذیرایی. ماهور و الهه رفته بودن اتاق  ها،کشی ظرف

اومد. جا مینی کوچولوشون و صدای بازی و جیغ و داداشون ایننی
یزدان تعارفی زد و نشستم رو مبل و کمرم و چسبوندم به قسمت 

 !بالشت و چشمم رو دوختم به سقف نرمی

 :یزدان گفت

 !ببخشید خسته شدی -

 .نه بابا این حرفا چیه؟! تو ببخش مزاحم شدیم -

 !ها هم بلد بودی؟نه بابا؛ از این حرف -

ترین شرایط نگاه معنا داری کردم که فقط خندید. یزدان توی سخت
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 .زندگیم حمایتم کرده؛ چطور بگم؟ مثل بابای خودم بوده

 ماهور-ماهور -

 !بله؟ -

 .جمع کن بریم خونه -

 :یزدان شاکی گفت

 عه کجا؟ -

نی نی کوچولوهم حسابی امروز نه داداش بریم که دیر وقِت الهه و  -
 .اذیت شدن

  الهه از توی اتاق اومد بیرون و گفت

 !هاهم رو باهم داشتیم؟پندار این حرف -

 .فدات عزیزم مزاحم نمیشیم! ماهور بدو -

پرید روی مبل تا قدش به الهه برسه و اون رو بوس کرد الهه ر ماهو
 .هم محکم اون رو گرفت تو بغلش و فشارش داد

آبجی جونم دلم برات تنگ میشه قول بده بیای خونه قصری من  -
 .پندارو

الهه یک لحظه نگاهم کرد. منه خر به ماهور گفته بودم خونه ماله 
دم که قراره خودم رو این بچه خودمونه و فکر اینجاش رو نکرده بو

 !رو ببرم توی اون اتاقک خراب

خداحافظی کردیم زنگ زدم و ازشون  بیخال پاشنه کفشم رو دادم باال
 .دمه خونهبه آژانس و سر بیست دقیقه رسیدیم 

 :ماهور کنجکاو به عمارت بزرگ رو به روش نگاهی کرد و گفت

 !داداش -

 !جانه داداش؟ -

 .پولیه؟ چجوری خریدیاینجا که خیلی  -

 «خوای دروغ بهش ببافی؟چقدر می»
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جا ماله یه کنم اینجا کار میماله من که نیست فدات بشم! من این -  
 !خفنهآقای خیلی خیلی خیلی پولدار و 

 واقعا؟! اسمش چیه؟ -

 .آقای همایون توانا؛ ما باید بهش بگیم آقا -

 !چرا؟ -

 .بزرگتر ماست دیگهخب اون -

انداختم و وارد عمارت شدیم. ماهور با دقت به همه جا نگاه کلید 
تر میشد. حقم داشت! منم روز اولی که کم تعجبش بیش-کرد و کممی

شد. جا رو پیدا کردم از حیرت دهنم بسته نمیاین از توی روزنامه
های شاهنشاهی جال و زیبایی این خونه خیلی عجیب بود حتی از کاخ

 .هم بهتره

ها باز کردم و رفتیم تو یکی از برق  خونه خودمون روبا لگد در 
رو روشن کردم و خونه روشن شد! رو به ماهور که دست 

 :کوچیکش توی دستم بود گفتم

  بیام؟ جا تا من برم ومونی اینخب ماهور جونم می -

 !میری کجا؟ -

 !پیش همون آقاباید برم-

 چه خبره؟ -

 !عزیزم جا باهاش کار دارمباید برم اون -

 .کنمتوروخدا من هم بیام. پندار خواهش می -

 !جا برای تو خطر ناکهنه اون -

که نیم خاطر اینترسم تحقیر شدن داداشش رو ببینه! آقا بهمی »
 « کنهساعت تأخیر کردم بدبختم می

 .گفتم پندار! میام همین کهدونم من نمی -

 .ماهور -
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 .نکنزهرمار با بزرگتر از خودت بحث  -

نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و به حرفش بلند خندیدم! با خنده 
 :گفتم

 !ه؟شرفی به تو اینو یاد دادکدوم بی -

 .یزدان -

  !چیکارش نکنه ای خدا بگم -

کردیم و باهاش عمارت هی باهم بحث می تا خوده دستم و گرفت و
هی غر راجی زیاد نکنه اون هم جا فضولی و وِ بستم که اونشرط می

 !من زد به جونمی

ای دیدم خانوم و مایکل و امیر نشستن. امیر از توی پنجره شیشه
خیال نفر بیزد و اون دوها میداشت با عصبانیت حرفی به اون
شد از صورتش فهمیدم بخاطر بودن. البته مایکل رو چیزی نمی
 !در زدم همین دست از فضولی برداشتم و

 .اخلباز شد من هم رفتم دصداها خوابید و در سر و

 !سالم -

اونم با صدای ضعیفی سالم  به ماهور اشاره کردم که سالم بده و
 !داد

 خورد حاال آروممن رو می ای پسره پرو! دو دقیقه پیش داشت مخ »
 «!خجالتی شدهو 

 !به به آقا پندار. سالم ماهور فندقی خودم -

ایستادم دوباره امیر شروع با امیر دست دادم و یک گوشه از سالن 
به حرف زدن کرد و ماهور و گرفت توی بغلش! مایکل که نزدیکم 

 :بود گفت

 !همون برادرته؟ -

 .بله -
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هام توی هم باشه؟ اون هم عهد وقتی با قدر اخمدونم چرا باید ایننمی
 !هام میاد توی همزنم سگرمهاین پسره حرف می

چند تا آدم الت  اومد و دیدمها میهای چند آدم از باالی پلهصدای قدم
گرفتن الی دستاشون و اون های تهرون یک دختر ومثل جنوبی نشین

آوردن پایین. صورت اون دختره رو با وضعیت عجیبی داشتن می
که  ایستهتونست روی پاهاش بهدختر پر از خون بود و انگار نمی

 .ها بلند شدیکهو صدای داد آقا از باالی پله

 !ه لش گمشو کمکشون کنتن -

 !ها و دوباره داد زدبه باال نگاه کردم که دیدم آقا وایساده باالی پله

 کنی؟می به چی نگاه -

اون  ها و کمک کردم تارفتم سمت پلهبا دادش به خودم اومدم و
های دختره رو پایین بیارن. مثل جنازه پرتش کردن روی موزاییک

 .غریدخونه که این دفعه امیر بهشون 

 !مگه مریضید؟ -

 :یکیشون گفت

 .دستور آقاست -

جسم بی جون روی زمین بود! مگه خطای این دختر  اوننگاه همه به
 چی بوده که این کار رو باهاش کردن؟

دست سرد ماهور و توی دستم حس کردم. وای حواسم به این نبود 
ها مواجه جوری با این صحنهجاست و نباید اینکه ماهورم این

 .شدیم

ها و اندازی از این صحنهوقتی برای آقا لنگ می هع! آقا پندار تا »
 «.چه هم ناظرشات هست! این بها زیاد تو زندگیاز این سکانس

 !داداش -

خم شدم و بغلش کردم. به آقا که اون باال داشت با پیپ مشکیش ور 
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ه رفت نگاه کردم! اون هم نگاهش گره خورد به من و با اخم اشارمی
 .کرد که برم باال

وقفه راه افتادم و رفتم باال و اصالً هم توجهی به نگاه نگران امیر بی
 .نداشتم. باالخره ریسک بود

من دور کرده بودم و از دستورش سر پیچی کردم االنم از شانس بدم 
 !حسابی داغ و عصبیه

 !رفتم جلوی در اتاقش در زدم و ازن ورود خواستم 

 !سـ... ـالم -

 !کیه؟ این -

برادرمه. بهتون گفته بودم مریضه االن خداروشکر خوب شده و  -
 .قراره پیش خودم باشه

سکوت کرده و رفت کنار پنجره. پیپش رو به هوا فرستاد؛ تو یک 
حرکت ناگهانی برگشت سمت ماهور و من از ترس جلوش رو 

 !گرفتم

ش! آقا لطفاً کارش نداشته باش منو بزن بکش کاری بهش نداشته با -
 .کنمالتماست می

خواد یک بالیی کرد! میفکرای خیلی بدی به ذهن لعنتیم خطور می
سرش بیاره. اگه بالیی سرش بیاره من بدبخت میشم. آقا با یک 

 .آرامش خاصی گفت

 !خوام ببینمشبرو کنار می -

های لرزون رفتم کنار و آقا به طرز عجیبی خم شد با ترس و قدم
 :سرش کشید و گفتسمت ماهور و دستی به 

 خوب شدی؟ پر انرژی؟   چطوری پسر گل؟ -

یک لبخند عجیب و خیلی قشنگ روی صورت پیرش نشست. تا 
که آوین حاال همچین لبخندی از روی لبای آقا ندیده بودم! حتی با این
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رو خیلی دوست داشت از این لبخندها و این مهربونی و این حجم از 
 !عاطفه رو به خرج نداده بود

 .ده بود به آقاشگفت و فقط خیره ماهور چیزی نمی

کشید و با لبخند نگاهش دست روی سر و دستای ماهور میآقا هم
کرد! یکم که گذشت از سر جاش بلند شد و با اخمی که آرامش می

 :موج میزد گفت

 ...فعال بخاطر این بچه کاریت ندارم! برو سر کارت -

وی بهت و تعجب تردمش پایین. ب توی دستم و دست ماهور و گرفتم
های سبز خوشرنگش فقط به یک جا بود! هیچ حرفی نمیزد و چشم

 :گفتمخیره بودن! خم شدم و بغلش کردم و

 شده؟ماهور؛ چی -

 !خوام باشمجا نمیداداش من این -

 ....میریم خیلی زود میریم -

*** 

گینی امروز روزِی که آوین به مایکل میرسه! غم عجیبی رو قلبم سن
 !کنهمی

کنم! ماهورم از صبح تو حیاِط و انگار دیگه واقعاً دارم تموم می
 .امکنه! من هم تنها تو خونهداره با سگ آقا بازی می

امیر اول صبح گفت همشون میرن خرید لباس و خوش خوشانشوِن. 
کالم بشه و حتی چند باری توی این مدت آوین خواست که باهام هم

رفتم یا ان گفته بود رو باز کنه اما من یا در میسر بحثی که به یزد
  !شدمازش دور می

تونم از دست دادنش رو تحمل کنم. دیگه تاب و توان دیگه نمی
 .عاشقی با آوین نامرد رو ندارم

 !کنناون و پدرش منو داغون می
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 .اومدنپندار، پندار همه  -

های ه ماشینروی مبل نیم خیز شدم و از توی پنجره کنار مبل دیدم ک
 !اومدنجوری داشتن میلوکس و مدل باال همین

و آخرین ماشینی که وارد شد یه لکسوز مشکی که روش رو با گل 
های سفید صورتی تزیین کرده بودن! سیبک گلوم تکونی خورد و 

هام و پس زدم و صدای در من رو به خودم جلب کرد! نم چشم
 !گفتم ای«بفرمایید»

 :ستیک اومد داخل و مثل همیشه پر انرژی گفتامیر با چند تا پال

 !سالم، سالم آقا پندار -

 ..سالم -

ماهوری تیپ جیگری جور کردم بپوشی   پاشو، پاشو برا خودت و -
 !حالش رو ببری! یاهللا

 ر رو کردی؟خواد! امیر چرا این کانمی -

 !میگم پاشو یعنی پاشو دیگه -

زد بهم بعدش هم ادای  با اخم نگاهش کردم و اون هم با اخم زل
 :دخترها رو در آورد و گفت

 !ایش! بد عنق -

 .زنمها نمیمن دست به اون لباس -

 !باشه دست نزن ولی تن باید بزنی -

 .نه -

 !آره -

 .نه-

 .آره -

 .نه -

 !آره، آره، آره -
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 . نه، نه، نه -

 .پاشو پندار نرو رو مخم -

 !کم آوردی -

 .پندار -

 !عا-عاکم آوردی خوشگلم  -

امیر عصبی اومد و دستم و محکم کشید. من رو به زور از جام بلند 
کردم! یک لحظه چشمم رفت سمت کرد و من هم داشتم مقاوت می

مادش پنجره که دیدم آقا ماهور رو بغل کرده و داره با بگو بخند با دا
 .زنهو دخترش حرف می

 .امیر یه دقیقه ولم کن -

های توجه به دکمهبیرون از حیاط؛ بیدست امیر و پس زدم و دویدم 
 .باز لباسم اسم ماهور و صدا زدم

 .ماهور -

 :ماهور از پشت برگشت و گفت

 !جانم پندار -

 .بیا بریم -

 :رفتم جلو با تعظیم گفتم

 .آقا شرمنده؛ ماهور جان بیا پایین آقا رو اذیت نکن -

 :آقا با اخم بهم گفت

 .ساقدوش دامادمِ   بزار بمونه! امشب -

کار داشتن؟ یعنی چه ها با ماهور چیهام از تعجب باز شدن. اینچشم
این محبت هاشون؟! واقعاً این رفتار ضد و نقیضشون قابل هضم 

 .نیست

توجه به نگاه خیره من از کنارم رفتن. تازه متوجه لباسم شدم که بی
ام پام هاش باز بودن و شلوار لی سوختهپیراهن مشکیم کامل دکمه
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های مشکی همیشه تیپ اصلیم این شکلی بود و همیشه خدا لباسبود! 
پوشدم! از وقتی ها یک تیشرت و یک چهارخونه مییا بعضی موقع
ها ام به عزای پدر مادرم نشستم این لباس مشکیتو اوج نوجونی

 .شدن جامه بدبختیم

 .چه میشه کرد؟! امشب هم باید بشینم به عزای عشقم

 .پندار -

شد توی خیالم خیاالتم بود. هر موقع دلم برای آوین تنگ میصدای 
 .زداومد و باهام حرف میمی

 !برگرد؛ کارت دارم -

 .دستش نشست روی شونم؟ االن من بیدارم؟ نه نه این یک رویاست

برگشتم به سمتش که دیدم با همون مانتوی سفیدی که باهم خریده 
من بود، با همون بودیم با همون کتونی های قشنگی که سلیقه 

 .گردنبندی که کادوی تولدش بود، جلوم ایستاده

 !پندار تو روخدا برگرد -

 .بینماین خیاِل؛ آوین االن پیش شوهرشه! من دارم خواب می

 .پندار -

تونستم نفس بکشم و بغض تونست حرفی بزنه! نمیزبون لعنتیم نمی
  .مغرورم توی گلوم راه نفسم رو بریده بود

کنم، تورو مجبورم که ازدواج کنم. امشب من فرار می پندار من -
 .کنمخدا بیا باهم در بریم! ازت خواهش می

توی حرکت ناگهانی پیراهنم رو توی چنگش گرفت و فشار داد و با 
 :حرص گفت

 !بیا انتقام ازش بگیریم -

اومد روی زبونم اما ها نمیاما از کی؟ برای چی انتقام؟ این سوال
 .چرخیدنعنتی همش میتوی این ذهن ل
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رفت براش و ازم گرفت و آوین نگاه اشک بارش رو که دلم قنج می
 !با سرعت از کنارم رد شد

خواد امشب فرار کنه؟! با کی؟ با من؟ تعجب بودم. می توی بهت و
ها رو به من گفت پیشش! اینخواد؛ گفت که برگردم گفت من رو می

اشت و مایکلو رو انتخاب و باز هم من رو ترک کرد؟ منو دوست د
 کرد؟

ی دوباره صدایی از پشت سرم شنیدم و دیدم که امیر داره با یه دختر
 ...حرف میزنه. چقدر آشناست! اما

دختر و سالم دادم و اون من این دختر و کجا دیدم؟! رفتم کنارشون
ای گفت و «با اجازه»که سرش رو بیاره باال فقط یک بدون این

 .رفت

 :به امیر گفتم با اخم تصنعی

 !کی بود؟ -

 خدمتکار جدید. چطور؟ -

 !ا بود اما نتونستم بشناسمشطور، خیلی آشنهمین -

 همون دخترِی که چند شب پیش؛ با اون وضع... یادت نیست؟این -

شبی افتادم که ماهور و تازه از ای توی ذهنم اومد و یاد اونجرقه
که تأخیر کرده نبیمارستان مرخص کرده بودیم و من هم برای ای

 .بودم رفتم عمارت

 !ها سر برسننهاست که مهموپندار بیا بریم االن -

 .امیر -

 !جان؟ -

ای رو به زبون بیارم شک خواستم همچین خواستهمی کهاز این
 :خاطر همین گفتمداشتم، اما غریبه نبود که، به

 ...میشه به آقا، پدرت بگی که امشب ماهور رو ساقدوش عشقم -
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 دیگه نتونستم حرفی بزنم! لعنت به مِن احمق که همچین سوتی دادم.
 !وای خدای من

 :ای زد و گفتامیر قهقهه

 !فرستم ور دل خودتداداشت رو میباشه آقای عاشق،  -

*** 

جمعیت بزرگی توی حیاط و داخل عمارت پر شده. من هم همون 
پوشیدم. امیر هر لباس مشکی هام رو با همون شلوار کتون دودی 

کاری کرد حریف من نشد که اون لباس زرشکی و کت مشکی رو 
بپوشم و دم آخری با هر چی التماس بود به زور این کراوات مشکی 

 !رو چسبوند به یقه لباسم

 ...سالم ِمستر -

نگاه کردم. یه لباس خیلی اندامی به دختر لباس قرمز رو به روم
 .خوردو میذشت من پوشیده بود و با نگاهش دا قرمز

 !سالمم جواب نداشت -

دادن بسنده کردم و توی فرم خاص بادیگاردی  فقط به یک سر تکون
فرو رفتم و به جمعیتی که داشتن از خودشون از انواع و اقسام 

 !کردن چشم دوختمپذیرایی می

 !اوم، اسم من لیلِی. لیلی فسقل معروفم -

نم ممن بهش دست بدم.  منتظرِ  به دست دراز شدش نگاه کردم که
 .اعتنا دوباره سر تکون دادمبی

 :دختِر که حاال فهمیدم اسمش لیلی بود دوباره نیشخندی زد و گفت

 !ها، ولی من قول میدم دوست خوبی برات باشمخیلی بد اخالقی -

 .نیازی ندارم. مرسی -

 کی دوستِت؟ رو کن ببینم َهووم کیه؟ -

ترک کنم که محکم لباسم رو از جا رو پوفی کشیدم و خواستم اون
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 :پشت چنگ زد. این دفعه با عصبانیت غریدم تو صورتش و گفتم

 میشه اینقدر مثل یه آویزون نچسبی بهم؟ -

دیگه کامالً الل شد و هیچی نگفت. پیراهنم رو از چنگش در آوردم 
های سالن اومدم پایین و داشتم از بین هایی پر از خشم از پلهو با قدم

گشتم. تو یک جمع مرد و زن نبال امیر و ماهور میجمعیت د
 !دیدمشون و ماهور توی بغل امیر بود

هام با غرور و با غرور سالم بلندی کردم و بعضی  رفتم کنارشون
 :جوابم رو دادن امیر لبخندی زد و گفت

 .کنم! آقا پندار یکی از بهترین رفیقای روزگارمعرفی می -

اش یغ با صدای زشت و تو دماغییکی از همون دخترای جلف و ج
 :گفت

ریزی روهم؟ وا؟ امیر جان از کی تاحاال با خدمتکار خونتون می -
 !که پسرهاگه دختر بود یه چیزی، اما این

 :ای حق به جانب گرفت و گفتامیر قیافه

 !شرمنده که قبل از دوستیمون از شما اجازه نگرفتم ساناز جون -

اومد از جواب زننده امیر قشنگ  جمعیت رو هوا رفت. خیلی خوشم
دختره رو الل کرد! دختره هم یک خنده پر حرصی زد و مشغول 

 خوردن شربت شد. چقدر مردم راحتن؟

های باز و تن نما ها لباسمرد نامحرم، مثل خارجیبا وجود این همه
بودن و به لطف این  پوشیده بودن و موهاشون رو پریشون کرده

 !دنشون رسیده بویافه پا مرغیوسایل آرایشی یکم به ق

 ام داره با لبخندام و دیدم مرد بغل دستیدست یکی نشست روی شونه
تصنعی کنه. من هم به تبعیت از اون فقط یک لبخند ساده ونگاهم می

زدم و سرم رو به زیر انداختم که نه نگاهم به این زن زوالی پاپتی 
که قدم بلند بود خاطر اینه بهافته نه زیر نگاه بقیه اذیت بشم. البتبی



 

 

 WWW.98IA3.IR 102 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

 .قدر توی دید بودمشاید این

 :ام رو شنیدم که گفتصدای همون مرد بغل دست

این پسر قراره تو مکانیکی من کار کنه. همایون خیلی ازش  -
 !تعریف کرده

 !پس قرار بود بعد از عروسی برم پیش این کار کنم؟ عجب

به غبغب انداخت و ود باد جور که توی بغل امیر بماهور همون
 :گفت

خواد زنش بشه بله دیگه! داداش من از همه نظر عالیه هر کی می -
 !شرط کارت ملی هم داریم وایسته تو صف،

دوباره جمع از خنده ترکید و من هی چشم غره میرفتم به ماهور که 
اندازه باال. ال اما پسره پرو برام شونه می زیادی چرت و پرت نگه

 !اله هللا

ل دونم چی بود، اما عجیب دلهره انداخته بود به جونم و داشت مثنمی
 !خوردام رو میند وجود این قلب لعنتیب-خوره بند

چشم گردوندم تا ببینم اثری از آوین هست یا نه اما توی جایگاه 
 .عروس کسی نبود

 !اومدن، عروس دوماد اومدن -

مثل  کردن منمیزدن و شادی مجمعیت با صدای آهنگ دست می
یک مرده متحرک کنار امیر وایستاده بودم. امیر هوام رو داشت 

که دارم عشقم رو میدم دست ذاشت زیاد به ایننمی
خاطر همین یا دخترها رو  فکر کنم. به کثیف دیگه،    آدم   یک

 .دیدکرد یا هر چیزی که میمسخره می

د کرد، شایمفصل پذیرایی می ماهور هم داشت از خودش حسابی و
 !تا شیرینی خورده باشه۵۰تا االن 

ها به ماشینی که صبح گل زده بودن اومد داخل عمارت و فشفشه
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 !آتیش کشیده شدن

سرد مایکل تا پیاده شد به من نگاه کرد و بعد با همون لبخند خون
رفت اون سمت ماشین که در و برای آوین باز کنه. یعنی چه؟ پسره 

ر نگاهم بمن گرفته بعد بر و  من رو از   چیز، همه چیزهمهبی
خوام با آه و نمی   خوام نفرینشون کنم.زنه؟! نمیکنه و لبخند میمی

 ...اما   نفرین من زندگیشون خراب بشه!

 : امیر کنار گوشم گفت

 !بیا بریم یه قر بدیم -

 .نمیام تو برو من -

خورم، نمیام. خو کوفت خوام، نمیعه پندار، مثل این دخترا نمی -
 !درد مرض زهرمار

 .هیس بابا آبرمون رو بردی -

های عمارت ایستاده بود و داشت به دختر عروسش نگاه آقا باالی پله
کرد. منم بهش خیره شدم و نگاه خیره من باعث شد سرش رو می

 !بیاره پایین و چشم تو چشم بشیم

 شد،ای که داشت چشم ببندم اما نمیابهت مردونهسعی داشتم از اون 
زنه های سبز که توشون شرارت و خشم موج میصویر این چشمت

 !حک شده تو مغزم

 .اما کجا؟ ِکی؟ هللا و اعلم

بود و دست در دست    هامثل فرشته یک نگاه به آوین کردم که
 شوهرش داشت قدم میزد

 .دوباره به آقا نگاه کردم و لبخند تلخی به لبم نشست

ن لباس، اما یشم دارم توی ایکنی. نابود مآره مرد، درست فکر می
بینمش! آره من دارم نابود دست در دست دامادی غیر از من می

 !حق هم داری   .میشم چون تو نخواستی
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دسته گلی دختر نو عروست رو داشتم هیچ  من بودم و دختری به
ذاشتم پاسوز پسری غریب و بدبخت و فلک زده که خوِد وقت نمی

 !ذاشتم پاسوزش بشهشه! آره، نمیخداهم اون رو فراموش کرده ب

دیگه آقا نتونست بیشتر از این نگاهم کنه و ازم چشم گرفت من هم 
آروم رفتم یه گوشه روی یکی از صندلی ها نشستم سر به زیر و

 .ای خیره شدمبه گوشه  و

خواستم توی سکوت و امیر و نداشتم می اصالً حوصله ماهور و
 !ام بشینمتهخلوت خودم به پای عذای قلب خس

فهمه از احساس و داده شد به دختری که نمی قلبی که برای بار اول
 !هاشون خوردش کردنقلبی که سنگ   !عشق

ام؟! به یاد اون آهنگ همیشگی که توی خدایا، زاده بدبختی
 .کردم آروم زمزمه کردمهام گوشش میبدبختی

 .خسـته از َهـر چی که بود -

 !هسـتخـسته از َهـر چی که 

 افتم که برمرا مـی

 .َمـست-مثل هر شـب َمـست

 باز دلم مثل همیشه خالیه

  خوادباز دلم گریه تنهایی می

 گردم تا ببینم کسی نیستبرمی

 .بینم َغــم داره دنبالم مـیادمی

 َمـستی هـم درد مـنو

 .کنهدیگه دوا نمیــ

 !غم با مـــن زاده شده

  منو رهــا نمیکنه

  شده غم با من زاده
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 !کنهمنو رهـا نمی

 (هایده آهنگ مستی)

دلت جا  دونم مشکلت با من چیه یا اصالً چرا تودوباره سالم. نمی -
 !کنم عزیزم، اما من دوست دارم پسر این رو بفهمباز نمی

ام رو ای که دیدم نتونستم بغض لعنتیسرم رو آوردم باال. با صحنه
  !تبدیل شدفریاد بلند   کنترل کنم و بغضم به یک

ی بلندی بهش گفتم و از «خفه شو»محکم زدم روی میز و 
 .عقب پرید   ترس

کسی توی حیاط نبود اما اونقغدر صدام بلند بود که چند تا دختر 
ها ترسیده بودن. همون دختره که انگار اسمش لیلی بود از باالی پله

 :شد و گفت روی میز بلند

 چرا عصبی میشی عزیزم؟ -

 !ن عزیزه تو نیستمخفه شو م -

 .پندار -

ناباور دستش رو، روی  جا ایستاده وبرگشتم عقب و دیدم آوین اون
اش دهنش گذاشته بود. انگار اون هم ترسیده بود و بغض دخترانه

 .روی مغزم بود

 :برگشتم سمتش و گفتم

 .آوین، وایسا! توضیح میدم -

دوباره صدای جیغ زد و برگشت به سالن عروسی. دویدم سمتش که 
 .نکره لیلی توی گوشم پیچید

به عروس آقای توانا خیانت کردی؟ نوچ، نوچ، نوچ. ِام تو که  -
 دوست نداری آقا بفهمه؟

هاش دویدم به سمت سالن دویدم. داشتم توجه به زرت و پرتبی
دویدم که یکهو خوردم به چیزی و صدای بدی ایجاد طور میهمین
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 .کرد

همون دختر آشنا سینی پذیرایی از دستش چشم باز کردم و دیدم 
 !کنهافتاده و داره با ترس به منی که مثل جنازه افتادم زمین نگاه می

 ...آقا، آقا -

 .زیر لب زمزمه کردم

ای خدا لعنت به این زندگی. تا میام ابرو و درست کنم کل  -
 !زنم توشصورتش رو گند می

 آقا حالت خوبه؟ -

درد بدی توش ایجاد کرد اما خم به ابرو دستم رو گذاشتم زمین که 
توجه به این دختِر چشم آبی راهم و کج کردم و نیاوردم، بلند شدم. بی

 .گشتمبا غیض دنبال آوینم می

از یکی    .توی جایگاه عروس نبود حتی توی پیست رقص هم نبود
 .از آقا های کت و شلواری پرسیدم

 شرمنده! آقای مایکل رو ندیدید؟ -

-ف باری کرد و سرش رو به نفی تکون داد. رفتم سمت تکنگاه اس
ها بود تک اتاق های سالن باال ک مختص به اتاق پروهای مهمون

  !رو گشتم

 .ها رو زدم و صدای یک خانومی بلند شددر یکی از اتاق

 .بیا تو لیسا -

 :ای مصلحتی کردم و بهشون گفتمسرفه

 !شرمنده من دنبال خانومم -

 :ی گفتواضحصدای نیمه

 !اسم زنتون؟ -

 .منظورم همسرم نیست دختر آقا، خانوم توانا -

 !شناسمنمی -
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 جا نیست؟ای بابا آوین خانوم اون -

 کارش دارید؟چرا هست. بگم چی -

 !بگید همَسـ... رشون کارشون داره -

 :یکهو در باز شد و دختر با جیغ گفت

 وای تو زن نداری؟ -

گاه به موهای بلند و نبدون اینکه ی جدی به خودم گرفتم و قیافه
 :بلوندش و لباس زشتش بکنم سر به زیر گفتم

 !لطفا به خانوم بگید تشریف بیارن -

تی شده. از برخورد سردم خوشش نیومد و با عجب دوره زمونه
 .غرور تو اتاق رفت

چند لحظه بعد در باز شد و دختر رویاهای من با زیبایی تمام توی 
 .جلوم ظاهر شد واراون لباس فرشته

یک نگاه   .که نگاهم کنه با قدم های سریع از کنارم رد شدبدون این
دیدم کسی نباشه که بعداً برایم دردسر نداختم و اسری به سالن -سر
 .نشه

 !، خانومخانوم -

رفت. داشت به سمت اختیار سریع میکردم بیهر چی صداش می
به   سش رو چنگ زدم ورفت که ناخودآگاه محکم دامن لباها میپله

-های سیاهیکم روی صورتش خط   .گردوندمطرف خودم برش
 !هاش هم که از اشک برق میزدشد و چشمسیاهی دیده می

 «!لعنت بهت پندار، اشکش رو در آوردی »

  !خوای؟چیه؟ چی می -

 ...خا... نوم من -

 !خوام چیزی بشنوم. بهم ثابت کردی که مثل من عاشق نبودینمی -

ها با سرعت زیادی رفت. دامنش رو از دستم کشید بیرون و از پله
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ها چشمم خورد به لیلی که با لبخند مرموزی داشت کنار از باالی پله
زد. آخر دست نگاهی به من کرد و لبخند ترسناکی به آقا حرف می

 ...لب زد

 « !استات خوندهیعنی آقا پندار فاتحه »

الً خونسرد روی مبل بزرگ ولی برام جالب بود که آقا کام
 .اش کنار اتابک نشسته بودسلطنیتی

های سالن خاموش شد و جیغ و دست مهمونا به هوا برق   یکهو
و همَسـرشون رفتن باالی پیست رقص و دست به  خانوم  .رفت

  .جلوی جمعیت ایستادن  دست هم

های عجیب و های جمع براشون هدیهآقا و چند تا از سر کرده
ریختن رو سرشون های گرون قیمت مثل دالر و چک نقد میشاباش

  !خندیداش با مایکل میو آوین مثل همیشه با ذوق بچگانه

دونم کنم آوین خیلی شبیه مایکِل. اخالقشون رو نمیحاال که دقت می
اما از نظر ظاهری انگار باهم خواهر و برادرن. البته فقط توی 

تر، تر و جذابب هرچی خوشگلخ   .رنگ چشم باهم متفاوتن
تر! من هم اگه قیافه داشتم االن بخت بدم تر و پولدارخوشبخت

ها و ها و مثل حسرت به دلشستم باالی پلهطوری نبود و نمیاین
 !کردمروم نگاه میغم روبهحسودها به جمعیت بی

 داداش چرا اینجا نشستی؟ -

امیر باال سرم نگاهم رفت سمت ماهور که همچنان دست در دست 
وایستاده بود. اخم ریزی کردم و از روی پله ها بلند شدم 

 :هور گفتمجلوشون وایسادم. رو به ما  و

 تو معلوم هست کجایی؟ -

خوام سره این طفل ام رو میامیر وقتی دید االن تمام دق و دلی
 :معصوم خالی کنم گفت
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اری دونم دپندار حرصت رو روی ماهور خالی نکن! من که می -
کنی. پس بیخیال یه امشب رو! تازه این از چی خود خوری می

 .هم هرجا بوده با من بودهبچه

گفت از چندین جهت اعصابم پوفی کشیدم و چیزی نگفتم. راست می
خواست از این مخمصه نجات پیدا کنم. چی داغون بود و دلم می

 !شد واقعاً؟هام تموم شه؟! چی میشد بدبختیمی

 م پایین؟بیاید بری -
 !من نمیام ماهور توهم بمون -

ماهور که از برخورد سردم ناراحت بود چیزی نگفت و وایساد. 
 .ها پایین رفتامیر هم کالفه شد و نتونست چیزی بهم بگه و از پله

 داداش؟ -

 .نگاهش کردم و منتظر شدم حرفش رو بزنه

نه بخدا من کار اشتباهی نکردم. حتی باباجان هم خواست بغلم ک -
 !نذاشتم

 بابا جان دیگه کیه؟ -

هام و توهم فشردم و رو به با دست به آقا اشاره کرد و من بیشتر اخم
 .ماهور غریدم

 کی گفته به اون بگی بابا جان؟ -
 !ُخـ... ودش -
خودش خیلی غلط کرد. خیلی بی جا کرد. ماهور ما فقط یه بابا  -

این مرتیکه عوضی داریم اون هم بابای خودموِن فهمیدی؟! توهم به 
 فقط میگی آقا، باشه؟

کرد یکهو با صدای بلند زد زیر گریه و ماهور که با بغض نگاهم می
 .ها قایم کرددوید اون سر سالن و خودش رو پشت یکی از ستون

ام هام. توجههام رو قائم صورتم کرد و فشردم روی شقیقهدست 
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با مهربونی جلب شد به دختری که کنار ماهور وایساده و داره 
کنه. مثل یک مادر ماهور و توی بغل خودش جا کرده و آرومش می

ی سر ماهور کنه و دستش رو، روی جمجمهداره ناز و نوازشش می
 !کنهکشه و جای بخیه های عملش رو ناز میمی

یکم دیگه که خیره شدم اون هم بهم نگاه کرد و تازه شناختمش. این 
ز سینی شربت رو روی من خالی همون دختر تازه وارده که امرو

 .کرد
هاش که رنگ قدر به قیافش عمیق نشده بودم مخصوصاً چشمتا این

  .دریایی جالبی داشت
این دختر کامال بر عکس آوین بود! اصالً توش رفتارهای بچگونه و 

کودکانه نبود. متانت و حیای جالبی داشت! اخم همیشگی روی 
 .صورتش بود و دختر سبکی نبود

 !خوام داداشیپندار، معذرت می -

کرد چشم دوختم. توی های اشکی بهم نگاه میبه ماهور که با چشم
آغوشم گرفتمش و سرشو آروم بوسیدم و دوباره نگاهم به سمت 

 .ها رفتمهمون
 !کرد به همشونبا حسرت نگاه می

حسرت نبود یک مامان    .زدتوی دلم حسرت موج می
همش  حسرت یه عشق سالم، هربون،حسرت نبود یک پدر م دلسوز،

تر بودم روز و شبم تو حسرت، حسرت، حسرت! تا جوون
مامان و  وعذادار آقاجون و  ها بودمخور عموها و زن عموسری

 ...بابا

 بزرگ که شدم غم از دست دادن ماهور،
 !حاال هم آوین

 !خدایا کشش ندارم دیگه

 «فردا»
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م امیر بیاد و بگه منتظر بودهام ور میرفتم. داشتم با زیپ ساک لباس
 .آقا از خواب بیدار شده

گفتم که من توی گفتم. باید میرفتم و بهش همه چیز رو میباید می
ام و از امروز ساده راننده  ای ندارم! من فقط یکمکانیکی سر رشته
کنم. باید برم پیش یکی از اون جا کار نمیبه بعد هم دیگه این

تونن برای کارم چیزی و ها مینم اونعموهای پست فطرت تا ببی
 .دست و پا کنن یا نه

 :نیدم که گفتماهور از توی حمام شصدای بلند 

 پندار حوله بده -

 :شاکی بهش گفتم

 ؟خوای در بیایاصالً رسیدی به حموم که حاال می -
 !زنی بیا بده آپ پز شدم تو حموممی  ِعه چقدر غر -

دستش دادم. چند   وچولوش رولبخند تلخی زدم و حوله اندامی ک
  .دقیقه بعد مثل یک موش آب کشیده اومد بیرون و خندید

خواست از دل داغونم چیزی بفهمه من هم تو روش خندیدم و دلم نمی
  !تو بغلم گرفتمش

کردم و نگاهمون به همدیگه بازوهای الغر مردنیش رو خشک می
ی ماهور ت شرمنده مهربونی و درک باالشد. خیلی اوقاقطع نمی

خواد. یک دونم اون هم دلش یک پدر و مادر دلسوز میشدم! میمی
  !خانواده و یک فامیل درست حسابی، یک زندگی لوکس

 !هی داداش خوردی منو، جذاب ندیدی؟ -

خندیدم دکمه لباسش رو واسش بستم. از روی زمین بلند شدم و رفتم 
 .شدسمت ساک ماهور که یکهو در با صدای وحشتناکی باز 

 :اتابک با چهره خشمگین و قرمز شده فریاد بلندی زد و گفت

 ....پندار -
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اومد جلو و محکم یقه لباسم رو از ترس چند قدم رفتم عقب و اون
کشید و من رو داخل حیاط برد. سرم رو گذاشت لبه حوض و مشت 

 !کمرممحکمی زد به
کردن. نگاهم میها ایستاده بودن داشتن آقا و آوین و لیلی باالی پله

زد. من اتابک بیشتر و بیشتر به سر و صورت و کمرم ضربه می
اش کردم اما فایده نداشت و هم چندتا مشت نثار پهلوهای ورقلمبیده
 !من تحت این آدم کثیف اسیر شده بودم

 .بس کن اتابک -

پیرمرد عوضی از روم بلند شد منم بلند شدم. دیگه تو سری خور 
 !بودن فایده نداشت

 .منم بلند داد زدم

 ...به چه َحـ -

های نیشم یه مشک محکم زد توی دهنم که شل شدن یکی از دندون
  !رو توی دهنم حس کردم

عصبی بودم. انتقام خیانت آوین رو از این میگیرم. هرچی بدبختی 
کشیدم و درد داشتم تبدیل شد به قدرت عجیبی مشتم فرود توی شکم 

 .اتابک اومد
زدم بهش. من هم مثل مین و من بیشتر ضربه میدرازکش شد رو ز

تم این هارها به جونش افتاده بودم. وقتی دیدم اتابک جونی نداره رف
  .های حیاط و همشون رو توی همون جا خورد کردمبه سمت گلدون

کشیدم و مثل اون دوران جوونیم که تو سری خور عمو نعره می
 .کردمچیز و خورد میبودم همه

کردم و به یاد بدبختی هام هام حس میام رو روی گونههخیسی اشک
 .زدمفریاد می

 .فریادهام اسم کسایی بود که منو بدبخت کردن
 .باالخره بغضم شکست
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داد و نعره هایی که میزدم سر به فلک کشیده میشدن. دیگه خسته 
 .گوشه از این حیاط نشستم  شدم و یک

کردم لرز توی بدنم س میسرد بود. احسا دونم چرا اما هوا خیلینمی
هام محکم بهم دید و دندونهام تار میلرزم. چشمنشسته و دارم می

خوردن. کور و کر شده بودم و فقط خودم بودم و دنیای می
 !هامبدبختی

کردم نه چیزی رو میبینم. صدای کسی نه کسی رو کنارم حس می
 :رو کنارم حس کردم که میگه

 !پندار... پندار -

دادم. تم چیزی بگم فقط سرم رو به چیزی که پشتم بود تکیهتونسنمی
تونستم اون آدمی که کنارِم رو حس کنم. اصال جونی تو بدنم نمی
ردتر سلرزید و هی هوا لرزید و بدنم بیشتر میهام میدست   .نبود
 .شدمی

*** 

 حالش خوبه؟ -

 .فشارش انگاری افتاده بابا -

هام و باز شد چشمم شنیده میبا صداهای ناواضحی که باالی سر
 !کردم. کچ نم دار سقف اتاقک خودم رو خوب شناختم

ام در حال حرکت بود. دست دست گرم ماهور روی پیشونی
هام گرفتم و لبخند آرومی بهش زدم اون هم کوچیکش رو توی دست

 :با ذوق گفت

 داداش خوبی؟ -

فقط به تکون دادن سرم بسنده کردم. یکم که فکر کردم، یادم افتاد که 
چقدر دیوونه بازی در آوردم! بعدش هم قرار بود از اینجا برم. آره 

جا برم و برای همیشه خودم و از این االن وقت مناسبِی که از این
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  .عذاب شیش ماهه خالص کنم

دادن االن وقت ممکن رنج  جا به بدترین شکلشیش ماه من رو این
 .خالصِی! باید برم

ام به سختی بلند شدم که صدای محکم آقا از روی مبل زوار در رفته
 .توی سرم پیچید

 کجا؟ -

توجه به حرفش ساکم رو برای بار دوم گشتم تا چیزی جا نذاشته بی
 :باشم! دوباره آقا گفت

 .باتوعم  َکر شدی!؟ -

  

. جذبه باالیی هاشتوی چشمبا اخم سرم رو آوردم باال و زل زدم 
خس -با صدایی که از خشم خس  !داشت اما، این دفعه دیگه نه

 : شد گفتممی

کنم که جوابت شنوم! فقط تو رو آدم حساب نمینه کر شدم نه نمی -
 .رو بدم

های آقا شده بود قشنگ خودم از این جواب خودم کف کردم. چشم
 توجه به بی   بود.دوتا کاسه خون و دستش رو محکم مشت کرده 

و   امی ماهور رو انداختم رو شونهاین حرکات محکم ساک و کوله
نار دوتا باردیگارد ک   .دست ماهور و گرفتم و از اتاق بیرون زدم

 .در ایستاده بودن سریع قدم رو اومدن سمت من

 :تو دلم گفتم

 .اگه تو لجی! من از تو لجبازترم -

یکهو دست ماهور از توی دستم ول با پوزخند به راهم ادامه دادم. 
 .خودش ها کشیدش تو بغلشد و یکی از اون بادیگارد

پریدم سمتش تا ماهور رو بگیرم اما یکی از پشت پیرهنم رو گرفت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 115 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

زدم که توی دستش و محکم من رو به سمت انباری کشوند. داد می
 .شنیدمن رو ول کنه نمی

قدر زمین سفت . اونخسته از تقال کردن به داخل انباری پرت شدم
از خودم   بود که حسابی پهلوم درد اومد تا خواستم دوباره بلند بشم،

 .دفاع کنم هلم داد و روی همون زمین سفت پرت شدم

هام نوای نفس-در و بست و نور اتاق کامالً از بین رفت! صدای نفس
کاری کنن ترسیدم بالیی سره ماهور بیارن و یکاتاق شده بود. می

 !جا بمونماینبازهم 

تر شدم اما جالب بود صدای یک چیز نفس عمیقی کشیدم و آروم
روم تونستم موجود روبهاومد. اتاق هم تاریک بود نمیای هم میدیگه

ها بعید نیست یک بالیی سره آدم نکنه سگِ؟ از این   .رو ببینم
 صدای ظریفی پیچید تو اتاق و گفت   !میارن

 .ـ... ـم کنیدُتـ... روُخـ... دا کمک -

 :با اخم دنبال صدا گشتم تا ببینم این دختر کیه. بهش گفتم

 کجایی؟ کی هستی تو؟ -

 !َمـ... ـن ایـ... نجام -

کشیدم روی زمین و وسایل تا های نابینا دست میبلند شدم و مثل آدم
صفت چه بالیی به سرش های بیببینم این دختر کجاست! این آدم

 :گفتمآوردن. بلند و رسا 

 !باهام حرف بزن. ببینم کجایی -

 !ِنـ... ـمیتونم -

کالفه فشاری به سرم وارد کردم و یک قدم برداشتم که نوک کفشم 
ام یک چیزی رو حس کرد. دست کوچیکی روی شلوار جین مشکی

 .جا کنارش نشستمنشست و همون

خورد. درست فهمیدم پرتو نوری از الی پنجره مات به صورتش می
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صورتش کبود و    .ن دختر است که آقا خدمتکارش کردهاین همو
رنگ پریده! بینی خونی و لب پاره پوره. با بهت زبون باز کردم و 

 :گفتم

 چرا این شکلی شدی؟ چه بالیی به سرت آوردن دختر؟ -

تونست انگار چیزی توی گلویش گیر میخواست حرف بزنه اما نمی
 ستم کاری بکنم و بهشتونکرده بود! من هم توی اون تاریکی نمی

 :گفتم

 .دو االن خفه میشیب-نفس عمیق بکش! بدو -

 ...َنـ... َنـ... َنـ... َنـ -

تونستم بهش دست مرد بودم نمی ق افتاده بود. من هم کهه-به هق
کورانه به -کاری براش بکنم. از سر جام بلند شدم و کوربزنم یا یک

ن و حتی خورد شدن دم زمی. تو راه هزار بار خورسمت در رفتم
استخون زانوم رو حس کردم اما خودم رو به در آهنی رسوندم. 

دست لرزونم روی سرمای در آهنی نشست و شروع کردم به مشت 
زدم تا بلکه زدم به در و داد میتر مشت میزدن. محکم و محکم

 .ها بیان به این دختر کمک کنناین

زد. دوباره می درپی جیغیکهو صدای جیغش رو حس کردم که پی
نشسته  ای کهرسیدم به اون نقطه ولنگان دویدم -از همون راه لنگ

 :بود. بلند گفتم

 !چیه؟ چته؟ -

 .این... این افتاده روی من -

یک سیاهی کوچولو روی زمین افتاده بود که سعی داشت اون سمت 
با ته کفشم لهش کردم و پرتش    .برگرده. همش یک سوسک بود

 :و با غیض بهش گفتمطرف کردم اون

 !قدر کولی بازی داشت؟یه سوسک این -
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 !افتـ... ـاده بود روی دسـ... ـت و پام -

چیز خودم رو از روی تیغه دیوار توجه به همهنفس عمیقی کشیدم بی
 !بدم و روی زمین نشستم سر

 !هااالن حتماً یک بالیی سره ماهور آوردن این روانی

الم اصالً خوب نبود. دلم حبشم. واقعاً هام رو بستم، یکم آروم چشم
 !ش عجیبخواد شاید هم یک آرامیک روشنایی می

 ...پندار مادر -

 بله مامانی؟ -

جا ببینمت. وایی خدا مرگم بده این چه بالیی به سره خودت بیا این -
 سر و صورتِت؟ قدر ِگل و خاک توآوردی؟ چرا این

 .خوردم زمین کردم! فقطها بازی میخب داشتم با بچه -

مشت پر آب مامانم آروم روی صورتم پخش شد و با دقت سر و 
شست. وقتی که کارش تموم شد نگاه مهربونش رو صورتم رو می
هام و با لبخند منو تو بغلش فشرد. به این میگن دوخت به چشم

 !آرامش

ها. روزی که مامان بابا و عمو و زن حسابی رفته بودم توی گذشته
زمانی    رن مراسم سوگ یکی از فامیل های دور،عمو خواستن ب

ک من فقط سیزده، چهرده، سالم بود تو راه برگشتشون ماشین از 
  .دره عمیقی پرت میشه پایین

پدر مادر من هم چون جلو سرنشین ماشین بودن جونشون رو از 
تر از خودش زنده دست میدن اما عموی کثافت من و با زِن کثیف

  .موندن

هایی ک کشیدم با ماهوری که همش یه، ها و تنهایییبعد از سخت
  .چهار، سالش بود مجبور شدیم کنار آقاجون خدابیامرزم زندگی کنیم

هع! عموهای مهربون و دلسوزم با تمام وقاحت زل زدن تو صورتم 
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ذاتی و و به یک پسر نوجون گفتن که توهم عینه مادر و پدرت بی
ودت و این بچه رو در میارید. اومدی از اموال و ارثیه ما خرج خ

 .دیگخ سکوت نکردم

ای نبود ک در برابرش ساکت بشم و باهاشون دست این تیکه یا کنایه
 به یقه شدم. همین کار باعث شد تنها سر پناهم سکته کنه و بیافته

 !گوشه خونه

ن مبیچاره آقاجونم تا دوماه دووم نیاورد و اون هم از پیش ما رفت. 
جا م که سرپرستی ماهور و ازم نگیره مجبورم اینهم به اجبار عمو

قدر عذاب و نیش کنایه این آدمای پست فطرت و به جون باشم این
 !چقدر دنیا کثیفه   .بخرم

به صورتم زل زده. با   هام رو باز کردم و دیدم دوتا تیله آبیچشم
ترس خودم رو روی زمین کشوندم به عقب و هین بلندی کشیدم. 

دیدم اما احساس کردم که از ترس من رو نمیمیمیک صورتش 
 !خندهخوشش اومده و انگار داره به ریش من می

 «.فقط یک ته ریشه کوچولو هست! اما به همونم نباید بخنده »

 :با اخم رو به این دختره گفتم

 چیه؟ -

اومد احساس ترسی! اما صدایی ازت در نمیدونستم میببخشید نمی -
 .کردم حالت بده

ام رو به تر شد و دوباره برگشتم سر جای خودم و تکیهغلیظ اخمم
که اون هم کنارم نشسته بود و چیزی دیوار زدم. با فرق این

 .های هردومون نوای اتاق شده بودگفت. فقط صدای نفس کشیدننمی

دیدیش به جز دونم چرا اما از این دختر متنفر بودم. هر موقع مینمی
خواد خشم خودم رو، روش کنم اما دلم میگداری کمکش میکه گهاین

به من زل   خالی کنم. دختره پرو صاف اومد نشست بغل دست من و
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های آبی مسخرش زده. هع فکر کرده منم عاشق و دل خسته اون تیله
 !خیال خام بودن با من رو کرده. هع زکیمیشم و با خودش 

با نمه سکسکه ای همین لحظه احساس کردم به طرفم کامل چرخید و
 :که توی صدای موج میزد گفت

  !من... االن به خاطر تو دارم مجازات میشم -

 :با اخم وحشتناکی برگشتم سمتش و گفتم

  

مجازات به خاطر من؟ من چه پدر کشتگی با تو دارم که داری  -
 !میشی؟

ام یکمی ترسیده، با صدا آب معلوم بود از لحن عصبی و شاکی
 :دهنش رو قورت داد گفت

چون... تو، تو بودی که سینی شربت رو از توی دست من  -
 .ریختی! دیشب

 من کور بودم تو حواست کجا بود؟؟ -

 ...من... من آخـ -

 :یک داد بلندی کشیدم و گفتم

 !با من بحث نکن -

ه طور رسمی ساکت شد و چیزی نگفت. در آهنی انبار به دیگه ب
 طرز وحشتناکی باز شد و نور زیادی تو اتاق پیچید. طوری بود که

هام به نور تر رفتم! چشمهام و یکمی عقبدستم و گرفتم جلوی چشم
آوین با یک حریر زیبای آبی  عادت کرد و بازشون کردم و دیدم

چشمای به توی اونفرت خاصی کهبا ن   .رنگی وایساده جلوی روم
 :رنگ شبش موج میزد رو به من گفت

 این بود عشقت؟ آره پندار؟ -

بغض عمیقش کمی از واضحی صدای خوشگلش گرفته بود. اشک 
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فهمیدم این زد و با نفرت مخلوط شده بود. نمیهاش موج میتو چشم
 نفرت از کجا میاد؟

و با صدای خیلی  نگاهش رو سوق داد به سمت دختره پشت سره من
 :غمگینی گفت

  !پندار رو دوست داری نوا؟ اون هم دوستت داره؟ -

یکهو زانوهای آوین خم شد و افتاد زمین. بغضش شکست و تبدیل 
 .تونستم عشقم و تو این شرایط ببینمششد به اشک! نه نه نمی

هاش اَمونم تق مهره-به سختی با زانویی که صدای تق
  .رفتمین سمت آو  بریدمیرو

 :گفتداشت با خودش می

 !لعنتی من دوستت داشتم. لعنتی، لعنتی لعنتی -

همین موقع مایکل با قد قامت بلندی با تیشرت آبی رنگ جذب اومد 
داخل انبار. اول من رو کنار آوین دید یک حس خاصی توی 

 :هاش پیدا شد، اما نفهمیدم! نشست کنار آوین و گفتچشم

 ببینم چیشده؟آوین، خانوم، پاشو  -

اش افتاد. ای بابا کاش ماهم از این نگاهم به نیم رخ جذاب مردونه
. یک ته ریش مرتب ها روی صورت نحسمون جا گرفته بودقیافه

ابروی خوش فرم چشم و    !حالتموهای جو گندمی، خوش به
 !نگل سبزهای به رنگ جچشمو

، نه غیرت! کردم. نه نفرترو درک نمی  اصالً معنی نگاه مایکل
 !دید عصبی نبود. یعنی چه؟حتی از این هم که من کنار آوین می

پندار تو خودت مرد باش از کنار ناموس مردم بلند شو! حاال هر »
 «.چه قدر هم چیزی بهت نگن

با تردید از روی زمین سیمان کشیده شده کف انبار بلند شدم که 
 .غول پیکر دیگهمصادف شد با سر رسیدن آقا و اتابک و چندتا آدم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 121 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

نیش خند خاصی زد و با لبخند پر از آقا وقتی به من نگاه کرد یک
 .آرامشی بهم گفت

 !ماهور حالش خوبه. تو چطوری؟ -

اخم کردم و سرم و انداختم پایین. برای بار هزار توی دلم لعنت 
فرستادم به عموم که من رو تو این مخمصه قرار داده، بعدش هم در 

 .رم رو تکون دادمجواب سوالش فقط س

چه نگاهی به من کرد بعدشم رفت سمت اون دختر که کز آقا نیم
 .ها بودکرده بود اون گوشه و بیننده این

 :دو زانو خم شد سمتش و پدرانه در آغوشش کشید گفت

ها با تو این کار رو بکنن. ذاشتم اینببخشید نوای بابا، نباید می -
زارم آب تو دلت تکون بعد نمی توهم جای آوین من هستی! از این به

 .اشو از این سر و وضع بیا بیرونپ-بخوره عزیزکم. پاشو

کمکش کرد که از سره جاش بلند بشه و چند قدم که به من نزدیک 
شدن دستش رو گذاشت پشت کمرم و منو به بیرون هدایت 

لبخند آرامبخشش و فیس صورتش عجیب بوی یک ماجرای    .کرد
  !دادجدید می

 .اما این مرد چقدر شبیه باباست   اما،

 :یک چیزی توی دلم گفت

ام رو جمع چرا چرت میگی پندار؟ پوزخندی زدم و تمام جربزه
 :بلند و رسا گفتم   کردم توی خودم و برگشتم سمت آقا

دید من برم سره قرار داد ما امروز تمومه چرا برادرم رو نمی -
 خونه زندگی خودم؟

شت و زل زد به صورتم. قدم کمی ازش با یک آرامش عجیبی برگ
 :های گیراش به من زل زد و بعد آروم گفتبلندتر بود و با اون چشم

دونم به آوین یک شده پسرم؟ من این مدت اذیتت کردم. میچی -
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داری!  حس زودگذر داشتی و االن تو لیاقت این یکی دخترم نوا رو
ه من بخشیدی هم ترم رو بخوام جبران کنم. هم پسر کوچکاالن می

 .باعث شدی که زندگیم متحول بشه پندار جان

هاش و دوباره دنبال خودش کشید اما مچ دستم و گرفت توی دست
 :چند قدم بیشتر نرفته بودم که گفتم

 زنی؟ها چیه داری میوایسا، این حرف -

چیزی نگفت و به راهش ادامه داد من هم برای اینکه جواب 
تا حاال دقت    .دنبالش رفتم داخل عمارتهام رو بفهمم سوال

جا و زیبایی و عظمت عمارت نکرده بودم اما واقعاً چنانی به اینآن
خورد و تم یک خونه بزرگ دوبلکس که پله می   .خونه زیبایی بود

  .های طالیی داشتکرمی رنگ با بند کشی

های مهواقعاً واژه فتبارک هللا و احسن الخالقین برای زیبایی این مجس
  !جمع شده بودن، شایسته بود یونانی که دور تا دور این خونه

صدایی من رو به خودش جلب کرد که سرم رو آوردم باال و با دبدن 
 !امیر رو به رو شدم

 !سالم داداش -

 دستشو فشردم و ازش پرسیدم

 ماهور کجاست؟ امیر، -

 .نمیدونم با بابا رفتن استخر -

خاطر همین درست حسابی بارید بهیکالفگی از سر و صورتش م
 :جوابم رو ندادن. دستم و گذاشتم رو شونش و گفتم

 چیزی شده؟ -

سرش پایین بود به تکون دادن سرش به عالمت نه بسنده کرد! کالفه 
هایی که لبریز اشک بود زل زد به صورتم. ته پوفی کشید و با چشم

  !رتشریش مردونه جذابی داشت و بینی قلمی متناسب با صو
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قدر غم توی نگاهِش؟ این غم ماله این مرد واقعا جذاب، چرا این
 :چیه؟ زبون باز کرد و گفت

 !امپندار، من واقعا شرمنده -

 از کنارم سریع رفت پله های زیبا رو طی کرد و رفت باال. و من با
 .کوهی از ابهام و سوال جا گذاشت

 :رسید گفتخدمتکاری که داشت به نظافت خونه می

 !آقا کارت داره -

از این که به احترام آقا بودنم و مرد بودنم ته جملش جمع نبست 
که به لباس اندامی خیلی هام به شدت رفت توی هم و به جای ایناخم

 .های درهم، باال رفتمزشتش نگاه کنم با اخم

در اتاق آوین باز بود کمی از الی در دیدم که مایکل نشسته روی 
آوین    !کنهکناره پنجره سیگارش رو دود میتخت و آوین داره 

 !سیگاری نبود. االن چی؟

 .هاداداش فضولی زشته -

نگاه کردم به مورچه کوچولوی خودم که داشت دست به کمر نگاهم 
 زانو زدم و   هاش رو بهم دوخته بود.کرد و جنگلی زیبای چشممی

 :محکم در آغوشش گرفتم و بعدشم با صدای خش داری گفتم

 !بیا بریم تا کسی گیر نداده بهمون -

 .خوام پیش بابا جان بمونماما من می -

 دوباره با اخم نگاهش کردم و گفتم

 .نیست واین عوضی پدر تاین هزار بار ماهور،  -

 :گفتبرای بار اول دیدم ماهور بغض کرد و

چرا هست. این بابای منه فقط میخواد شر تو از زندگی ما نابود  -
وهم بری بغل دست مامان بابای خودت بگیری بمیری! من بشه و ت

ازت بدم میاد پندار. ازت متنفرم تو برادر من نیستی. من برادر آجی 
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 .آوین و داداش امیر و داداش ایمانم برو گمشو از زندگیم بیرون

های ماهوری که با بغض داشت مبهوت و مات داشتم به گریه کردن
کردم. نفس کشیدن فراموشم شده زد نگاه میها رو میاین حرف

هایی رو از کی یاد ساله همچین حرف ۷-۸این بچه    .بود
ن مدر اتاق آقا باز شد و اول نگاهی به ماهور کرد بعد به    گرفته؟

 :نگاه کرد و گفت

 !عه پندار اومدی؟ ماهور -

 .فتتو آغوشش گر  با اخم تصنعی اومد سمتمون و ماهور و

 :داد کردن و گفتشروع کرد به داد و بی ماهور تا رفت توی بغلش

 .بابایی این قاتِل بهش بگو بره بمیره! بابا اون رو بکش -

زد و انگشت اشاره ماهورم سمت من بود. داشت با من حرف می
هام از شدت تعجب باز شده بودن اقا ماهور و کرد! چشمگریه می

 فرستاد داخل اتاق و اومد کنار من ایستاد و گفت

 !گردهاست. به دل نگیر برمیبچه  -

 ...آخه -

  خب بیخیال. نوا رو دیدی؟ -

هنوز چشمم به دری بود که ماهور داخل اون بود. یعنی چه؟ واقعاً 
 ها رونمیفهمم این

 !پندار با توام -

 .با تردید نگاهش کردم و سرم و تکون دادم

 شناسی؟گفتم نوا رو می -

 .بله -

نت گفته به فکر ازدواجت عمو حسی خوام با اون ازدواج کنی.می -
باشم و توی شرکت هم بهت کار بدم. من هم قبول کردم! هم برای 

 .که منو ببخشیاین
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تو صورتش زدم. بعد با   نفهمیدم چی شد و که یک کشیده محکم
 :صدای بلندی گفتم

گیری. خودم هم بشم مرتیکه عوضی داداشم رو داری ازم می -
 .بازیچه دستت

 ام و گفتمم زدم روی سینهچند بار محک

نتی منو ببین! چی ازم مونده؟ دارم جون میدم دیگه بیخیالم شو لع -
خوام چیزی نه حقوق نه جا نه غذا هیچی بیخیال من بشو من نمی

 .خوام فقط بزار دست این بچه رو بگیرم و برم پی بدختی خودمنمی

 :گفت تقریباً بلندمایکل و آوین از اتاقشون اومده بودن بیرون. مایکل 

شده اقا؟ یک امروز بزار استراحت بکنیم! هی از اون صبح چی -
 .کنی؟ ای باباخروس خون داری خون به جیگر ما می

 پوزخندی بهش زدم و گفتم

 .توکه خوش خوشانته! دیگه چه مرگته -

 :جیغ آوین که گفت

 !خفه شو پندار -

این    ت،رفهای ماهور بی معباعث شد ساکت بشم. این از حرف
نگه داشتی! اما  دونم به چه دلیلی من روخدایا نمی   ضربان قلبم،

 .واقعاً دارم کم میارم

به  چند پله رفتم پایین و دوباره ایستادم. با فریاد انگشت اشارم رو
 :.نشانه تهدید باال آوردم و رو به آقا گفتم

هم دیگه  جا. اینشعور زندگی کنم بی ِعمراً اگه من با اون دختر -
 .مونم ما قراردادمون تموم شدهنمی

های خشم و ای آخر جملم اضافه کردم. رگهی پر طعنه«آقا»و بعد 
برای اولین بار تو    .زدتوی صورتش میدیدم اما از چیزی دم نمی

این دنیای کوفتی یک برده به اربابش سیلی زد و کلی بد و بیراه 
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  .بارش کرد

ادم و اومدم پایین! یک لحظه یاد ماهور افتها خرسند و عصبی از پله
ترم برم یعنی االن من بدون برادر کوچیک !جیگرم افتاد توی آتیش

 !از این خونه؟

 .پندار -

جور نگاهم برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. آوین بود که این
های چقدر از این اخالق   .هاش و درهم کشیده بودکرد و اخممی

 .اومدنه وارش خوشم میگاو بچه دخترونه

 :دوباره گفت

مونه. اما اگه پات و از این خونه اگه بمونی اینجا ماهور سالم می -
بزاری بیرون هر روز شاهد زجر کشیدنش میشی. شاید هم به 

دونی که همچین رحمانه ترین شکل ممکن اون رو بکشیم! میبی
 .کنیمکاری رو می

هام جا ای روی لبند غیرمنتظرهبخسرد سرم و انداختم پایین و لخون
  !لبم بوددونه چه آشوبی تو قگرفت. اما خدا می

سرم رو آوردم باال به دختر قد کوتاه ظریف رو به روم زل زدم. 
دونستم که هاش یه احساس خاصی بود اما مِن احمق نمیتوی چشم

 :زبون باز کردم و گفتم   اون چیه؟ غم؟ نفرت؟ انتقام؟

خوای؟ زورت به اون اغون کردی! دیگه چی میتو که من رو د -
 بچه رسیده؟

فکر کردی تو و نوا رو ندیدم تو چه وضعیتی!؟ چطوری دلت  -
  اومد با اون دختر همچین کاری کنی؟

گفت؟ من و هام از تعجب گشاد شدن. این دیگه داشت چی میچشم
  اون چه وضعیتی بودیم؟

 :این دفعه آقا زبون باز کرد و گفت
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 و انتظار نداشتم پندار. لقمه حروم نبودی که با یک دختراز ت -
 !کار رو کردی؟این

 :آوین برگشت و گفت

چاره رو ازش گرفته بابا چی داری میگی؟ دنیای دخترونه اون بی -
 !کنهاالن هم داره حاشا می

 :هام و کشیدم توهم و ناخواسته با صدای بلندی گفتماخم

کنید؟ اصالً ببریدش دکتر لغور میچی، چی دارید برای خودتون ب -
هر غلطی که دلتون میخواد بکنید تا من ثابت کنم این دروغ بزرگ 

 !رو

رو نثار وجودشون کردم و آقا به اتاقش « هااحمق»زیر لب واژه 
ای که های مرتب و کت شلوار نقرهبرگشت. چند دقیقه بعد با لباس

ین که به من نگاه حسابی رو تنش نشسته بود برگشت آوین هم بدون ا
 .از عمارت بیرون رفت ها اومد پایین وکنه از پله

 :آقا اومد کنارم و بعد از اینکه اتابک رو صدا زد، رو به من گفت

 .بیا بریم تا ثابت شه -

 از کنارم دور شد اما چند قدمی نرفته بود که سریع دستش رو گرفتم
 :توی دستم و زل زدم توی صورتش و گفتم

باز عموم چی به تو گفته باز  نقشه ای تو سرت داری؟!بگو چه  -
 !گفته چه بالیی سرم بیاری؟

 :خنده کوتاهی کرد و گفت

جا تا از شر اون و چه ربطی به اون داره؟ من تو رو آوردم این -
هاش خالص بشی! وگرنه خودش یه آشپز خونه زده کثافت کاری
 رابطه کرده کالً!کی عموت هم که قطع ها یه محله اون یواسه ساقی

 یراث تو که نصفش ماله ماهوِر! اوم؟مونه ارث و ممی

تر شدم و خواستم غره برم تو دوباره با یاد آوری ماهور جری
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 :صورتش که اتابک اومد و مثل همیشه مزاحم شد و گفت

 !بیا کنار خجالت بکش با آقا تو این حالت وایستادی پسره نفهم -

چیز بهش بگم که دست آقا خواستم یکبا اخم زل زدم تو صورتش و 
 .به عالمت سکوت باال رفت

  !اتابک پندار هم مثل امیر و ایمـ... مایکله -

 :تری گفتاتابک با لحن آروم

 آقا یکم زود نیست؟ -

در کمال نا باوری هر دوشون به خنده در اومدن و باهم از عمارت 
تن تشریفشون زدیم بیرون. آوین و همون دختر به قول آقا، نوا داش

 .آوردن سمت مارو می

تر بود و شنل آبی رنگ روی تنش مثل آوین کمی از اون کوتاه
جوری نگاهش کنم دلم خواست همینها کرده بودش! دلم میفرشته

براش مثل فشنگ بکوبه! اما ازش دل چرکین بودم. بدجور غرور و 
 !قلبم و شکسته

دیدم! چشمم  چشم باز کردم و هردوشون رو تو یک قدمی خودم
هام رفت توی خورد به دو تا تیله آبی رنگ وحشی و به شدت اخم

هم و با قیافه برزخی نگاهش کردم اما اون فقط سرش رو انداخت 
 .پایین و چیزی نگفت

 بعد از آوین از همه دخترا نفرت داشتم یعنی با تموم وجودم ازشون
ارن که اومد! همشون یک جسم نحیف و یک زبون ده متری دبدم می

تونن یک انسان بدبختی مثل من رو به با همون زبون چند گرمی می
 !خاک سیاه بنشونن

با عرض معذرت از همه دخترها. این حرف کاراکتر فقط یک  ) 
 (!نظر شخصی و تخلیه

آقا و اتابک جلو سرنشین ماشین نشستن و من هم به اجبار عقب 
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رد و بیشتر نشستم. اون دختر نفرت انگیز هم کنارم جا خشک ک
 !ریختاعصابم رو بهم می

گفتن، رحمانه راجب من و نوا مییاده حرفایی که آوین و آقا بی
افتادم دلم میخواست یک دبه بنزین روی خودم خالی کنم و خودم می

ای ویبره گوشیم که نشون میداد یزدانه مته   .رو به آتیش بکشونم
اش توی گوشی هشده بود روی مغزم. جوابشو دادم و صدای مردون

 .پیچید

 .سالم آقا پنداره بی معرفت -

 :کالفه گفتم

 سالم یزدان. خوبی؟ -

 ها خوبن؟تو خوبی؟ خانوم بچهما که به لطف خدا خوبیم!  -

اصال حوصله شوخی نداشتم. دستمو محکم کشیدم به صورت پر از 
 :ته ریشم و گفتم

 !بگواصال االن وقت مناسبی واسه شوخی نیست. کارت رو  -

 :شاکی گفت

ای بابا باشه توهم اول کاری مارو بستی به توپ و توبره!  -
 .ی همایون توانا ازت شکایت کردهخواستم بگم آقامی

هام و کشیدم و توهم و یک نیم نگاه کوتاهی از توی آینه به آقا اخم
 دوختم. همایون توانا خودِش! برای چی از من شکایت کرده؟

 :اومدصدای یزدان پشت گوشی می

 الو پندار؟ هستی؟ -

 :با صدای آرومی گفتم

 !یعنی چه شکایت کرده؟ برای چی؟ -

 ...باید حضوری ببینمت -

 با صدایی ک نتونستم کنترلش کنم گفتم
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 !نمیشه یزدان نمیشه -

 عه ساکت، چه خبرته؟ -

 .جوریبگو همین -

 :هوفی کشید و گفت

 کن. موضوع خیلیتوی یه پیام بهت میگم! لطفاً خودت رو کنترل  -
 !خیلی -مهمه. خیلی

های من گوشی رو، روم قطع کرد! زیر لب توجه به نگرانیو بی
نثارش کردم و منتظر مونده بودم تا بلکه « ی احمقپسره»یک 

 !پیامی از جانب یزدان برام ارسال شه

 :چند دقیقه گذشت. آقا به زبون در اومد و گفت

 پندار جان مشکلی پیش اومده؟ -

حکمی نشست بین ابروم و فقط به تکون دادن سرم به نشونه اخم م
  !نفی بسنده کردم

م ویبره گوشیم نشون از این بود که یزداِن. سریع بازش کردم که دید
  : نوشته

کنی یک همون آقا همایون، همونی که تو براش کار می ببین پندار، -
جورایی ادعا داره که پدر اصلی ماهور هست! و این ادعاش هم تا 

دونم کنم خودت رو کنترل کن. مییک جاهایی درسته. خواهش می
این دوسال چقدر برای خوب شدن ماهور زحمت کشیدی. از همون 

اما آقای توانا به    مراقبت کردی نوجوونی حواست بهش بود و ازش
که پدرت، ماهور رو ازش گرفته ازت شکایت کرده و تو دلیل این

مونه چندتا آزمایش، داداش مجبوری که بچه رو بهش پس بدی! می
دونی من خودم وکیلم و خداروشکر این پرونده هم تو که خوب می

در    دست خودمه! مطمئن باش همه چیز خوب پیش میره و اینکه
زاره ماهور و ببینی که براش بازم یک دوره یک ساله صورتی می
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دیگه کار کنی! اما این دفعه توی شرکت بزرگش. پندار داداش 
 .کنمدرست تصمیم بگیر. خواهش می

. دستم و محکم مشت کرده بودم که هام از شدت تعجب باز شدچشم
فشار به شدن و دستم از شدت جا میهای مچم داشت جابهتموم رگ

 .رنگ سفیدی میزد

 :یه ندای آرومی توی دلم پیچید که گفت

ه! به خودت بیا. االن داد و بیداد راه بندازی چیزی درست نمیش »
 «...مثل خودشون با سیاست برو

 سنگینی نگاه آقا رو از توی آینه حس کردم و یکی از اون نادرترین
آقایی برای  لبخندهام روی لبم نقش بست. حاال وقتش بود که منم

  !خودم بشم

 :برای یزدان تایپ کردم

زنه فقط یه کاری کن توی دادگاه اوکی! نترس کاری ازم سر نمی -
. ناسالمتی هم پزشکی و هم وکیل رضایت بگیری به عنوان وکیلم

 !داداش

قشنگ تعجب پشت گوشی یزدان برام کامال مشهود بود و این باعث 
 !ام بگیرهمیشد بیشتر خنده

دوخت که سریع تغییر حالت ز چشم نوا نموند و بهم نگاهش رودور ا
های وحشتناکی ازش چشم گرفتم! خودمم حال و دوباره با اخمدادم 

دونستم چه کاری رو باید کرد کردم و واقعا نمیخودم رو درک نمی
 ...چه کاری رو نباید

*** 

ه شد بعد از چند ساعت که از این دختره، نوا آزمایشات الزم گرفت
کامال کنترل همگی متوجه این شدیم که نوا دختر نیست. خشمم رو

 .کردم و سکوت رو به داد و بیداد ترجیح دادم
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 :گفتاتابک خان با تمام وقاحت زل زد تو صورتم و

 زهر خودتو باالخره ریختی؟ -

 :پوزخندی زدم و گفتم

زهر؟ من خیلی وقته که منصرف شدم از این کار، شاید یه  -
های دیگه هم پیش بیاد اما من دروغ تو و امثال توی کثافط فرصت

 .کنمگیرم! اما قبول میرو به گردن نمی

اتابک که معلوم بود از فرط خشم قرمز شده بود تموم نفرتش رو 
 .ذشتگهاش و بی حرف از کنارم ریخت تو چشم

ار زبحاال که قرار بود با این دختره مثال با شرم و حیا زندگی کنم  »
 «!بهش بفهمونم دروغ یعنی چی

  

پوزخندی زدم و همینجور که داشتیم از سالن ساختمون میرفایم 
 :بیرون بهش نزدیک شدم و گفتم

 ما که بهم خواهیم رسید. اما تو یه کاری کردی عاقبتت نابخیر -
 .بشه! آره دیگه، خود کرده را تدبیر نیست

وزخند پر صدا و پر از قط به یه پفام رو قورت دادم و توی دلم قهقه
کلوم حرف نفرت و کینه بسنده کردم! پندار ساده و دل نازک با چند

 !تبدیل شده به یه گرگ زخمی

با گذشتن از ترافیک سعبل عبور و شلوغ تهران رسیدیم به عمارت. 
وارد حیاط بزرگ عمارت که شدیم دیدم امیر و ماهور دارن یه 

و هر دوشون خیس آب کنن طرف با سر و صدای زیاد بازی می
 .شدن

های از ته دل هر دوشون به جیگرم آتیش میزد و گلوم از شدت خنده
 !درپی، گرفته میشدهای پیجریان بغض

کنم، حتی از ماهور هم متنفرم! حتی از اما االن که دارم فکر می 
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ام رهام کردن و منو به اون پدر مادری که من رو تو اوج نوجونی
 !اوج بدبختیم رسوندن

ای به در زوار در رفته اتافک هام رو در هم کردم و با پا ضربهاخم
 .زدم اما باز نشد

ن باری ماه زندگی تو اینجا این اولی ۸-۷کنجکاو شدم چون توی این 
صدای کسی رو از پشت سرم شنیدم که   بود که اینجوری میشد.

 :گفت

 !پندار، وسایل اینجاست باید بری خونه جدید -

 نی چه؟ خونه جدید؟ کجا؟آقا بود. یع

ام رو به دیوار زدم و پوفی کشیدم. آوین اون گوشه بیخیال تکیه
 .ایستاده بود و بهم خیره شده بود

 « !اما من از اون متنفرم »

بردمش یاد خاطره هایی که باهم داشتیم افتادم. اون روزایی که می
 ...دانشگاه! اون روزی که حالش بد شد و بردیمش بیمارستان

 .هعی خدا

 !چقدر گذشته و من پیر شدم

خیره شدم به پنجره اتاقش که هر شب از اون باال برای من دست 
کرد. داد با حرکات کودک وارش من رو دیوونه خودش میتکون می

دوباره چشمم چرخید به اون نیمکت کناری حوض بزرگ این 
های قشنگمون و مرور ها و حرفعمارت، چقدر اونجا باهم خاطره

  !کردیممی

کرد پسر قد بلند و چهار شونه مشکی پوش رو کنار تا چشمم کار می
هاشون رو به کلها و کلبانوی این عمارت داشت قدم میزد یا حرف

 !های قایمکی بودنل شیطنتکشیدن یا در حارخ هم می

اینا همش به فاصله یک ماه خراب شد و همش تبدیل شد به شش ماه 
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ب خوردی! شش ماه قرص خواب. شش تنهایی. شش ماه اعصا
 ...ماه

آقا با چشم های نافذش توی صورتم خیره شد و همونجور که توی 
  !رفت لبخند جالبی بهم زدبالکن داشت با پیپ خودش ور می

ام رو حفظ کردم و منم با پوزخند جعبه سیگارم رو که به خونسردی
د پر از رتوی نگاه م  تازگی عادت کرده بودم بهش رو در آوردم!

کردم و واقعا لجن رو به روم غرق شدم. دود سیگار رو استشمام می
  !بردمجدیدا ازش لذت می

گرفتم خورد سریع گارد میمیمن همونی بودم که بودی دخانیات بهم
 !افتادم. هعی آقاجونهای آقا جون خدابیامرزم میو یاد نصیحت

ارشدت)عموم( که آخر زندگیم از چه کسایی زخم دیدم. اون از پسر 
 .ام رو به فنا داد و شخصیتم رو له کردچه جوری نوجونی

  !اینم از اینا

و  های امروزش افتادم. اینا از داداش مهربونیاد ماهور و حرف
 !خوش قلب من یه پسر سنگ دل عینه خودشون درست کردن

اومد سمتم و دیدم که وسایلم و یه امیر از عمارت با بدو داشت می
درهم کشیدم و چیزی هام روخیلی بزرگتر هم توی دستشه! اخمساک 
هام توجه بهش ساک خودم رو توی دست. وقتی رسید بهم بینگفتم

 .گرفتم و به آقا که هنوزم باالی بالکن بود نگاه کردم

شوتی کشیدم که حواسش بیاد سمت من و وقتی بهم نگاه کرد بلند و 
 :رسا گفتم

 .چیکار برات بکنمبگو بیینم میخوای باز  -

 :ای سر داد و گفتقهقهه

 طمع ندارم پندار جان، اما من که بهت گفتم! فقط بخاطر بخششه -
 .خوام آِهت دنبال زندگیم باشه! همین به وهللتوعه که نمی
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رفت داخل خونه و انگار میخاست بیاد پیش من! پوزخندی زدم و 
فگی دق میکرد. نگاهم و دوختم به امیر که یه جورایی داشت از کال

 معلوم بود عذاب وجدان داره یا چمیدونم، اما حالش از منم بدتره!
 :زبون باز کردم و گفتم

  بینی بابات رو؟می -

دقیقه نگاهم کرد. آره تو مثل رفیقم بودی اما آورد باال چند سرش رو
من االن از همه متنفرم! نفس عمیقی کشیدم و منتظر آقا شدم که 

وی تره میاد کنار من. مثل یه پدر دست نوا رو گرفته همراه با نوا دا
 .ه همراهش میکنههاش و حمایت گرانه داردست

ناگاه چشمم رفت به همون بالکنی که آقا توش ایستاده بود و دیدم 
ها داره به من نگاه ماهور با قد کوچیکش از همون نرده

د از . چقد زوام رو دید بهش اخم کردمیرهوقتی نگاه خ  کنه!می
  !چشمم افتادی داداشی

دی ماه، بلند ترین شب سال بود. شب یلدا! نزدیک  ۱امشب 
ماهی بود که توی خونه لوکس باالشهر همراه با همسر تنفر یک

کردم. هرچند هیچ کدوممون تو طول روز همدیگر انگیزم زندگی می
دیدیم و من بیشتر شرکت بودم یا بعضی از شبا رو پیش و زیاد نمی

  !موندمن و الهه و پسر کوچولوشون مییزدا

دونستن که از نوا و نفس کشیدن با اون دختره ها هم وقتی میاون
  .کردن که برم پیشش یا با خودم ببرمشمتنفرم اصرار چندانی نمی

 باری آوین رو اونم در کنار شوهر جونش ۴-۳از اون روز فقط 
 !دیده بودم و با امیرم کامال قطع رابطه کردم

دین بار اومد در خونمون و گفت که باهم مجردی بریم سفر یا چن
 !بریم یه کافه دنج مهمون من اما من به سردی پسش زدم

کنم و زیاد باهم حرف آقا و اتابک هم فقط توی شرکت مالقات می
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 (زنیم! ) البته به جز بحث کارینمی

شد و عجیبا دلم زندگیم به سردی همین آب خنک داشت نابود می
تنگه ماهور، برادرم بود! بخاطر همین میام محل قبور و میام پیش 

و مادر و پدرم. براشون از درد دلم و زخم قلبم  مقبره پدر بزرگم
 .کنمام آروم میهای همیشگیمیگم و خودم و با بغض

 شیشه گالب توی دستم رو فشردم و از جام بلند شدم. آخرین نگاه رو
 .رم که عکسش روش حک شده بودهم دوختم به جایگاه ابدی پد

ای رنگ. بینی قلمی های کشیده قهوهچشم ظاهرش خیلی شبیهم بود،
و کشیده و لب های کمی قلوه ای! ته ریشش هم توی عکس یکم 

تارهای سفید توش موج میزد. جالب بود جدیدا من هم این تار 
 !کنم. عجبهام حس میتارهای سفید رو توی موهام و ته ریش

 .ردمزمزمه ک

 .آره ماهم پیرمرد شدیم -

به سمت ماشین قدم برداشتم و راهی خونه شدم. خونه ای که از 
همون روز اول ازش تنفر داشتم و هیچ وقت محفلمون توی اون 

شد. نمیگم نوا زن زندگی یا دختره خراب و بی بند و خونه گرم نمی
 !باریه

یرم. دل اما بخاطر دروغی که به ناحق راجع به من گفت ازش دلگ
 ...گیر که نه

 .موج میزنههای نفرت هم توششاید یه حس عمیق خشم و رگه

بعد نیم ساعت رانندگی اونم با سرعت فرا زمینی رسیدم دم در 
های خونه. یه خونه آپارتمانی لوکس توی یکی از بهترین منطقه

تهران! همش صدقه سری آقا بود که اینا رو قبل از عقد محضری به 
 .شش دنگ ماِل خودم هست نامم کرد و

با فشار باز کردم. وارد ای رنگ روکلید انداختم و درب قهوه
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 .خودم آسانسور شدم و توی آینه آسانور نگاهم رو دوختم به

شلوار مشکی به تن داشتم و زیرش یه پیرهن آبی رنگ. کت و
اش رو ساعت مچی و حلقه نقره ای دست چپم! این روز ها سنگینی

حتی موقع خواب هم اذیتم  کنم، یعنی دیگهتم حس نمیزیاد توی دس
  .نمیکنه

 طبقه رو گفت به خودم اومدم و وارد واحد صدای خانومی که شماره
جفت کفش غریبه توجهم رو به خودش شدم. جلوی در خونه یک

در زدم و با یه یاهلل کلید رو توی در خونه چرخوندم و  جلب کرد!
  .وارد شدم

 ی دادم و صدای دوتا دختر تقریبا نا آشنا توجهم وسر به زیر سالم
 !اومد سمتم جلب کرد و بعد نوا از آشپزخونه

 :با خوشرویی که ازش کامال بعید بود گفت

  

 !سالم عزیزم خسته نباشی -

  

 همچین کالمتی توی این چند ماه زندگی ازش این اولین باری بود که
  .ضایع نشهخواد جلوی دوستاش شنیدم! حتما میمی

منم برای اینکه آبروریزی نشه دستش رو توی دستم فشردم و خم 
و روی موهاش بوسه کوتاه و سردی نشوندم. لرزش قلبش از  شدم

خیلی بیخیال با اون دوتا این حرکتم، از دید رسم دور نموند؛ اما من
خانم حال و احوال کردم. بعد از چند دقیقه صحبت اجازه رفتن به 

  .فتماتاق رو گر

اومد خونه متنفرم بودم. چند باری هم آقا مهمون می همیشه از اینکه
خان اصرار کردن برای اومدن به اینجا اما من سر باز دادم  و اتابک

 !آوردمای برای ندیدن و نیومدنشون میو هر دفعه بهونه
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 .خب چیه؟ من از همشون متنفرم

ی پیشونیم روی تخت دونفره خودم و پرت کردم و ساعدم رو رو
گذاشتم. چند دقیقه طول نکشید که با همون سر و وضع به خواب 

 .عمیقی فرو رفتم

 « نوا »

  

ام برای تبریک روز های دوران مدرسهامروز دوتا از دوست
اونا از این ماجرای فروخته شدن و منو و  عروسیمون اومده بودن.

استرس این ب دونستن و از صازدواجی که زهرمارم شده هیچی نمی
 رو داشتم که اگه پندار بیاد چه واکنشی نشون میده؛ اما خداروشکر

 .خیلی باهاشون گرم برخورد کرد

نزدیکی که روی سرم بوسه کوتاهی نشوند! این مرد  مخصوصا اون
 محبت کردن هم بلد بود؟

 بعد خوردن چای ازم خداحافظی کردن« هامدوست»آتوسا و زهرا 
تاق تا رفتم داخل ا ای من از خونه زدن بیرون.هتوجه به تعارفو بی

ام یه کتابی بردارم و بخونم و به حوصلگیبلکه یکم برای رفع بی
  .پندار هم بگم که غذاش توی یخچاله

وارد اتاق شدم و دیدم پندار روی تخت دراز کشیده و ساعدش که پر 
 .هاش گذاشتهاز جایه زخمه رو روی چشم

د دست آزادش رو گرفتم توی دستم! نشستم کنارش روی تخت مرد
هام جمع نشدنی بود. آرزوم این بود یک لبخند ناآگاهه روی لب

تا دیگه  روزی یه همچین همسر جذابی رو برای خودم داشته باشم
 !م سوء استفاده نکنهو برادرم از پدرم منو کتک نزنه

 اما درسته که به خواسته ام رسیدم، ولی آرامشم کو؟ کجاست؟

ریزم و سته میشم وقتی هر شبم رو تا دم دمای صبح اشک میمنم خ
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خواد بره شرکت سره اینکه من چمه باهم بحث وقتی پندار می
 !کنیممی

منم آرزو دارم مثل بقیه دخترایی که  اما من بهش بگم چی؟ بگم
ازدواج کردن محبت از همسرم ببینم؟ بگم منم دوِست دارم؟ نه 

اش رو اری بکنم. دست گرم و مردونهتونم همچین کتونم، نمینمی
 :از دستم جدا کردم و گذاشتم روی سینه ستبرش و گفتم

 !پندار -پندار -

چند باری صداش کردم. داغی پوستش یکم نگرانم میکرد و احساس 
 !کردم که تب دارهمی

 :ای گفتآخر سر با صدای خیلی گرفته

  

 بله؟ -

 !پاشو یه لحظه -

  

هاش رو کشید توی هم و کش و یشگی اخمطبق معمول به عادت هم
 :گفتقوسی به بدنش داد. با همون صدای بم

  

 شده؟چی -

هات و عوض کنی و بیای شامت رو برات بیدارت کردم که لباس -
 !گرم کنم بخوری

 :حکم گفتتهاش رو کشید توی هم و با اخم

  

 !احتیاج به گفتن تو نبود خوردمخواستم میاگه خودم می -

  

سرم رو انداختم پایین و یک تره از موهای طالیی رنگ از روسریم 
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زد بیرون. چیزی نگفتم و از روی تخت بلند شدم و دوباره به سمت 
ام حسابی سر رفته بود و واقعا دلم آشپزخونه برگشتم. حوصله

خواست االن یه کاری باشه که انجامش بدم. نگاهم رفت سمت می
خوب بود؛ پوفی کشیدم و مرتب وخونه که طبق معمول همه چیز 

 .ام رو جال بدمام و از سرم در آوردم تا کمی موهای شلختهروسری

صدایی من رو سر جام میخکوب کرد و با ترس برگشتم عقب و 
ای و یه تیشرت هاش رو با یه شلوار مشکی تو خونهدیدم پندار لباس

بود های بازوش روبه نمایش گذاشته خاکی چسبون که تموم عضله
محبت. حتی عوض کرده! خیلی زیبا بود این مرد دوست داشتنی بی

 !هاشم عادت کردمدیگه به اخم

ای رنگش های نافذ و قهوههاش رو بیشتر در هم کشید و با چشماخم
 :خیره شد تو صورتم بعدش هم بلند گفت

  

 !نمکبده کوفت  اگه دید زدن من تموم شده بیا غذام رو -

  

ا و دست پاچه دویدم تو آشپزخونه. غذاش رو که دو متر پریدم هو
 ۲۰توی یه ظرف استیل گذاشته بودم گذاشتم روی اجاق گاز تا 

 .ای گرم بشهدقیقه

پندار هم دیگه حرفی نزد و روی میز ناهار خوری نشست و 
 !کرد های پر از رگش رو در هم قفلدست

 .دوباره صداش بلند شد

  

پرت نیاز داری جمع کن یه  برای فردا هر چی لباس و خرت و -
 !سفر کاری برام پیش اومده
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توی دلم ذوق کردم آخه این اولین مسافرت زندگیمون بود که باهم 
 .رفتیممی

پندار بخاطر اینکه مدیر امور مالی شرکت عمو بود خیلی سفرهای 
خورد و من دو هفته یا کمتر یا بیشتر تنها کاری به پستش می

 !بودممی

ه برام جای تعجب داشت که من رو هم با خودش همرا دفعهاما این
زیر لبی گفتم و غذاش رو ریختم « چشم»خاطر همین یه کرد بهمی

داخل بشقاب. با قاشق چنگال تمیز گرفتم سمتش و از دستم گرفت. 
  !بدون حتی یه تشکر خشک و خالی یا زیر لبی

  .گفتمبا قلب مچاله شده رفتم سمت یخچال و برگشتم سمتش و

  

 خوری؟چیزی دیگه هم می -

  

بدون اینکه سرش رو از روی غذاش برداره فقط سرش رو به معنی 
نفی تکون داد. منم سر به زیر خواستم از آشپزخونه خواستم بزنم 

 :گفت بیرون که یهو

  

 ...اگ ساک خودتو جمع کنی، اوم، ساک منم، هوف -

  

ذاره. به همین نمیمعلوم بود خواهش کردن براش سخته و غرورش 
هام و خاطر برگشتم سمتش و تموم مهر و محبتم رو ریختم تو چشم

  گفتم

  

 !کنمچشم، ساک تورو هم جمع می -
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لبخند محوی فقط یک لحظه نشست کنج لبش اما سریع جمع شد و 
 .جاش رو به اخم داد و برگشت به سمت غذاش

نزدم و با  احساس چنگ زدن چیزی رو روی قلبم حس کردم! اما دم
 !همون لبخند تلخم برگشتم سمت اتاقمون

 .ایچه واژه غریبه

تر بود برای خودم برداشتم و چند ساک مشکی رنگ رو که کوچک
 های مختلف، قشنگ چیدم توش.تا شومیز شیک و نجیب به رنگ

پوشیدم ای و چند تا شلوار جین که میبعد هم دوتا شلوار تو خونه
های برداشته شدم سعی کردم ست با لباس همیشه. روسری و شال هم

ام رو بردارم و در آخر دو تا از مانتوهای ساده کرم و مشکی
برداشتم. اون یکی هم که زرشکی رنگ و برداشتم و دم دست تا هر 

 !موقع راه افتادیم توی راه بپوشم

های پندار رو بزارم یه چمدون نسبتا کوچیک هم برداشتم تا لباس
ک بودم که کت شلوارهای داخل کاورش رو هم داخلش. دو به ش

 بزارم یا نه؟

کردم پنهانش کنم از اتاق زدم بیرون و با ذوقی که سعی می با همون
 ..صدای بلند گفتم

  

 شلوار هارو نیاز داری؟این کت و -

های کوچولو از آشپز خونه آورد بیرون و با دیدن سرش رو مثل بچه
گرفت اما با چند تا نفس ام میخندههای پر از غذاش واقعا داشت لپ

 .عمیق چیزی نگفتم و وقتی غذاش و به سختی قورت داد گفت

 !ای هم بردارآره اون کت سرمه -

 .ل غذا کلی هستاته توی یخچاچشم. اگه بازم گشنه -

اخمی کرد و سرش رو به زیر انداخت. دیگه نتونستم خودمو کنترل 
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 !کنم و آروم فقط خندیدم

ساعتی هست که  ۷-۶و تازه رسیدیم قشم. تقریبا  صبح ۵ساعت 
 توی ماشینیم و فقط برای زدن بنزین یه جاهایی پیاده شدیم! حسابی

هاش هام داره به زور باز میشه پندارم که دو تا چشمام و چشمخسته
  !خوابی قرمز شدهاز بی

 توی راه فقط دوتا دونه سیب قارچ شده و یه لقمه الویه خورد دیگه
نخوردم و  نخورد. منم که اشتها نداشتم هیچ کدوم از اینا رو چیزی

وقتی پندار متوجه شد خیلی عصبی شد و بهم گفت که با این کارا و 
 !خوردن نخورد من نمیتونم خودم رو بهش جذب کنم

و من دوباره شکسته شدم. اونقدر که نتونستم تو طول راه جلوی 
  !دهام سرازیر شز چشمپنهانی ا و بگیرم و چند قطره اشکخودم

 ...بیخیال

های پدر و برادرم مهم اینه که االن دچار اون گذشته کذایی و نامردی
احساساتم نیستم. حداقل جسمم توی این خونه آرومه هر چند قلب و

  !بینهداره عذاب می

*** 

 هی بلند شو، الوووو -

  

ا دستش هام و آروم باز کردم و دیدم پندار باالی سرم و بالی چشم
هام رو کمی داره تکونم میده. سعی کردم لبخند بزنم و بلند شدم چشم

  !ماساژ دادم

  :و بعد گفتم

 جانم چیزی شده؟ -

هاش احساس کردم برق عشق توی چشم متوجه تغییر حالتش شدم و
 ...لبریز شد و سریعا ناپدید شد و جاش رو داد به یه اخم بزرگ
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عد رو پشت گوشم انداختم. چند ثانیه بسرم و انداختم پایین و موهام 
 :از سکوت گفت

 .بیا صبحونه بده بخورم باید برم کار دارم -

  

سرم رو آوردم باال و خیره نگاهش شدم. سرش به زیر بود لرزش 
یعنی پندار مغرور بغض کرده؟   اش برام عجیب بود!صدای مردونه

 آره؟

کید و با داد چند لحظه نگاهش کردم که یک هو مثل بمب ساعتی تر
 :گفت

 دفعه آخرت باشه اینجوری به من زل میزنی! فهمیدی؟ -

تونستم بگم. با اخم خم هام گشاد شده بودن و چیزی نمیاز ترس چشم
اش نشست روی گلوم و با یک شد طرفم و دست محکم و مردونه

 !حرکت آنی من رو از روی تخت بلند کرد

راه نفسم و گرفته بود.  دجورزدم بلکه خفه نشم آخه بدست و پا می
 :دوباره پندار با همون صدای بلند گفت

ات بشم؟ ادا و کارای آوین من خوای من عاشق و دل خستهاالن می -
 !رو در میاری تا من دوباره یادش بیفتم، آره؟

اش های خشم توی پیشونیگفت که رگجمله آخر و اونقدر بلند می
کرده بودم! حتی دیگه تقال متورم شده بودن. منم چیزی نگفتم بغض 

 .کردم که نجاتم بده یا فشار دستش رو کمتر کنههم نمی

 ...تپش قلبم برام مشهود بود که یک هو

 !نوا، نوا چی شد! نفس بکش لعنتی! هی -

شروع کردم به سرفه کردن. شوری خون توی گلوم چرخید و این 
شانس  باعث شد حالت تهوع بهم دست بده و بخوام ُعق بزنم اما از

 !ذاشت تکون بخورمگندم پندار محکم من رو گرفته بود و نمی
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های دستم داشت دستم و گرفته بودم جلوی دهنم اما خون از الی درز
 .شدسرازیر می

ها و وقتی فشار دستش کمتر شد خودم رو پرت کردم روی سرامیک
 ...دویدم توی دست شویی

م! انگار داشت جونم  آوردهای خونی و خون باالتا توان داشتم خلط
 !اومد و حالم خیلی بد بودباال می

کشید. من احمق اونقدر هول کردم که یادم بند بند وجودم تیر می
 .رفت دره دستشویی و ببندم و پندار اومد داخل

ترس توی حرکاتش مشهود بود و برای اولین بار من رو کشید سمت 
شد و دوباره ام خودش به صورتم نگاهی کرد. متوجه رنگ پریدگی

 !دستم رو کشید و برد سمت اتاق

 .بازو هام رو سفت گرفتم توی دستم بی حال لم دادم گوشه تخت و

هام رو لباس پندار داره ساک دیدم کهام میهای اشکیاز گوشه چشم
ای! از کرد به گوشهکرد و هر لباسی و پرت میزیر رو رو می

کشیدم و دلم خجالت می هام نگاه میکرداینکه به بعضی از لباس
ان اما زبون لعنتیم توی ا شخصی۶خواست سرش داد بزنم که اونمی

چهار  ها اومد کنار وزدهچرخید. چند ثانیه بعد مثل وحشتدهنم نمی
  !امیشونیپاش رو گذاشت روی انگشت بلند و کشیده

دوباره من رو بلند کرد.  فکر کنم از داغی پوستم دستش سوخت و
رو با کمک خودم از تنم در آورد و اون لباسی که  امت خونیتیشر

کرد. دو زانو نشست رو به روم و من  دونستم چیه رو تنماصال نمی
  !برای اولین بار صورت غرق در اشک َمردم رو دیدم

 ... لبخند محوی نشست روی صورتم و

** 

 متاسفم آقای محترم! اما معده همسر شما دچار خونریزی شده و -
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خیلی غیر عادیه. حتما توی تهران پیگیر درمانش باشید چون این 
ساله  ۱۳-۱۲کمبود وزن واقعا برام عجیبه! همسر شما اندازه یه بچه 

کیلویی اضافه کنن تا حد نرمال بشه و  ۲۰وزن داره. حداقل باید 
 !خونریزی معده نگیرنزخم معده و

. آروم الی خوردکمی بود که توی سرم میهای دکتر پتک مححرف
هام و باز کردم و دیدم توی یه اتاق سفیدم که چند تا تخت که چشم
های مختلفی توش بودن. پندار باالی سرم ایستاده بود دستش رو آدم

  !گذاشته بود روی دیوار و به من خیره شده بود

منم نگاهش کردم. گردنم به شدت درد هام و کامال باز کردم وچشم
ی گفتم! دستش رو از «آخ»خودم بشنوم ی کهآروم طور کرد کهمی

های روی دیوار برداشت و اومد کنارم روی تخت جا گیر شد. نگاه
هاشون رو روی پندار و من حس خیره دو تخت کناریم و همراه

کرد که چند کردم. تیشرت سفید رنگی روی تنش خود نمایی میمی
 !اش دیده میشداش و سینهی یقههای خونی هم رولکه

 .حتما کار منه

سوخت. کرد و میهای دستم عجیب درد میسوزش سرم توی رگ
مثل یه بچه پنج ساله بغض کردم به دستم نگاه کردم که اون یکی 

کرد و این باعث شد بغضم بشکنه دستم رو گذاشتم کنارش. درد می
 !و شروع کنم به گریه زاری

داشت من وخت و انگار مثل صبح یه کسی کردم گلوم میسبغض می
 .کردرو خفه می

 چرا گریه میکنی؟ -

مه. سرم رو آوردم باال و دیدم پندار بیشتر نزدیکم شده و دقیقا کنار
دستش رو آورد باال خط اشکم و طی کرد و بعد با یه اخم اون رو 

 !پاک کرد
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تونست. دهنش مثل ماهی باز خواست حرفی بزنه اما نمیانگار می 
وی بگه. آخرش بلند شد و دستش رو ت تونستو بسته میشد اما نمی

 :هام گرفت و گفتدست

 بدون من احساس خوشبختی داری؟ -

دم! دوباره بغض کردم. معلومه که نداشتم، من تازه به پندار وابسته ش
 .بی تردید سرم رو به عالمت منفی تکون دادم

پوفی کشید و دوباره دستم رو فشرد اما از اونجا که سوزش سوزن 
بلندی « آخ»کرد، دستم حسابی به درد اومد و دوباره میسرم اذیتم 

 :گفتم. فشار دستش و خیلی کم کرد و گفت

  !ببخشید -

 .لبخند بی جونی بهش زدم که سرش و انداخت پایین

 با من چی؟ -

 :سوالی نگاهش کردم. نفهمیدم منظورش رو. دوباره گفت

 با من خوشبختی؟ -

 :م و گفتمبا صدای گوش خراش خودم به زبون اومد

ها و سوء...استفاده آره، من وقتـ...ـی با تو هستم، از نامـ...ـردی -
ت های برادرم و پـ....ـدرم دورم! اصال ازت، نمیخوام همه وقـ...ـت
.ـه رو برای، من بزار....ی! فقط، یه جای، امن کـ...ـنار تو داشتـ..

 !باشم کافـ...ـیه

بوی الکل بیمارستان  سرش رو انداخت پایین و دیگه چیزی نگفت.
 !ریختعصابم رو خیلی بهم میرفت توی مغزم و امی

کنن های این اتاق کذایی یه جوری نگاه میمتنفرم از اینجا؛ خانوم 
 !که انگار من قتل کردم یا یه خطا و آبروریزی بزرگی به بار آوردم

هام رو بستم. چند ام تشر زدم و آروم چشمگانهبه خودم و افکار بچه
حظه بعد صدای پندار و دکتر و شنیدم که باهم احوال پرسی ل
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 !شناسنانگار همدیگر رو می  کردن.می

 دکتر چند قدمی به تختم نزدیک تر شد و گفت

چخبر آقای محمدی؟ ماهور جان روبه راهه؟ بیماریش درست  -
 !شد؟

 :نگاهم رفت سمت پندار که با غم خاصی فقط یه لبخند زد و گفت

ماهور خوبه از وقتی هم پول عملش جور شد به خداروشکر،  -
 !لطف خدا عالیه

 :دکتر نگاهی به من کرد و با مهربونی گفت

های روزگاره! این پسر دورانی که دخترم همسرت یکی از خوب -
کردم اینقدر با معرفت و با شرم و حیا من برادرش رو معالجه می

 .اش شده بودن باور کنبود که همه شیفته

 :گفتپندار 

هه اختیار دارین اقای دکتر تعریف شماهم ما زیاد از یزدان و ال -
 !شنیدیم

 :دکتر که انگار تازه یه چیزی یادش افتاده بود گفت

  اشون به دنیا اومده به سالمتی؟راستی پسرم! بچه -

  .آره پسرکوچولوشون یکی دوماهی هست که به دنیا اومده -

 :تنگاهی به من انداخت و گفیه نیم دکتر لبخند سرخوشی زد و

ایم بچه شمارو هم اقای محمدی شمام دست به کار شو تا زنده -
 !زیارت کنیم

پندار نگاهی بهم انداخت بعدشم با خنده مصنوعی زد روی شونه 
 دکتر و گفت

ه چشم، شما ایشاهلل سایتون تا صد سال باالی سر ما باشه. ما ی -
 !فینگیلی هم میاریم انشاهلل

دید و من فقط با بغض یه لبخند کوتاهی زدم! از واژه ای که دکتر خن
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  .پندار به کار برده بود توی دلم آشوبی به پا شده بود

دوست داره؟ آقای دکتر اومد سمتم و ضربان قلب، ها رویعنی بچه
میزان تب و تنفسم و چک کرد بعدشم خودش سرم لعنتی رو از دستم 

 :آزاد کرد و با لبخند گفت

ن این چند وقت به خاطر درد گلوت مایعات گرم بخوری و سعی ک -
استراحت هم یادت نره! حاال که اومدین قشم هم استراحت کن هم 

  !تفریح کن دخترم

 :لبخندی به روی مرد مهربون روبه روم پاشیدم و گفتم

 .چشم، ممنون -

*** 

ه رسیدیم داخل هتل. پندار کلید انداخت و داخل خونه شدیم! متاسفان
خونه فقط یه اتاق داشت و پندارم رفته بود توی همون اتاق  این

هام رو و عوض کنم اما شازده خواستم برم لباسخوابیده بود. منم می
 !مهای لعنتیم دور بشمانع میشد که از این لباس

هام گرد آروم داخل اتاق شدم و با دیدن بازار شام رو به روم چشم
درهم برهم که هر کدومشون  هایشد. کلی قطرات خون و کلی لباس

هاش رو ای بودن! پندار هم روی تخت نشسته بود و دستیه گوشه
های روی سرش گذاشته بود؛ حتی هنوزم لباس هاش رو با اون لباس

  .کثیفش عوض نکرده بود

ای چشم ازش گرفتم. مثل یه بچه دلخور که با پدرش سر هر بهانه
 ..قهر کرده

اشون رو تا زدم و دوباره تم و همههای بهم ریخرفتم سمت لباس
 .برشون گردوندم داخل ساک

ها رو از رفتم یه دستمال خیس و آبکش کردم تا اون قطره خون
دوباره وارد اتاق شدم؛ پندار داشت بهم    روی کف زمین پاک کنم.
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  .تونستم نگاهش کنمکردم نمیرد اما من هر کاری مینگاه می

رو عشق شدن. اون منته میهاش مثل پتک تو سرم کوفحرف
 .کرداش فرض میقدیمی

 !دید. اون عاشق آوین بود؛ دختر عموی مناون من رو نوا نمی

 مگه دکتر نگفت استراحت کنی؟ -

 :به سمتش برگشتم. بعد از یه نیم نگاه کوتاه بهش گفتم

  .نجسه! نمیشه وسط خونه بمونهببخشید، اما خون کثیف و -

 :گفت پوفی کرد و دوباره

 !هامیزدم خدمه گفتی تا زنگمی -

 :با لحن پر از تمسخر و کنایه گفتم

 !زیاد مهم نباشه برات. من حالم خوبه -

هاش رفتن توی هم. به قشنگ از پشت سر فهمیدم که حسابی اخم
تمیز کردم. نگاهم افتاد به   جا روکارم ادامه دادم و حسابی اون

 .ودن و عوضشون نکردمها بهام که هنوز همون قبلیلباس

آه از نهادم بلند شد و با درموندگی دوباره برگشتم سمت ساک 
 .هام و یکی از دمه دشتی ترین لباس هارو در آوردملباس

زمستون بود هوا سرد. منم تصمیم گرفتم حداقل یه آستین بلند 
بردارم! نگاهم و سرتا سر اتاق چرخوندم و فقط یه دستشویی اون 

 :متوجه نگاه خیره پندار شدم که گفت گوشه اتاق بود.

 !من میرم بیرون تو لباست رو بپوش -

کلی خوشحالی کردم اما در ظاهر توی دلم کلی ازش تشکر کردم و
فقط به سردی سر تکون دادم. وقتی کارم تموم شد رفتم بیرون و یه 

هاش رو عوض نکرده بود راست رفتم توی آشپز خونه. پندار لباس
 .هاش بودکناپه دراز کشیده بود و ساعدش روی چشمبا همونا روی 

 .درکبه اس!حتما حسابی خسته
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 از جوابی که به خودم دادم جا خوردم. عفت کالمم از بین رفته بود
 !کردمو انگار داشتم لجبازی می

پوفی کشیدم و توی یخچال کوچیک مسافرتی یه نگاهی انداختم. جز 
ای بسته بندی شده و چندتا جعبه وسایل صبحونه که پنیر و کره مرب

 .آبمیوه چیزی دیده نمیشد

بیخیال درش رو بستم و نگاهم به آشپز خونه کوچیک افتاد که فقط 
 !یه ماهیتابه سیاه اون گوشه بود با یک سینک ظرف شویی براق

 :صدای پندار و عقب سرم شنیدم که گفت

 !مهمون داریم -

که دیدم دوباره  اه کردمتونم بکنم؟ بهش نگخب االن من چیکار می
 :تو همون حالته! و بعد گفتم

  خب، کی هست؟ -

 .همایون توانا -

هام یخ بست. تند تند شروع با شنیدن نام عمو همایون خون توی رگ
 کردم به تمیز کردن و برق انداختن. متاسفانه جارو برقی نداشت تو

کنم. این خونه حتی جاروی معمولی هم نداشت که پذیرایی و تمیز 
 :اخم بهم گفت هاش رو باز کرد و باپندار چشم

 چیکار داری میکنی تو؟ -

 !زشته کثیف باشه خونه رو دارم تمیز میکنم -

اخمش بیشتر فرو کش شد لباسش رو با یه حرکت از تنش جدا کرد 
 :و در همون حین گفت

  !بشین سر جات -

زل زدم حرفش تحکم داشت اما من فقط برگشتم سمتش و با ناراحتی 
اش گاهی تیره و های جادوییچشم  های قهوه ای براقش.به چشم
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  !گاهی خیلی روشن بودن

 :لباسش رو به سمتم گرفت و گفت

بزارش داخل حمام تا برم بشورمش! در ضمن یکمی هم استراحت  -
 .کن تا بریم بیرون

 :دوباره بهش خیره شدم و گفتم

 !اما، اما تو گفتی مهمون داریم -

 .که کجا نگفتم -

های خون توش پوفی کشید و به لباس سفیدش نگاه کردم که لکه
کرد. عطر تنش و تعریق بدنش خالی بود روی این خودنمایی می

 .لباس و مثل یه چیز مقدس برای من دلبسته بود

ام های معشوقهدلبسته، امروز قلبم به طرز عجیبی توی مشت اما من
 !خورد شده بود

موضوع، فقط خودم رو به سکوت و بغض و من دلسرد از این 
 .دعوت کردم

 !تو که هنوز اونجا وایسادی -

های آب اومد که سرش رو مثل بچه موشصداش از داخل حمام می
 .کردکشیده آورده بود بیرون و به من نگاه می

دستش روی  لبخندی به این تفکراتم زدم و لباسش رو دادم دستش!
 :لباس بود که گفت

 !توی صابون و شامپویی اینجا پیدا میشه بگرد ببین -

 :فتمگو با اندکی و ِمن و ِمن  حول شده

 !از خونه آوردم -

سری تکون داد و در و بست منم دویدم و رفتم از توی ساک، شامپو 
 !و یه صابون بدن و شونه مخصوص خود پندار و بهش دادم

اونم بهم تاکید کرد که استراحت کنم و کار نکنم، منم روی همون 
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تخت دو نفره نشستم و موهای طالیی رنگم رو شونه کشیدم و 
بافتمشون. نمیدونم چرا دلتنگ شدم یه لحظه. دلتنگ مادری که هیچ 
وقت نبود! دلتنگ مادری که با اومدن من عمرش رو به پایان داد و 

 !بود مادرمهدقیقا روز تولدم سالگرد ن

و با پدری زندگی کردم که از محبت و عشق به فرزند دختر، چیزی 
نصیبش نبود و برادری که به خواهر و دخترانگی خواهرش رحم 

 !نکرد و زندگیش رو به این نابودی کشوند

ای پر دادن. کاش االن یه دختر ُعقدهکاش حداقل آزار روحی بهم می
های پدرم و برادرم دنم از کتکاز کمبود محبت بودم اما جای جای ب

 !خاطره نداشت

هام رو متوجه شدم که پندار در اتاق رو باز خیسی اشک روی گونه
کرد و اومد داخل. یه شلوار گرمکن مشکی و با یه رکابی سفید تنش 

 .کرده بود و اومد کنارم روی تخت نشست

کرد و به من کرد و داشت با گوشیش پیام بازی مینگاهم نمی
 :ردم و گفتمهام رو پاک کی نداشت! منم سریع اشکتوجه

 نیازی هست االن آماده بشم؟ -

 ...نه -

 ریم؟ کی میاد؟میشه حداقل بدونم کجا می -

 :روی تخت خوابید و گفت

 !فعال مشخص نیست کسی هم نمیاد -

 .چشم روی هم گذاشتم و چیزی نگفتم

 «چند ساعت بعد»

نگش رو روی پیرهن پندار داشت جلوی آینه کراوات قرمز ر
پوشید و حسابی غرق توی تیپ خوشگلش شده بود. منم سفیدش می

 .کرد! بهش گفتمداشتم موهام رو مرتب می
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 میتونم یه آرایش کمرنگ بکنم؟ -

های آبی رنگم از برق از توی آینه نگاه نافذش رو بهم دوخت. چشم
 .نگاهش ترسیده شدن و سره به زیر انداختم

 :صدای نجوا شدش گفت

 .کنمفقط یکم! ببینم بیشتر از یکمه، پشیمونت می -

  

زیر لبی گفتم و سر خوش رفتم سراغ « چشم»از روی عمد 
خواستم عمدا با پندار ست بشه آخه یه کت و شلوار می  هام.لباس

  .خاکستری و کراوات و جلیقه قرمز پوشیده بود

د. برش ام بهم چشمکی زنگاهم افتاد به ساکم که مانتوی خاکستری
ام رو برداشتم گذاشتم کنار. داشتم و از روی جا لباسی شال زرشکی

  !رفتم جلوی آینه و بوی عطر پندارم رو استشمام کردم

عجب هارمونی قشنگی داشت عطر سرد و اخالق سردش. یکم کرم 
هام پیدا نباشه بعدشم یه مرطوب کننده زدم به صورتم تا گودی چشم

دونستم یکم پر رنگه هام مالیدم! میلبرژ قرمز مخملی رنگ رو به 
بخاطر همین با پشت دست از رنگش کمتر کردم. لبخندی زدم و 

پندار بیرون   هام رو تن کردم و زدم بیرون!سریع و السیر لباس
 :داخل ماشین منتظرم بود. رفتم نشستم کنارش و گفتم

 شرمنده! زیاد معطل شدی؟ -

چیزی نگفت و با استایل  فقط سرش رو به معنی نفی تکون داد و
 .جذابش چشم به جاده دوخت

حدودا بعد از نیم ساعتی رسیدیم جلوی یه رستوران خیلی شیک. اسم 
  .رستوران قِشم بود و خیلی دکوراسیون جذابی داشت

با توقف ما یه ماشین مشکی خیلی مدل باال هم توقف کرد و عمو 
شون آقا اتابک از ماشین اومدن پایین. و همراه همیشگی« آقا»
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سریعا دوسه تا بادیگارد قوی هیکل هم از توی ماشین در اومدن و 
 .داخل رستوران شدن

  :پندار سیگارش رو از روی لبش جا به جا کرد و گفت

گذره! اما االن یکم نقدرها هم بهت خوش نمیمیدونم زندگی او -
های آق همایون خوب گوش کن! راجب بچه و منطقی باش، به حرف

نی نی کوچولو هم حرف زد قاطع و درست حسابی رد میمچه و نی
 تونم. باشه؟و میگی مشکل دارم نمی

 ...پندار -

 :برگشت سمتم و نگاهم کرد. منتظر نذاشتمش و گفتم

 یا خراب کنم؟ اگه سوتی بدم -

 !اتفاقی نمی افته! فقط جوابت یکی باشه -

 ...اگه نتونسـ -

 :اخم کرد و با تحکم گفت

 .میتونی! پیاده شو -

با تردید از ماشین پیاده شدیم و شونه به شونه هم وارد رستوران 
 بزرگ شدیم. دو نفر به استقبالمون اومدن و از قضا آشناهای همسرم

 :متم و گفتبودن. یکیشون برگشت به س

 با کی افتخار آشنایی دارم خانوم محترم؟ -

 :لبخند کج و کوله و مصنوعی زدم و گفتم

 !همسر پندار هستم -

 :لبخندی زد و به پندار گفت

خوشم اومد رفیق، اون آوین لیاقت نداشت؛ یکی از اون بهتر  -
 .گیرت اومد

 :اش و گفتاون یکی زد روی شونه

رو تلخ نکن! پندار همه چیز و مشونای بابا بیخیال محسن، کا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 156 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

تیریپی بهم زده؟ بابا استیل گنگ، البته  بینی چهفراموش کرده نمی
  !خودت و خانومت

 :انگار همون محسن گفت

 !آره باهم ست شدن -

خندیدن و پندار هم باهاشون همراه شد. یکم احساس خفگی ظهر بهم 
ِر با اومدن اسم دختدست داده بود. واقعا هم حالم خوب نبود! انگار 

 .عمو همایون این شکلی شده بودم

اومد این سمتی و بر خالف یکی از بادیگاردها رو دیدم که داشت می
 .مشغول صحبت با دوستان قدیمیش بودتصورم اومد کنار پندار که

بادیگارد غوق پیکر خم شد سمت پندار و در گوشش چیزی گفت 
 .پندار هم با سر تایید کردو

 :به دوستانش گفتبعد رو 

مونم با خب رفقا، دیگه وقت خداحافظیه! چند روزی تو قشم می -
 .شیمخانمم یه مسافرت کوتاه داشته باشیم! حتما دوباره مزاحمتون می

 :دوستش گفت

نداریم قدم هر جفتتون ها روای بابا ُولِک! من و تو که این حرف -
 .سر چشم ما دوتا. برید وقتتون رو نمیگرم

هر دوشون رو به آغوش کشید و منم محترمانه باهاشون  پندار
 .خداحافظی کردم

 .از پندار پرسیدم

 !. چقدر خونگرم و محترمنهات رو ندیده بودمتا حاال این دوست -

 .رفقای دوران سربازیمن -

 .اینا ی گفتم و رفتیم سر میز عمو همایون«آهان»

نشست اونطرف  های الزم انجام شد و پندار به سردیاحوالپرسی
گذاشت روی دستم و توی سکوت منتظر میز. دست سردش رو



 

 

 WWW.98IA3.IR 157 نودهشتیا مطیع تو _ فاطمه فلکی کاربر انجمن 

 

شدیم که بیاد سفارشاتمون رو بگیره. گارسون با لبخند گارسون
 :چندشش اومد کنار میزمون و گفت

رستوران ما. چی میل  VIP سالم، خیلی خوش اومدین به میز -
 دارین؟

د. منم سکوت سفارش داد اما پندار سکوت کر همایون چای رو عمو
 .رو جایز دونستم و چیزی نگفتم

 :گارسون دوباره گفت

 میل دارید؟ امروز غذای مخصوص هم داریم، -

 :عمو همایون گفت

 چی هست؟ -

میرزا قاسمی مخصوص شمال، برای جاذبه گردشگری عالیه و  -
 .مطمئن باشید خوشمزه و دلچسبه

سمتش که  پندار پوفی کشید و دستم رو توی دستش فشرد. برگشتم
دیدم از توی جیبش دوتا تراول پنجا تومنی در آورد و به سمت 

 .گرفتگارسون 

هم شروع کرد به تشکر کردن و آخر سر با دوتا چای گارسون
های ِرشوه طلب و سوءاستفاده گر؛ واقعا برگشت! متنفرم از این آدم

ای کرد و به اتابک این کارشون نفرت انگیزه. عمو همایون سرفه
 :اشاره کرد و گفتخان 

اتابک از اولین روز زندگی من هم خبر داره، چه کارایی که  -
نکردم، چه کارایی که کردم! تصمیماتم، مشکالتم، خالصه همشون! 

از همه اینا باخبره، یکیش ازدواج شما دوتا. من به پدر های هر 
دوتون مدیونم! پدر پندار که یه روزی تمام هستی من بود و بهترین 

های عالمه و به بود و هست. پدر نوا جانم هم که یکی از خوب رفیقم
گردن من کلی حق داره! شمام برای من شبیه ایمان و آوین و امیر و 
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 .ماهورید

 :هاش و کشید و توی هم و گفتپندار اخم

  !برای بار هزارم دارم میگم که ماهور پسرت نیست -

اتابک خان که  عمو همایون سرش رو انداخت پایین و پوزخندی زد.
 :تا االن ساکت بود گفت

هم نشون  DNA پندار، این بحث ثابت شده بهت. دیگه آزمایش -
 !داده که همایون پدر اصلی ماهوره. وصیت پدرت هم که خوندی

رو محکم فشرد. آخه خب پندار کالفی پوفی کشید و دوباره دست من
 دیوونه چیکار به دست من داری؟

 .شید و حرفی نزدعمو همایون نفس عمیقی ک

میز بزرگی بود که مدل چوبی داشت. وسطش یه گلدون قشنگ با 
بود و یه جعبه دستمال کاغذی شیک و با « حسن یوسف»ها گل

عمو همایون هم کرد وکالس. پندار داشت با لیوان چاییش بازی می
 !خوردداشت با آرامش خاصی می

برادرم » نریمان رای من و باومد خونه ما و عمو همایون همیشه می
های قشنگی اسباب بازیها وهای شیک و عروسکلباس« 
  .آوردمی

کنه تر که شدم فهمیدم برای پدرم موادی که مصرف میبزرگ
کرد. از میاره و نریمان رو دعوت به خوردن زهرماری میرو

 اونجا بود که ازش متنفر شدم؛ ولی همچنان به این پایبند بودم که
 !لی زحمت کشیده بود برام و به گردن من حق دارهعمو همایون خی

 :گفتپندار سکوت رو شکست و

چیزی که ما االن بخاطرش اینجاییم رو به نوا خب. قرار شد اون  -
  !بگید

 :عمو لبخندی زد و گفت
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 شنیدم رفته بودید بیمارستان! درسته؟ -

هام گرد شد. عمو از رنگ پندار کامال پرید و منم از تعجب چشم
 پا گذاشت؟ یا دنبال ماست؟کجا میدونست؟! یعنی برای ما به به

تر پندار اخم کرد و سرشو انداخت پایین. کراواتش رو یکمی شل
 :کرد و گفت

 .بله، درسته -

اش رو زد باال و یه خودکاری از داخل عمو آستین لباس چهارخونه
ا جیبش در آورد و شروع کرد به بازی کردن با اون. همینجور که ب

  :رفت گفتخودکار َور میاون

 االن یک سالی هست ازدواج کردین نوا جان درسته؟ -

 :آرومی کردم و گفتم سرفه کوتاه و

 !هشت ماهی هست که ازدواج کردیم -

 :ی گفت و ادامه داد«اوهوم»

خواد می های من هستین! دلمهمونجور که گفتم شما مثل بچه -
انگار گفت اقدام کردید اما مشکل فرزندتون رو ببینم. اما پندار 

 داشتید؟ درسته؟

نگاه کردم به پندار که دست سردش االن دیگه داغه داغ شده بود و 
 .منتظر چشم دوخته بود به رو به روش

 :آروم فقط گفتم

 !بله درسته -

فرستم نیویورک تا درمان بشین. این مسئله می خب پس شما رو -
م نباش ایما... ببخشید، شرکت های نیست. پندار جان نگران ساده

 !مایکل رو میفرستم به جات کار کنه

هام داشت از حدقه میزد بیرون. برای یه دروغ این همه عمو چشم
پیگیره؟ پندار ناباورانه دستم رو فشرد و انگار اونم مثل من منتظر 
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بود حرفی بزنم. منم یاد قولی که به پندار داده بودم افتادم و ناخونم 
  گفتمو فشردمستم رو کف د

تونم. بهترین دکترای اینجا من رو از بچه داری منع کردن! نمی -
 شما که دوست ندارید بچه ما معلول یا استثنایی باشه؟

رید نیویورک اونجا بهترین دکتر ها وجود گفتم که دخترم، می -
داره! اونجا درمان میشی و اگرم دوست داشتی فرزندت رو اونجا به 

 .ردنیا بیا

لبخند محو پندار سریع از روی لب هاش پرید. عمو همایون آخرین 
به همراهش   شد.خورد پ از روی صندلی بلندقلُپ از چایش رو

 دوخت به من! اتابکاتابک هم بلند شد و با یه لبخند مرموزی چشم
 .معلوم بود از دروغ ما کامال خبر دار شده و بویی برده

 :چشم ازش گرفتم و عمو گفت

کنم خونه تهران! هاتون رو هفته دیگه براتون پست میخب بلیط -
این یه هفته رو پندار بهت مرخصی میدم که دیگه درگیر کارای 

 !شرکت نشی. اتابک بریم

دور شدن. حتی مجال حرف زدن یا و بعد با قدم های سریع ازمون
پندار سریع دستش رو از   مخالفت کردن رو به ما دو نفر ندادن!

 :جدا کرد و گفتدستم 

 .زدی بدترش کردی -

 :با تعجب برگشتم به سمتش و گفتم

 .چی اخه من مقصر شدم چی؟! من؟ برای -

نبود. از این اعصابم خورد بود  حواسم به جمعیت دور تا دورمون
 :دوباره گفتم کشیدم توی هم وهام رومقصر میدونه. اخم که االن منو

بازم اون حرف خودش رو زد.  دیدی که چی جواب عمو دادم اما -
 !من رو مقصر میدونینبودم که   ایمن کاره
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 پندار هم از این برخوردم هم جا خورد هم عصبی شد. مچ دستم رو
 :هاش غریدز الی دندوناگرفت توی دستش و  محکم

  !طالقت میدم -

انگار یه سطل آب یخ خالی کردن روی سرم. تیغه کمرم عرق 
 !حالت بدی بهم وارد شد. مثل ترسیه سردی نشست و

 وسرم رو انداختم پایین. مطمئن بودم االن نگاه بقیه روی ما زومه 
لحظه بمیرم و  خواست اونمیدلم  شدم وداشتم به همین دلیل آب می

 !نبینم دیگران رو این تحقیر نگاه پندار و

قرار اینجور مورد امتحان  ارزشم که من روواقعا خدایا اینقدر بی
 !میدی؟

های مونه؟ اشکمگه خودش صبح بهم نگفت که تا تهش باهام می
قائم گذاشته هاش وهام دست خودم نبود. پندار دستجاری از چشم

 .هاش رو روی میز چوبی گذاشته بودبود روی صورتش و آرنج

کردم، اخه االن؟ توی این هوای شرجی چرا باید احساس سرما می
  سردم بشه؟

توی دلم گفت که این سرمای بدنم از ترس و استرسه! در یه نوایی 
 !صورتی که دکتر صبح بهم گفته بود استرس برام مضره

 استرس یه روزی تموم بشن؟خدایا یعنی میشه این همه ترس و

  

 !پاشو بریم خونه -

  

پیچید. از سر جام بلند شدم و گوشم  صدای پر از خشم پندار توی
تا  و مثل یه جوجه افتادم دنبال پندار و المچنگی به کیف دستیم زدم 

 .شروع کرد به رانندگی کام حرفی نزدم! نشستیم پشت ماشین و

نگاهم رو توی آینه به خودم دوختم و دیدم که صورتم کامال رنگ 
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هام جوشیدن و این دفعه هام سرخ سرخ! دوباره اشکپریده و چشم
 .بلند بلند گریه کردم

پارک گردشگری نگه داشت و چیزی  پندار ماشین و کنار یه
 :هو برگشت به سمتم و گفتگفت. یکنمی

 گریه نکن! چته اخه تو؟ -

کشید. چیزی نگفتم و به گریه کردنم ادامه دادم. قلبم به شدت تیر می
 :به زبون اومدم و با صدای لرزونی گفتم

کشه! از بس که تو شکوندیش و غرورم و قلبم داره تیر می -
آیم مسافرت ه کردی.مثال... مثال خیره سرم گفتم میشخصیتم رو ل

 .گذره اما روز اول نشدهحالمون خوب میشه بهمون، خوش می

 پوزخندی زدم سرم و به شیشه ماشین تکیه دادم. حالم خوب نبود و
این حال بدم فقط یه آغوش از جنس آرامش و محبت می خواست.اما 

  !دریغ از یک ذره محبت توی وجود همسرم

  :اخواسته گفتمن

چی میشه؟ حداقل من یکم محبت رو از  دار شیممگه، مگه ما بچه-
ای بار بیاد. ذارم که مثل مادرش عقدهکنم و نمیبچه خودم دریغ نمی

  !می خندم امیکم با بچه

 :گفتپندار کامل برگشت به سمتم و

داری میگی؟ خودت تو خونه زندگی من آرامش نداری بعد چی -
یه بچه دیگه هم بدبخت کنی؟ من و تو حتی یه زن و  خوایمی

 .شوهر واقعی هم نیستیم! چه برسه به اینکه پدر مادر یه بچه باشیم

این حرفش اونقدر معنا داشت و دلسوزانه بود که بغض عمیقی 
نشست توی گلوم. گلوم حسابی درد گرفت و بخاطر همین به سرفه 

 .افتادم

ودیم. شب باید به سمت تهران امروز روز آخری بود که اینجا ب
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روز حسابی به جاهای مختلف رفته  ۴کردیم! توی این حرکت می
اما یه مشکل بزرگی این وسط بود که   بهم خوش گذشته بود بودیم و

  !تونستم بخندمنمی

چیزا  یا مثل قبل ذوق کنم که قراره با پندار بریم بیرون یا برام خیلی
گفت فقط پندارم هیچی نمی  ریده.مثل لباس یا بستنی و خوراکی خ

گفت. مثل اون روز که خرید و نظرات تعصبی خودش رو میمی
رادی رفته بودیم داخل یه پاساژ که لباس بخریم اما از هر لباسی یه ای

 .گرفتمی

 :گفتماداش رو در آوردم و

این اینجاش اونجوریه، رنگش روشنه، پاره پورس، مثل لباس  -
  !پوشمنمی من تو بیابونمکهنه هاست، این رو 

آورد آخرشم چیزی نخریدیم اما رفتیم و همش حرص من رو در می
هاش و یه غذای مشتی به خوردم دوباره همون رستوران دوست

نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل تراس بزرگ اتاق. قشنگ و   داد.
اون سمت هم  دلباز بود، سمتی دریای بی کران قشم معلوم بود و

  !شیک های بلند مرتبه وختمونکلی سا

ام های کشیدهیه گلدون کوچولو لبه تراس بود. رفتم سمتش و انگشت
 :هاش کشیدم و گفتمرو روی گلبرگ

 سالم گل خوشگل، خوبی؟ اینجا تنهایی؟ آخی، منم همیشه تنهام. -
  .یعنی آدم زیاد دور و برم هستا، اما کسی دوستم نداره

... 

شنوی. مگه میهام رو گیاهان زندن! پس حرفمن معتقدم گال و  -
 نه؟

... 
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های نارنجیش رو استشمام کردم و خم شدم و بوییدمش. گلبرگ
خواد. داد که دوباره دلم گریه میچیزی نگفتم. تاری چشمم نشون می

 .زدم و چیزی نگفتماما محکم چند باری پلک

 !راناگه دوستش داری میتونم به مدیر هتل بگم ببریمش ته -

با ترس برگشتم عقب و به صاحب صدا نگاه کردم. پندار بود که 
دست به سینه به دیوار تکیه زده بود و موهای بهم ریختش، 

 .ترش کرده بودجذاب

 :با ترس و دلهره گفتم

 !َنـ...ـه نیازی نیست -

 :گفتشونه باال انداخت و

  !شاید یکم خوشحال شی گفتم -

 :طرفم و گفتشال توی دستش رو پرت کرد 

 !سرت کن. زودم بیا تو -

چجوری اومد  که بعدش از تراس خارج شد. هنوز توی شوک بودم
 .شنیده بودهام روداخل، حتما، حتما حرف

به شال توی دستم نگاه کردم. لبخند ناخود آگاهی روی لبم نشست و 
در عین بی حرف به سمت خونه رفتم. هتل زیبایی بود، مجلل و

ها بخوابی و مش! یعنی جون میداد اینجا بگیری ساعتحال، پر آرا
 !همه جا سکوت باشه

 پندار داشته موهاش رو شونه میزد جلوی آینه. توی آینه نگاهم کرد
 :و گفت

هات رو بخور بگیر بخواب خوایم حرکت کنیم! قرصشب می -
  .خسته نشی

 :سرمو تکون دادم و بی هوا گفتم

 هنوز سر حرفت هستی؟ -
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 :و گفت اخمی کرد

 کدوم حرف؟ -

 ...طالق -

خودش هم از این رک بودن کالمم جا خورد. اخه هیچوقت اینجوری 
ندار پنبودم. جای تعجبم نداره که با تلفظ این کلمه قلبم مچاله میشد. 

 :یکم به خودش اومد و گفت

 !ممکنه -

 :در عین خونسردی فقط لبخندی زدم و گفتم

 کجا برم؟ -

 !یعنی چی کجا برم؟ -

رفتم سمتش و شونه رو از دستش گرفتم. با تعجب زل زده بود به 
  !لبخند گوشه لبم

تر کردم و خیره شدم به موهای خیس و نامرتبش. لبخندم رو عمیق
 ...معلوم بود رفته دریا

 :برای ادامه دادن مکالمون گفتم

 آخه من جایی ندارم. میدونی، همیشه آرزوم بود یه شوهر جذاب، -
 .پولدار، خوش اخالق داشته باشمخوشتیپ، 

هام و داشتم با کمال خونسردی از عمد تاکید داشتم روی حرف
 .زدمموهاش رو شونه می

ولی میدونی مشکل من کجا بود؟ غول چراغ جادو فقط سه تا از  -
  .کردآرزوها رو بر آورده می

هاش رو کشیدم به موهاش تا خشک ای کردم و حوله دور شونهخنده
میدم ازم خیلی بلندتره، با آرامش نشست روی صندلی جلوی شه. فه

  !میز و خیره شد توی نگاهم

  خندیدم و از توی آینه زل زدم بهش. دوباره گفتم
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 پندار میدونی چرا این آرزو رو کردم؟ -

 .سرش رو به معنی نفی تکون داد

ام ای بودم! عقده محبت دیگران و داشتم. چون از بچگیچون عقده -
دری داشتم که مواظبم باشه، نه یه پدر درست حسابی که بهم نه ما

آرامش بده. نریمان داداشم که فقط ب فکر عشق و حال خودشه و به 
ایه! آره من توی یه همچین جایی بزرگ های دو دقیقهفکر خوشی

ق شدم. االنم آرزومه که دوباره برنگردم اونجا، که متاسفانه با طال
و  ره برگردم و داداشم ازم سوءاستفاده کنهتو، مجبورم که برگردم! آ

  !پدرم مجبورم کنه پای بساط کثیفش بشینم

رخ  پوزخندی زدم و با لبخند تکیه دادم به میز. حاال این دفعه رخ در
 .پندار بود

 !عجب اسم دلنشینی داشت

 :بهش گفتم

میدونم عاشق آوین، دختره عمو همایون شدی، ولی نزار با  -
تر بشه. مجبور نیستی بیچاره هم از این بیچارهتصمیماتت یه آدم 

تحملم کنی! من همه جوره مطیع تو هستم و هر کاری بخوای برات 
 انجام میدم. حتی شده کاری میکنم به آوین برسی، اما فقط تا لحظه
کنم مرگم من رو تحمل کن! حتی، حتی میرم یه جای پرت زندگی می

ات خونهزار زنت، همزنم. ولی فقط بدیگه هم باهات حرف نمی
 !بمونم

چند لحظه در سکوت مطلق بهم خیره شدیم. بعد یهو پقی زد زیر 
 :هاش گفتدفعه من بودم که جا خوردم و میون خندهخنده! این

 حاال کی گفته من قراره طالقت بده جوجه؟ -

دیدم. جوجه؟! این مرد اولین باری بود که پندار رو اینجور می
؟ از سر جاش بلند شد اومد جلو و بعد با تعصبی وخشن و این لحن
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 :یه حرکت محکم دماغم رو کشید وگفت

 .نترس! ماله بد بیخ ریشه صاحابشه -

به خودش اشاره کردو بعد با خنده خودشو پرت کرد سمت تخت. منم 
ای شده تعجبم هزار برابرشده بود! مگه میشه؟! انگار یه آدم دیگه

 .بود

*** 

 ای؟آماده -

کران گرفتم. پندار دادم ونگاهم رو از دریای بی سرم رو تکون
 :دوباره گفت

 ؟خوای دم آخری یه گشتی بزنیممی -

یه  لبخند زدم و به گلدون کوچولو و نقلی توی دستم نگاه کردم. و بعد
کوچولو گفتم. هر دومون سوار ماشین شدیم و استارت زد. « نه » 
  .دوختم به گل قشنگمتم و نگاهم و دوباره ی زیر لب گف«هللا بسم» 

اوم؟ یعنی اسم بزارم براش؟ گل داوودی خودش اسم داره. ولی من 
 !شهچخواد پندار صداش کنم. مگه دلم می

خوام بگم بجاش به این گل هایی که به این بد اخالق میحرف 
 !کنهخوشگلم میگم که غرغر نکنه تو سرم اذیتمم نمی

 صبح بود. خیلی خسته بودم صندلی ماشینم ۴تو راه بودیم و تقریبا 
  !کرددیگه داشت جان به جان آفرین تسلیم می

 :از پندار پرسیدم

 چند ساعت دیگه داریم برسیم؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و بعد با خمیازه گفت

 .چهار ساعت -

ی نگاهی به تیپ اسپرتش کردم. یه تیشرت خاکستری که یه رگه
کرد. شلوارش هم یه شلوار مشکی زرشکی روش خودنمایی می
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 .ورزشی

. دست پر از عضله و رگش رو نگاهی بهم انداخت و چیزی نگفت
آورد جلو و ضبط ماشین رو روشن کرد. صدای رضا بهرام پیچید 

 :گفتتو ماشین که می

 مردم ز دردش

 دردا نیامد

  ماندم به راهش

 اما نیامد

  نیلوفری مرد

 بودا نیامد

 از رفتگان بود تنها نیامد

  

  مجنون دله من

 لیال نیامد

  از ما جداشد با ما نیامد

  سودت زیان شد

 سودا نیامد

  

 در من نومید گل مرد و گمشد

 بختم به خاری پژمرد و گمشد

 باغ و بهارم افسرد و گمشد

 خورد و گمشدشوغ وصالم سر 

  

  مجنون دله من
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 لیال نیامد

  از ما جداشد با ما نیامد

  سودت زیان شد

 سودا نیامد

  

لبخندی زدم و با آهنگ الالیی طور سرم رو به پشتی صندلی تکیه 
 !ترسیدمدادم. از تصمیم عجیب و غریبی که گرفته بودم می

  .کنهمیگذره حتما پوستم رو اگه پندار بفهمه چی تو این سر من می

 یعنی واقعا کارم درسته؟

 !نجات میدممعلومه که درسته. دارم زندگی خودم رو 

 کنی چیکار؟یه حرفی بزن. اینقدر فکر می -

خواست باهاش حرف بزنم؟ از این به پندار نگاه کردم. یعنی دلش می
 کارم عصبانی نمیشد؟

 :بهش گفتم

 !حرفی ندارم خب -

تیش زد و پک عمیقی بهش زد، خندید و سر تکون داد. سیگاری آ
 :بعد یهو پرسید

 تا حاال سیگار کشیده بودی؟ -

ای که به خواسته پدرم مجبور شدم معتاد بشم، افتادم! یاده اون دوره
 :بخاطر همین گفتم

 !آره، یه مدتی اعتیاد داشتم -

کرد چشم با تعجب برگشت سمتم؛ اما بخاطر اینکه رانندگی می
 :گفتدوخت به جاده و دوباره 

 !کنمواقعا؟ چرا، البته مجبورت نمی -

نه، ایرادی نداره. بهت گفته بودم که پدرم اعتیاد داشت، به همین  -
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خاطرم من رو مجبور به مصرف کرد! خب منم وابسته شده بودم 
 ... بهش و

سکوت کردم. خودش تا ته قضیه رو رفت و سر تکون داد! بعد 
 دوباره پرسید

 چطور شد که ترک کردی؟ -

 روزه اولی که اومدم عمارت عمو رو یادته؟ -

با یه اخم مصلحتی رفت توی فکر و حرفم رو تایید کرد. منم ادامه 
 :دادم و گفتم

خوردم من رو کتک زدن بعدش من رو اون دوتا مرد اَلوات، تا می -
پرت کردن پشت ماشین و آوردنم اونجا. عمو همایون من رو شاید 

دقیق بخوام بگم یک شب قبل از عروسیه نزدیک تا یک یا دو هفته، 
کرد تا ترک کنم. آوین، حبسم کرد توی یه اتاق و بهم رسیدگی می

 !درسته سخت بود، اما شد

لبخندی زدم و به مرد مغرورم خیره شدم. مرد مغرورم دیگه خیلی 
 !عصبانی نمیشد

 یعنی ممکنه یه روزی من رو به اندازه آوین دوستم داشته باشه؟

 .به خودم پوزخند زدم و این از چشم پندار دور نموند توی دلم

 :بهم گفت

 !چیزی شدی؟ -

 :گفتمو  لبخند زدم

 .نه -

ام توی طلوع های آبیاز آینه بغل ماشین به خودم خیره شدم. چشم
خاصی نداشت اما پوست سفیدم حسابی توی چشم  آفتاب زنگ

شدن چند یی رنگم که چند وقت پیش سفید خورد. موهای طالمی
 !تاشون رو توی سرم دیدم، توی این تاریکی معلوم نبودن
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خواست مثل آوین باشم؛ چشم و ابروی ساده و بسیار میگاهی دلم
های بامزه! پس بخاطر همین بود اخالق   خوب،شیک! اندام تو پر و

خیال کردم خواست. باز دوباره لبخند زدم. اینقدر فکر وکه منو نمی
 !که خوابم برد

*** 

 !با استرس دست خیسم رو پاک کردم. گزینه تماس رو گرفتم

 :گفتبعد چند تا بوق عمو گوشیو وصل کرد و

 !سالم دخترم -

 سـ...ـالم عمو، خوبین؟ -

 !ممنون. جانم کاری داشتی؟ -

 :پوفی کردم و نفس عمیق کشیدم. آروم گفتم

این خواید برامون بلیط بخرید! زنگ زدم که از پندار شنیدم می -
  .کار رو لطفا نکنید

 :تعجب عمو رو حس کردم که گفت

 شده؟ز گفتیم. االن چیهامون رو اونروما حرف -

 !گفتیم چیـ..ـزه خاصی نشده، فقط، فقط ما دروغ -

 :چند لحظه سکوت عمو رو شنیدم و گفت

 .ممنون که اعتراف کردی عزیزم. با پندار حرف میزنم! خداحافظ -

 .هلت خداحافظی بده گوشی رو قطع کردبدون این که به من م

اومد. اگه به پندار بگه من به عمو داشت از استرس اشکم در می
 ...همه چیز و گفتم؟ اگه بگه

های لرزونم زیر گاز و خدای من! عجب اشتباهی کردم. با دست وای
کم کردم و خودم رو مشغول تمیز کردن یخچال بزرگ خونمون 

 .کردماید یکم خالیش میکردم. حسابی پر شده بود و ب

اینقد خودم رو مشغول کرده بودم که وقتی تموم شد، از کمر درد 
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هام رو خودم رو پرت کردم روی کاناپه! نفس عمیقی کشیدم و چشم
ام بستم. موهام رو دورم آزاد کردم و دستی البه الشون کشیدم. معده

وان کرد. آخه از صبح فقط یه لیسوخت و داشت اذیتم میعجیب می
 !آب پرتغال خورده بودم

هاست که پندار هم از سره کار برگرده. دوباره بود و االن ۹ساعت 
جا دونستم وقتی برگرده خونم رو همیناسترس بهم غلبه کرد! می

 !ریزهمی

تنبیه بزرگی در پی دارم. کلید توی خونه چرخید و ضربان قلبم 
. سرش پابین رفت روی هزار. در باز شد و مرد من وارد خونه شد

  !ای فوق العاده شده بوددید. توی اون پیرهن قهوهبود و من رو نمی

اومد داخل خونه. بلند کتش توی دستش بود و داشت قدم زنون می
 !شدم و رفتم سمتش

 !سالم، خسته نباشی -

زیر لبی کرد! بعدش کتش رو گذاشت « سالم » داد و یه سر تکون
 گوشه مبل و گفت

 غذا حاضره؟ -

 :دون مکث گفتمب

 !تقریبا، یکم صبر کن دم بیاد -

کردم که حداقل آرومه! باز سر تکون داد. داشتم خداروشکر می
 ...مطمئنم که عمو همایون باهاش صحبت کرده اما

  اس؟برام سوال بود که چرا اینقدر خسته

 .هاش و انگار به زور باز نگه داشته. آخی! بمیرم براشچشم

 :کشیدم گفتمدیس برنج و میهمونجور که داشتم 

 ...ای انگارهات و عوض کن! خستهتا من میز و بچینم برو لباس -

 .پیشونیش رو فشار داد و از آشپز خونه زد بیرون
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میزو قشنگ و با سلیقه براش چیدم. حسابی هم توی دلم ذوق کردم 
 به این سلیقه. گلدون باریک که توش دوتا شاخه گل رز سفید بود رو

گذاشتم گوشه میز و دوتا بشقاب که از تمیزی برق میزدن رو گذاشتم
 .دو طرف میز

قاشق چنگال رو به دقت گذاشتم و یه کاسه ماست برای پندار 
گذاشتم. توی ظرف مخصوص هم کمی سبزی ریختم و یه کاسه 

 !ترشی مورد عالقه پندار رو ریختم

حس هاش رو به سمت آشپز خونه همه چیز کامل بود که صدای قدم
دیدم با همون چهره خسته و یه لبخند نادر کنج کردم. سر بلند کردم و
کنه. سریع خجالت زده شدم و منم یه لبخند لبش داره بهم نگاه می

کوچولو تحویلش دادم. بعدم سر به زیر برنج و گذاشتم وسط میز و 
 :گفتم

 !بفرما بشین -

خاطر صندلی رو کشید عقب و نشست. معلوم بود حسابی گشنشه، ب
  .همین بشقابش رو کشیدم جلو غذا براش ریختم

پندار دمپخت رو دوست داشت. یعنی از با ولع خوردنش فهمیده 
کردم بیشتر براش درست کنم؛ اما بودم. در هفته هم اکثرا سعی می

  !عاشق کباب هم بود

تونستم آتیش کنم و براش درست کنم گاهی اوقات، اونم من که نمی
اومد خونمون، از دوستانش یا همکاراش میخیلی کم اگه یکی 

  !کرددرست می

 !اما تا حاال نشد برای خودمون درست کنه

 !غذات رو بخور، نه منو -

خیره  -با شنیدن صداش جا خوردم. ای لعنت به من که داشتم خیره
کردم. دو تا قاشق خوردم و دیگه نتونستم. درد معدم نگاهش می
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ت تهوع هم به این درد اضافه عجیب شدت پیدا کرده بود. حال
 !کردمی

باره، تموم محتویات معدم اومد باال. دویدم سرم گیج رفت و به یک
سمت دستشویی و با دیدن خون وحشت کردم! باز دوباره دارم خون 

 باال میارم؟

زد. اما اسمم رو صدا می شنیدم کهصدای پندار رو از پشت در می
 !دادمانگار داشتم جون می

 ه به موقعیتم آبی زدم به صورتم و مثل مرده متحرک در وتوجبی
 :باز کردم. پندار حجوم اورد به سمتم و گفت

 دوباره؟ -

هام، دور از چشم زدن اشک توی چشم . حلقهبا بغض سر تکون دادم
به   به طرز عجیبی برق مهربونی و تو نگاهش دیدم! پندار نموند و

 :ارم و گفتنروی مبل دراز کشیدم و نشست ک کمکش

 غذات رو بیارم اینجا بخوری؟ -

 :بهش گفتم پلک زدم. اشکم سرازیر شد.

 !خورمبریم تو آشپز خونه می -

هاش رو روی هم فشار داد و باهم رفتیم توی آشپزخونه. به این پلک
  !حضور گرم و مهربون پندار عادت نداشتم

بود که ریختم و همش یاده کار ظهرم می افتادم. این عرق شرم می
  !بغضم عمیق تر شه انداخت و باعث میشدچنگ می به دلم

  .ده بودخورد و سکوت کرپندار به آرومی غذاش رو می

من هم به سختی غذام رو تا ته خوردم، وقتی غذای هر دومون تموم 
 :گفتشد پندار 

 میشه باهم حرف بزنیم؟ -

 :گفتمبرگشتم سمتش و
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 !بشورم، بعد بزار اول ظرف هارو -

کمک جمع کرد و منم سریع  ها روسر تکون داد و ظرف
 !شونشستممی

وقتی کارم تموم شد بر طبق عادت براش یه فنجون قهوه درست 
کردم. دلدردم شدید شده بود اما به سختی خودم و سره پا گذاشته 
بودم! رفتم کنارش و فنجون قهوه رو گرفتم به سمتش. با لبخند 

 .ره تلویزیون شدخیعجیبی ازم تشکر کرد و

کردم. یکم که نگاه کردم برگشت و رخش نگاه میمنم داشتم به نیم
هاش دیگه درشت نبود و خیلی خسته خنده دندون نمایی زد. چشم

 .اومد اما خندیدخمار به نظر می

نشسته بود. منم لبخندی زدم که نگاهش رفت اش به دلمخیلی خنده
  .بود ام رو دیدهکنار لبم؛ حتما چال گونه

اش لبخندم و با خجالت ازش گرفتم و سر به زیر انداختم! فنجون قهوه
 :رو مزه مزه کرد و گفت

دار امروز همایون برام یه شرطی گذاشت، گفت یا با نوا بچه -
کنی! در هر صورت هنوز شید، یا با دختر شریکش ازدواج میمی

 ...من رو خدمتکارش میدونه

کردم که غم توی چشماش موج میزد. سرمو آوردم باال، بهش نگاه 
 :بهش گفتم

 .ای! ومن مطیع و خدمتکارتماما تو هنوز ارباب این خونه -

 « بعدسالیک »

  

 !اس، خوابیدههیس دختر گلم ساکت باش! بابایی خسته  -

  

ِالین توی بغلم بود و نگاهم روی ساعت افتاد. پنج صبح بود و پندار 
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 .میق فرو رفته بودتر از همیشه توی خواب عخسته

بد ترسیدم پندارم از خواب بلند شه وکرد و میالین همش گریه می
دادم روبهش خواب بشه. کالفه همونجور که داشتم الین رو تکون می

 :گفتم

 !قربونت برم آروم بگیر، ساکت -

گرفت و به سمتی گرفتم به سمتش نمیهر چی پستونکش رو می
  !کردپرتش می

 :پشت گوشم حس کردم که پندار گفت ای روزمزمه

 !بده بغل من، بده دخترم رو -

 :گفتمبا انزجار نگاهش کردم و

  !الهی بمیرم، توروهم بیدار کرد -

دخترمون رو بغل گرفت. هی اخم تصنعی روی صورتش نشست و
 .رفتاش میداد و قربون صدقهتابش می

کرد و میاز وقتی پنج ماهش شده بود اینجوری شب تا صبح گریه 
  !من و باباش از دستش خواب نداشتیم

لربا اما دخترمون اونقدر زیبا و ناز بود که ما فقط به سالم بودن و د
 !کردیمبودنش خداروشکر می

اومد به الین سر میزد و عاشق الین شده همایون هر هفته می عمو
 .بود

خواد برای ماهور خواستگاریش گفت عروس خودمه و میهمش می
م رو به من دختر» گفت میگرفت واما پندار سریع گارد میکنه 

  « !کسی نمیدم

 ۷چند دقیقه بعد پندار آروم الین و گذاشت داخل گهواره. ساعت 
 .صبح بود و باید کم کم آماده میشد تا بره سره کار

 :بهش گفتم
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 خوای یکم بخوابی؟پندار جانم نمی -

 :از همونجا گفترفت داخل سرویس و

 یگه، تا بیام ترافیک سعب العبور تهرون رو بگزرونم ساعتنه د -
  !شده ۸

با حوله آبی رنگ صورتش رو خشک کرد و سیبیل و ابروهاش 
 .حسابی بهم ریخته بود

با صورت خندون رفتم سمتش و ابروهاش رو با دست مرتب کردم. 
 .بعدم عاشقانه روی موهاش رو بوسه زدم

عادت براش یه فنجون قهوه آماده رفتم داخل آشپز خونه و به طبق 
 !کردم و با چند تا بسکوییت براش گذاشتم کنار

پندار از اتاق زد بیرون و دیدم با یقه کت طوسی طوسی رنگش 
 .رفتورمی

 :ازش پرسیدم

 چیزی شده؟ -

 :داد و گفتسر تکون

 !کنم این صاف نمیشهآره عزیزم، هر کار می -

کردم اما یکم چروکی لبخند زدم ورفتم سمتش. کتش رو صاف 
زیرش معلوم بود اونم مشکل از دوختش بود. سر بلند کردم و خیره 

 :های نافذش و گفتمشدم توی چشم

  !کنمعزیزم این بخاطر دوختشه، اومدی خونه برات درستش می -

خندید و هاش داشت میلبخندی زد و اونم بهم خیره شد. چشم
ین هر دومون رواز شیطونی همیشگیش روداشت که صدای گریه ال

 !جا پروند و من دویدم داخل اتاق

 .الینم رو بغل گرفتم و نازش کردم و بهش شیر دادم تا بخوره

رفتم. اش میخورد و من توی دلم کلی قربون صدقهبا ولع محکم می
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همینجور که توی بغلم بود رفتم توی آشپزخونه و دیدم پندار داره 
تموم شد و کیف دستیش رو به   کشه.اش رو سر میهولکی قهوههول

 :دست گرفت و گفت

 !عزیزم خب من برم دیگه -

 :لبخند زدم و گفتم

  !بسالمت، مواظب خودت باش -

اومد سمتمون و هر دومون رو بوسید و بدون مکث از خونه زد 
 !بیرون. نگاهم به الین افتاد که هنوز در حال خوردن بود

کل شب رو به  و مبل.با لبخند صورتش رو ناز کردم و نشستم ر
 .اومدلطف خانوم نتونسته بودم بخوابم حسابی خوابم می

اومد. تصمیم گرفتم برای ناهار، پندار امروز جلسه داشت و نمی
همینجوری یه حاضری بخورم برای ناهار! کنار الین، همینجور که 

 !خورد دراز کشیدم وتصمیم گرفتم یه دوساعتی بخوابمشیر می

*** 

. نگاهم افتاد به دخترم که گ گوشی از خواب پریدمبا صدای زن
 :آروم و دوست داشتنی خوابیده بود. پریدم سمت تلفن و جواب دادم

 .الو، سالم -

 :با یکمی مکث به صدا در اومد و زن پشت تلفن گفت

 سالم، شناختی؟ -

 :اخم تصنعی کردم وگفتم

 نه شرمنده! میتونم اسمتون رو بپرسم؟ -

 :خندید و گفت

 !آوینم نوا جان -

 :لبخند پر استرسی زدم و گفتم

 .شرمند...ـه آوین جان! نشناختم -
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 اید؟فدای سرت. امروز خونه -

 :تعجب کردم. بی مکث گفتم

 بله چطور؟ -

خواستم هم برای نو رسیده بیام و حضوری تبریک بگم، هم یه می -
 !دور نمونه بهتره کاری با پندار داشتم! هر چند از تو

خر، منظورش رو نفهمیدم بخاطر همین مجال حرف زدم جمله آ
 :بهش ندادم و گفتم

  یعنی چی؟ -

 !بینمت، فعالشدم، میخب گلم شرمنده مزاحم -

  

هام رو مالش دادم و سعی کردم و سریع گوشی رو قطع کرد. چشم
 .که یکم فکرم رو آزاد کنم

داد. ظهر رونشون می ۱۲نگاهم چرخید به سمت گوشیم که ساعت 
اش ساعت دو شروع الین هم هنوز خواب بود. پندار گفت جلسه

 .میشه حتما االن وقت داره که باهاش حرف بزنم

  !م و گزینه تماس رو لمس کردماش رو وارد کردشماره

 :چند بوق خورد و جواب دادو گفت

 الو سالم، خوبی؟ -

ام سر بارداری خوش اخالق، مهربون، همه چیز تموم! و بعد خبر
 .الین اومد و دیگه صدای خنده توی خونمون قطع نمیشد

مون. اومدن خونهدوستش، آقا یزدان و همسرش الهه خانوم بیشتر می
های صمیمی هم دیگه شده بودیم پسر کوچولوی من و الهه که دوست

ای یاد شون هم تازه راه رفتن و حرف زدن دست و پا شکستهبا مزه
 .کردیرین زبونی میگرفته بود و ش

های شیشه بالکن خونه رو پاک کردم و از سر وسواس میز عسلی
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نشون  رو ۱نگاهم روی ساعت افتاد. ساعت    .مبل رو برق انداختم
های شیک و نو رو براش داد. سریع الین رو بغل کردم و لباسمی

 .کنار گذاشتم

اب هاش کش داشت رو انتخخودمم یک شومیز آبی رنگ که دم مچ
 کردم. جنسش از حریر اکلیلی بود بود خیلی اندام الغرم رو، تو پر

بگ مشکی رنگ هم انتخاب کردم و حموم یک شلوار نیم   .کردمی
 .رفتم

خواست آب بازی هر چند دختر خانومم خیلی اذیت کرد و همش می
 .کنه اما سریع از حمام بیرون زدم

زد و ، جیغ میوش آب کشیدهمجور بدون لباس، مثل الین همون
کردم و موهام و با سشوار من هم براش ذوق می   .کردبازی می

  !کردم. زنگ در خورده شدخشک می

با استرس پریدم جلوی آیفون. خاک بر سرم من که کاری نکردم. اما 
توی تصویر وقتی دیدم پنداِر جا خوردم. براش در و باز کردم و 

 .داخل اومد

ظهر اومده بود؟ االن باید داخل مگه کلید نداشت؟ این وقت 
لبخند  چند ثانیه بعد در و براش باز کردم و با   !باشه   اشجلسه

 :وارد خونه شد و گفت

 !سالم عزیزم -

 :نگران جوابش رو دادم و گفتم

 سالم، خوبی؟ -

 آره گلم تو خوبی؟ -

 چرا االن اومدی؟! کاری داشتی؟ -

 :کمال خونسردی گفت . بعد درکتش رو از تنش در آورد خندید و

جلسه کنسل شد! من هم دیدم کاری ندارم اومدم خونه. هر چند دلم  -
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 .خواست بیشتر بمونم تا روی نحس اون عوضی رو نبینممی

حرف آخرش رو کوتاه گفت. اما من کامالً شنیدم. نفس عمیقی کشیدم 
هام رو های الین رو تنش کردم. بعدش هم خودم لباسو رفتم لباس

 .پوشیدم

های پیراهنش رو باز کرد. لباسش رو دکمه پندار اومد داخل اتاق و
بغلش روی    .با یه تیشرت مشکی عوض کرد و کنار الین رفت

 .تخت خوابید و شروع کرد به قربون صدقه رفتن دخترش

تا وسایل پذیرایی رو از قبل   منم با هول عجبی رفتم داخل هالدد
 .آماده کنم

جور با استرس منتظر به صدا در ه همینکمتر از دوساعت بود ک
ساعت از شش هم گذشته بود اما خبری از    .اومدن زنگ در بودم

 .مهمون پر استرس من نبود

الین و پندار همچنان در حال بازی بودن. پندار همش سر به سرم 
 .مانی خواستگار میادگفت داره برای ماذاشت و همش میمی

 :صداش رو پشت سرم شنیدم که گفت

 .عروس خانم -

 :اخم مصلحتی کردم و گفتم

 !کوفت پندار، هی شوخی کن اعصاب من هم بهم بریز -

خندید و روی مبل راحتی خیمه زد. الین روی پاهاش بود و چیزی 
جوری از روی مبل خودم رو    .گفت، صدای زنگ در بلند شدنمی

 .بلند کردم که پام گیر کرد لبه عسلی و پرت شدم زمین

زد. خودم هم خندم گرفته یمبلند قهقهه  -دار بلند شد و بلندخنده پن
ر سریع دکمه آیفون رو زدم و د   .بود، اما وقت برای خنده نبود

  .سالن رو باز گذاشتم. منتظر موندم که آوین بیاد باال

 :در آسانسور باز شد و اومد داخل. با لبخند گفت
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 سالم، خوبی نوا جان؟ -

 :شردم و جوابش رو دادمرویی دستش رو فبا خوش

 !سالم عزیزم، خوش اومدی. بفرما داخل -

کرد مواجه شد. می با پندار که داشت با الین بازی اومد داخل و
هاش توی وجودم هاش برق خاصی زد! و این برق توی چشمچشم

 :با دلهره گفتم   .ترس انداخت

 .بفرما بشین آوین جان، بفرما -

می از پوزخند بهش سالم داد. اون هم دست کبا  پندار اومد نزدیک و
 .داد تری جوابش روپندار نداشت و با یک پوزخند عمیق

دعوت به    !من مونده بودم حیرون این وسط که پندار شر به پا نکنه
نشستنشون کردم و سریع سینی چای رو آماده کردم. اول جلوی آوین 

 .گرفتم و با تشکر مختصری برداشت، بعدش هم پندار

ه خودم نشستم و الین رو بغل گرفتم. چشم به دهان آوین بسته بودم ک
اما در سکوت، در کمال خونسردی داشت چاییش رو    !حرفی بزنه

 :اش پرسیدبا سوال ناگهانی   .خوردمی

 نوا جان اسم دختر خوشگلت چیه؟ -

 .الین! پندار انتخابش کرده -

 :ی با منظوری کرد و گفتخنده

 !اسم منهچقدر شبیه  -

پندار با حرص لیوان چاییش رو کوبید روی میز، اما من حلقه اشک 
 .هام رو حس کردمتوی چشم

دلیل نبود اسم دخترم؟ به یاد عشق قبلی همسرم این اسم یعنی بی
نفس عمیقی کشیدم و غمگین به صورت زیبای الین    انتخاب شده؟

 .نگاه کردم

 :آوین دوباره پرسید
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 چندوقتش هست؟ -

 :دفعه پندار گفت این

 ماه، معنی خاصی داره؟ ۶داره میره توی  -

 .این دفعه آوین جا خورد و چیزی نگفت ولی هنوز پوزخند داشت

 : بعد از ثانیه هایی که توی سکوت گذشت، آوین گفت

خوام بگم که اومدم خاطر همین بی مقدمه میخوام زود برم، بهمی -
 !طلبمازتون حاللیت به

 گفتنشونه تعجب باال دادم. دوباره ادامه داد و ابروهام رو به

 پندار، پسر کسیه که خانواده مارو از هم پاشیده. پدرت، -

یادمه اون موقعی که مادر من ذو جلوی یک جمعیت، خورد و  -
خورد رو سرشکسته کرد. اون روزهایی که مادرم از بابام کتک می

چی بود؟  در توکامالً یادمه! اما به هر حال اون شوهرش بود، پ
. ولی من، از همون ها نبودنایمان و امیر که اصالً توی این مسئله

های غم و تتفر توی قلبم جوانه زد. اما وقتی بزرگ شدم بچگی ریشه
و موقع انتقام گرفتنم بود، عموی خبیث و بدجنست، سر ارث و 
میراث از عمد، ترمز ماشین پدر رو پاره کرد و توی تصادف 

هم از دست دادی! کل عمرم بعد از درس و دانشگاه و مادرت رو 
کنی. به دور از دروغ، کردم تا ببینم چیکار میمدرسه، تعقیبت می
ات شده بودم. اما تصویر لعنتی پدرت جلوی یک جورایی وابسته

شد بخوام از تو انتقام بگیرم. گرفت و باعث میهام جون میچشم
بیاره سمت عمارت! توهم با مجبور کردم که تو رو عمو حسینت رو

کردم ی انتقام من. برات شیرین زبونی میپای خودت اومدی تو تله
کنه، هایی که دل هر آدم سنگدلی رو آب میکردم با ترفندو سعی می

خودم رو عاشقت کنم. به اون روزهایی که خودم رو زدم به 
رم های پسدانشگاهیدادم به هم هایی که پول میمریضی، اون روز
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خیلی غیرتی  که بیان و مزاحمم بشن، خب از حق نگذریم توهم
خواست هم حسرت بخوری هم برای خودت خیال بافی بودی! دلم می

دیدی و عشق پدر به های من و پدرم رو میبکنی. وقتی محبت
دیدی، خوب یادمه! قشنگ اون حسرت و حسادت رو فرزندش رومی

خودم دادم. حتی به  خوندم. پول عمل ماهور روتوی دلت می
رفیقت، یزدان هم پول دادم که بهت دروغ بگه! این همه کار کردم 
که نزدیکم بشی اما نشد. مجبور شدم خودم بهت ابراز عالقه کنم و 

 .توهم از خدات بود

 .ادامه داد خنده عمیقی کرد و

های جسمی تنبیه و کردم که پدرم تحت فشار بزارتتکارهایی می -
 ته باشی. اون کمر بند میخی رو یادته؟ اتابک چقد زیباو روحی داش

زد. اون کمربند رو من برات خریده بودم. اون با حرص کتکت میو
انباری وحشتناک رو من برای شکنجه کردنت آماده کرده بودم! باز 
 هم مقاومت کردی. اما برای من کافی نبود! امیر رو اَجیر کردم که

هات و بفهمه، بازهم شه. نقطه ضعفبیاد و از زیر زبونت حرف بک
خود داری کردی. به بابا گفتم که من رو ازت دور کنه، اما برات 
کافی نبود! تصمیم گرفتم یک مراسم فیک، یه عروسی دروغی با 

. ایمان، البته تو به اسم مایکل، همسر من برادرم داشته باشم
ار و شناسی! درسته؟ من هیچ وقت با مردی ازدواج نکردم پندمی

گم این ازدواج اجباری تو و نوا خانوم هم کار من بود. االن اومدم ب
منو ببخش! دیگه برام مهم نیست با مادرم چه کارهایی پدرت نکرده 

 !خوام انتقام بگیرم! خوش باشید. باید برمنمی و

به کیفش چنگ زد و بلند شد و از مایی که مات ومبهوت بودیم 
توی دلم  ست پندار زد زیر خنده.. وقتی در و بخداحافظی کرد

 ای نثارش کردم و با ترس نگاهش کردم«دیوونه»

 !پندار، خوبی؟ -
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 :الین و بغل گرفت و گفت

 .بابا قربونت بره، خواستگار مامانی هم که رفت -

 :با خنده رفتم سمتش و گفتم

 پندار چرا عصبی نمیشی؟ -

داخت چون اونی که همین االن پای کثیفش رو از خونمون ان -
بیرون، ارزش عصبی شدن و ناراحتی منو نداره! من دوتا فرشته 

 .دارم برام بسه

 .و بوسه دلربایی به سرم زد و با الین مشغول جیغ وداد

 ...به پایان آمد این دفتر

  !حکایت همچنان باقیست

خوام تقدیم کنم به دوستی که از جان عزیزتر، و از این رمان رو می
  !است ترنفس برای من واجب

 ❤پایان
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