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 خالصه: 

هایی از یک عمارت در حال خاک اش در الیهسرهای نهفته گذشته

ها کسی برای بازگو کردنش زبان نگشود. خوردن هستند، رازهایی که سال

 راه شد مسیرش چه شد که به یک باره نسیم به هر سو که دویید باز هم 

یش هانقطه شروع تلخی که کرد چه سرنوشت... آلود مه عمارتی

 ! نداشتند؟ عمارت نآ جز مقصدی  همه

   :مقدمه

 ارادههای بیانسان

 اندهای جاریآب

 کنندکه به دره سقوط می

 شاید اراده ی دیگریست

 بردها را میکه آن

 .تا دریا شوند

****** 

 سریع بیاد، هاطرفاین ها ایستاده بودم تا اگر کسی خواست پشت درخت
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 سربرگردوندم  کردممی نگاه رو اطرافم همه تند -تند. بدم خبر نفیسه به

 هم من چهره هااون لبخند با دیدم خندون لب با رو علی و نفیسه که

 نفیسه میان عشق این کهاین از ترسیدم، آن یک ولی گرفت؛ خنده طرح

که کسی بیاد مون ناکام بمونه. از اینترم و علی پسر همسایهخواهر بزرگ

 این نذاره بابا حاج کهاین از بگیره، رو شونمچ یواشکی   هایو تو این قرار

 که ترسیدمی بابا ازحاج ترسید،می هاهمین از هم علی. بگیره سر وصلت

 .بود سردرگم و ذاشتنمی جلو پا

ذاشت. شاید شون هم که شده پا جلو مییکم بخاطر عشقبهتر بود علی  

 !نداره خبر فرداش از کسی  .اومدنمی وجود به قرارها این فرصت   بعداً

 .زد برگشتمصدای نفیسه که صدام می توی فکر بودم که با

 !نسیم کجایی تو؟ -نسیم -

 .هستم جااین من جان نفیسه  جام آبجی،این -

د تا من رو پیدا کنه. دامن قرمز و سرچرخون  با شنیدن صدای من

 .کرد  گرمی خداحافظی علی با م،طرف  اش رو باالتر گرفت و اومدسنتی

 .با هم به سمت زمین راه افتادیم   

 .کرد نگاهم  که صداش زدم

 خواستگاری؟ بیاد گینمی   چرا به علی -
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 :گفت و گرفت غم رنگ   هاشچشم  لبخندش محو شد.

دونی حاج بابا از علی و باباش متنفره بخاطر یک کینه نمیمگه تو  -

 بعد  جور چیزها دیگه،قدیمی با پدرش سر شراکت اون مغازه ته ده و این

 باشم؟ داشته تونممی هم یواشکی قرار همین من خواستگاری بیاد علی

 .نسیم سیاهه روزگارم بفهمه بابا حاج

        .برسین هم به باید آخه تا کی بالخره شما که  -

 .دونمدونم نسیم، نمینمی -  

 با علی دیدن به اما   رفتیم؛می در کار از خوری هوا کمی بهونه ما به 

 .اومدیممی نفیسه

 باید جااین زود پس بود  حاج بابا سر زمین بود و قطعاً منتظر ما

 .رفتیممی

 .رفتیم زمین سر و رسیدیم زنان نفس -نفس  دویدیم.با نفیسه 

 :خندیدیم که حاج بابا گفتکردیم و میسر زمین با نفیسه شوخی می

 .کارکنین هم یکم  ها،های شب بخورنتوندمتون گرگدخترها می -

شناختم زبون تند و تیزی نداشت و همه چیز رو با شوخی ش رو میلحن

 .گفت، زندگی خوبی داشتیممی

 .شدی آسمون محو میکم خورشید از زمینه -غروب شد و کم

 ما پدربزرگ بابا حاج. افتادیم راه خونه سمت  بابا حاج با زیاد خستگی  از



 

 

 WWW.98IA3.IR 6 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 قلب خیلی پدربزرگ. بود شده فوت پیش سال ده مونمادربزرگ و بود

 .بود خشک ظاهر در اما  داشت؛ مهربونی

پدرم هم بعدها براثر تصادف مادرم هم سر زاییدن من فوت شده بود و 

 .مرد

 .پدری ما بود حاج بابا که پدربزرگ    تنها من بودم و نفیسه و

مون، دم خونه که همون لحظه یکی از اهالی روستا اومد سمت رسیدیم

های پری که تک و توک مخلوطی از تارهای سفید بود دستی به ریش

 :کشید و با احترام گفت

 .سالم حاج بابا -

 :داد ادامه که  داد رو جوابش   بابا همحاج 

 خوشحال  تر ما،فردا شب عروسی دخترم هست شما به عنوان بزرگ -

 .بیاید شممی

 :حاج بابا نگاهی به من و نفیسه انداخت و بدون معطلی گفت

 .شاءهللمن میام جواد جان مبارک باشه خوشبخت بشن ان -

حوصله وارد خونه شدیم. با نفیسه داخل ای باال انداختیم و بیشونه

 که بخوابیم دادیم ترجیح  د،نبو گرسنمون کدوممونهیچ رفتیم، اتاق 

 .برسیم هم عروسی به تا بریم سرزمین به زودتر فردا
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 .خواب و بود خواب کردمی طلبش وجودم تمام  تنها چیزی که

دست راستم پاک کردم. امروز خیلی خسته ام رو با عرق روی پیشونی

 رو کارهامون خواستیممی کهاین بخاطر  شدم فشار زیادی رومون بود،

انجام بدیم تا به عروسی بریم. با امید به حاج بابا نگاه کرد، منظورم رو  زود

 :فهمید و گفت

 .ها دیگه دیر شده بهتره برگردیم خونه تا آماده بشیمبچه -

 پاره بزرگ تیکه  به امیدنا و کشید رو روسریش گوشه  نفیسه با کالفگی

 :گفتم و خندیدم. کرد نگاه اششده

تو با شاخه درخت هم مشکل داری خواهر من؟ خوب آروم هم  -

 .تونستی جداش کنی دیگهمی

کرد، انگار براش مهم نبود اون فقط با نگاه بدی داشت به شاخه نگاه می

موقع رد شدن حواسش رو جمع کنه، هست و خودش باید  یک شاخه

 .دونست باید تو دلش اون شاخه بدبخت رو به فحش بکشهفقط می

 خورد محکم که کردم پرت شسمت رو بود دستم توی که  سیب سرخی

 با بابا حاج پیش دویدم نبسته رگبار به رو من تا  و پیشونیش وسط

 حاج به نسبت که احترامی بخاطر  کشید، نشون و خط برام  هاشچشم

 .کنه کاری تونستنمی اون جلوی داشتیم بابا
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کرد از بس که کشیدم، کف پاهام درد میتوی راه به زور پاهام رو می 

 .امروز کار کرده بودم و راه رفته بودم

 :حاج بابا که متوجه حالم شد گفت

یادم بنداز قبل از این که بریم کرمی که از داروخانه شهر گرفتم بدم تا  - 

 .بشه خوب کف پاهات رو مالش بدی 

لبخندی بهش زدم و وارد خونه شدیم اول از همه نفیسه شام رو برامون  

 :گفت من به بابا حاج  حاضر کرد.

ریم عروسی نیست و یک عقد ساده است و شام ما جایی که داریم می -

 .دننمی

 یک حتی خوادمی وقتی اهالی از  بودم ندیده  من خیلی تعجب کردم! 

 .نده ناهار یا شام بگیره کوچیک عقد

حاج بابا در آرامش خورد؛ اما من و نفیسه که شوق عروسی رفتن داشتیم  

 .خوردیم چی نفهمیدیم اصالً   هول هولکی،

 :حاج بابا گفت 

ها باخبرم که عروسی کوچیکی گرفتن من از قضیه عروسی اینمثل این  -

بپوشید. صداش رو هم در نیارید سعی های پرزرق و برق خواد لباسنمی

 .ریم عروسیکنید پیش کسی نگید که ما داریم می

آمد من به نفیسه نگاه کردم که های حاج بابا برامون عجیب میحرف 

 .ای باال انداخت و مشغول خوردن شدهم شونهاون

 جون نرگس و بود رنگ صورتی که لباسی  جلوی آینه ایستادم، 
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 با و بودم پوشیده   رو داشتم دوست خیلی رو بود دوخته برام همسایمون

ه رنگش ک داره هم نفیسه رو لباس همین مثل   !کردم ذوق دیدنش

 .هست لیمویی 

 .بعد از روغن مالی پاهام از خونه بیرون زدیم

     :گفتمی حاج بابا  

 پس عروسی اگر از جلوی مردم بریم قطعاً میفهمن که ما داریم میریم  -

 .بریم خلوت جاهای از باید

 .دونستمهنوز هم دلیل این کارها رو نمی

 برام  دونستم چرا نباید کسی بفهمه که ما داریم میریم عروسی؟نمی 

 !بود عجیب خیلی

شون هم در خونهرسیدیم دم در خونه آقا جواد نه سری و نه صدایی حتی 

 .بسته بود

شون رو وقت توی عمرم همچین عروسی ندیده بودم. در خونههیچ

 .کرد باز برامون رو در بچه پسر یک  زدیم،

 .اول حاج بابا وارد شد و بعد هم من و نفیسه داخل شدیم

 .بود کم اما  کردیم همه جا رو سرک بکشیم مهمون بود؛سعی می

 کسی چرا ساکت جا همه. گرفتن ده تو که هست عروسی چه دونم نمی

 روز دو و قبل روز دو  شد،می شروع زود صبح از هاعروسی معموالً نبود

 نفر چند با فقط صدا و سر بدون شب وقت این اما  بود؛ مراسم هم بعدش
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 شدیم که حیاط داخل  الً شک کردم که ما به عروسی اومدیم.اص مهمون

 سر بدون و آرام نفر چند فقط  .رفتیم زنونه قسمت به سریع نفیسه و من

 خانومانه. کردنمی گو و گفت دیگه هم با لبخند با و بودند نشسته صدا و

  دادیم سالم همشون به

 .ها آروم نشستیمو ما هم مثل اون

 :نفیسه کنار گوشم گفت

 کو؟ عروسی  عروس و داماد کجان؟ جشن کو، -

 .ای باال انداختمشونه

 دوتا روی و اومدن داخل به شوهرش و زهرا و جواد آقا دختر در باز شد و 

 .داشت لبخند نقاشیه اشچهره زهرا  نشستند، سالن طرف اون صندلی

 سرشون پشت رفتند تا بهش تبریک بگن من و نفیسه هم نوبتی می

 همه و شد وارد عاقد  .بگیم تبریک تا کردیم بغل رو زهرا  ،رفتیم

 باید  .بخونه رو عقد عاقد هم بشن پذیرایی هم تا  نشستند، سرجاشون

 هایفامیل پرسیدممی بابا حاج از را عقد تو آرومی از حجم این دلیل

  .اومدن سمت این به مردونه قسمت از هم داماد و عروس

 گرفتن جا از بعد   سالن خیلی بزرگ بود و برای همین جا بود.

 مثل بدی صدای  خوندنش وسط که کرد خوندن به شروع عاقد  مردها،

 بلند جاشون از ترسیده همه  .اومدمی بیرون از دعوا و در شکستن

 کشیدیم جیغ ترسیده دو هر شکست نفیسه باالسری شیشه  !شدن

 !آشفته بود چیز همه  .کردیم فرار بابا حاج پیش و حیاط سمت   و
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 و کردنمی التماس داشتن هازن  ها روی زمین ریخته شده بود،همه میوه

 نفری سه سر زیر هااین همه  .خوردنمی کتک و شدندمی درگیر مردان

 سه همین. بودن شده هااتفاق این باعث و بودن کی نیست معلوم که بود

 :گفتندمی و آوردن بیرون و گرفتن رو دوماد یقه از نفر

باز هم همچین کاری مگه ما بهت نگفتیم این ازدواج ممنوعه پس چرا  - 

 و عروس زاری و شیون . بردنمی کشون  -کشون رو دوماد  رو کردی؟

 !نرفت دوماد دنبال کسی چرا دونمنمی پیچید، خونه داخل بقیه

 .گفت چیزی حاج بابا رفت داخل گوش خانواده عروس  

بعد سمت ما قدم برداشت و در رو باز کرد و دست هر دومون رو گرفت 

 حاج از هم کلمه یک حتی شوک و ترس از نفیسه و من  کشید،بیرون 

 که بودیم متعجب قدراین هم شاید. پرسیدیمنمی چیزی بابا

 بپرسیم بتونیم تا کردنمی پیدا ساختن جمله برای ایواژه هیچ  مونذهن

 .بوده خبرچه جااین

های پی در پی من و نفیسه به اومدیم سوال بیرون که از کوچه پشتی 

 :داد حتی جواب بده حاج بابا نفسی کشید و گفتحاج بابا امان نمی

 برای بدید قول باید اما  دم؛دخترها آروم باشید براتون توضیح می -

 .نکنید تعریف رو اتفاقات این کسهیچ

    :حاج بابا گفت

من از اول هم به این گفتم که این وصلت نباید سر بگیره به خاطر  -
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 دونیدمی افتاده روستا خان چشم از که  کرد کاری یک پسر این که این

 نفر دو هر کنه ازدواج خوادمی که کسی هر دیگه؟ هست چی جااین رسم

 مورد هااون  برای  ازدواج. بشه رعایت قانون تا باشن خان قبول مورد باید

 .بود نکرده قبول خان و نبود قبول

 :گفت نفیسه  و  من و نفیسه به هم نگاه کردیم 

شون نموندیم چرا کمکشون نکردیم؟ چرا کسی اصالً پس چرا ما پیش  -

 دنبال دوماد نرفت؟

 
  :حاج بابا جواب داد

 رو مردم زندگی تو بیشتر دخالت حق من  دونم،ها رو دیگه من نمیاین -

 .خواستنمین خودشون کهاین خاطر به نموندیم جااین ما. ندارم

 مگه  .کنند آروم رو اوضاع خودشون تا برن ها رو فرستادن همه مهمون 

 داشت؟ حالی چه عروس ندیدی

دیگه کسی چیزی نگفت و یک راست رفتیم خونه تا بخوابیم صبح هم 

 .برگشتیم شب و رفتیم زمین  مثل همیشه به سرِ

اج بابا امروز ح شدیم، داخل و  کرد باز رو در بابا حاج  خونه، رسیدیم 

 .خیلی توی فکر بود و این یکم نگرانم کرده بود

 :حاج بابا گفت

 .نفیسه دخترم بیا اتاقم کارت دارم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 13 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

نفیسه که برای پختن شام به آشپزخونه رفته بود، با صدای حاج بابا به 

 .سمت اتاق رفت

ها به اتاق خودم و نفیسه رفتم و پاهام رو دراز توجه به اونبیمن هم  

 از خسته! شد امتشنه که بودم خودم حال توی طوالنی مدت یک  کردم.

 گریه از که نفیسه دیدن با  اما  خونه؛ آشپز تو افتادم راه و شدم بلند جام

 از نفسش و    شده پهن آشپزخونه کف و بود شده شده قرمز خشم و

 جمع خودش توی پناهبی   کودکی مثل. کردم نگاه اومدنمی باال گریه

 یک  دویدم حال، این توی دیدنش از شد خورد دلم آن یک بود.  شده

  .اومدنمی باال نفسش  .بخوره که براش آوردم قند آب لیوان

 .نفیسه آبجی این آب رو بخور  -

  !ترسوندمی رو من این هاش همدیگه رو به آغوش کشیده بودن که پلک

های خوشگل آب قند رو به خوردش دادم که حالش بهتر شد و چشم

 .اش خودنمایی کردعسلی و سرخ شده

نفیسه، نفیسه چی شده؟ حاج بابا چی گفت مگه؟ بگو جون به لبم  -

 !کردی

ش آزاد شدن. انگار دوباره هاش از قفس چشماش لرزیدو اشکدوباره چونه

 .یادش افتاده بود

پاشو به اتاق بریم.  هیس آبجی فدات بشم بگو چی شده؟ اصالً باشه نگو -

 !حاج بابا کجاست؟
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 دلداریش هم من و بودن روون هاشاشک هنوز  ،بردمش توی اتاق

 .شدنمی آروم و کردمی گریه وقفه بی اما  دادم؛می

 .قدر بهم ریخته بودگفته بود بهش که اوندونستم حاج بابا چی نمی

 خوابش خستگی از بعد کمی که دادم بهش و بخش آوردم رفتم یک آرام 

 .برد

 من همیشگی همراه نفیسه. کردم پاک شماه  ازصورت رو اشک ردهای  

 .بود

 .کسیم بودننفیسه و حاج بابا تنها کسه بی 

  .کردحالم رو داغون میهام، آبجی من حالِ بدش هم بازی بچگی  

 اتاق سمت و پا شدم در اتاق رو به آهستگی باز کردم که بیدار نشه و پا 

 .گذاشتم بابا حاج

. نیست بابا حاج دیدم که کردم باز آروم رو در  در زدم که صدایی نشنیدم

 .نبود اما کردم؛ نگاه رو خونه همه

 .بود نیومده سروصدایی اما  کرده بودن؛ یعنی دعوا

های خدایا یعنی نفیسه چش شده بود؟! حاج بابا چی بهش گفت که اشک

  .خواهر قشنگم در اومد

 .کشوندنها ذهنم رو به هر طرف مینگران نفیسه بودم و این سوال

ام رو کمتر پیش نفیسه رفتم و کنارش دراز کشیدم. سعی کردم استرس 

 و کردم متمرکز رو ذهنم اما  کنم، دختر استرسی و احساساتی بودم؛
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 .خوابیدم

 خوبی خیلی  حس هام،چشم به پنجره از خورشید نور  تابیدن با  صبح،

 .شدم بیدار که داد دست بهم

 .بود صورتش روی اشک رد اما  بود؛   نفیسه کنارم هنوز خواب

 سر داره و شده آماده بابا حاج دیدم اتاق باز درِ  میان از ک بیرون   رفتم

  :گفتم و رفتم پیشش. رهمی زمین

 !حاج بابا -

  .نسیم -

 !حاج بابا به نفیسه دیشب چی گفتید که حالش بد شده. نفیسه چشه؟ -

  .قطره اشکی از حال دیشب خواهرم از چشمم پایین چکید

  :حاج بابا گفت

  .بشین برات بگم دخترم -

 اشهمیشگی جدیت با که نشستم هم من   خودش با آرامش نشست،

 کرد زدن حرف به شروع

 بمیرم سیاهی، هامچشم و رفتمی گیج سرم شنیدم ای که میباهر کلمه

 .بشه بد حد این تا حالش داشت حق  .امنفیسه آبجی برای

 :گفت و زد زل هامچشم به جدی و داد تکون سری حاج بابا 

 شب برای و مونینمی خونه امروز نفیسه     نسیم تو و -

 راضی که کنیمی کاری. نیاد کنار اگر حالت به وای کنیمی    اشآماده
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 ترشکوچیک خواهر تویه  چشم از من کنه سرکشی   اگه بشه

 آدم امروز  خوام،اش رو مییخوشبخت  من که دونیمی  .بینممی

  .باشه حواست کردنش  آماده برای  فرستممی

باریدن، از وقفه میبودن و بیهام راه خودشون رو پیدا کرده اشک

 اکتفا دادن تکون سر به  تونستم جلو حاج بابا نه بیارمجایی که نمیاون

وقت به  تمام رفت زمین سر که بابا حاج  .اومدم بیرون اتاق از و کردم

 .کردمشب فکر می

 وسایل و کردم پهن رو سفره شدم بلند  دیدم جای نشستن نیست،

 .خوردمی زمین سر  بابام حاج  چیدم، رو صبحونه

   هم زمان نفیسه از در اتاق بیرون اومد،

هاش اش لرزید و مرواریدهاش کاسه خون بود با دیدن من چونهچشم 

  .ریخت

  :رفتم بغلش کردم و در گوشش گفتم 

 نرسیده آخر به که دنیا باش آروم! شدهچی گفت بابا حاج  هیس نفیسه! -

 . کنیممی درستش دیگه باهم  .کنیممی درستش

 
  .کرداش شدت گرفت و با صدای بلند گریه مینفیسه گریه

 . کردیممی گریه باهم  و  بود گرفته امگریه   امهم از گریه تنها آبجی من 

 و کشیدم عقب  .بیاد بند اشگریه هم نفیسه  خودم رو کنترل کردم تا

   :گفتم و کردم پاک رو هاشاشک
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  .کنیم آبجی گریه نکننفیسه درستش می -

  :با لرزشی که توی صداش بود گفت

 عشقم دیدی شدم؟ بیچاره دیدی  نسیم دیدی چه بالیی سرم اومد؟ -

 موند؟ ناکام

 .تگرف آتیش جیگرم نکن گریه جان  نفیسه -

  :بلندش کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .برو سر و صورتت رو بشور بیا صبحانه -

 .رفت

 بابا حاج که داشتم شک خودم هایگوش به واقعاً  نشستم پای سفره،  

 نازا اولش زن چون. بشه محمد آقا دوم زن نفیسه بده اجازه خواستمی

  !هه  .بیاره براش وارث تا گرفتمی رو نفیسه  بود،

  .به گفته خودش خیلی هم برای نفیسه ارزش قائله و مثالً دوسش داره

 محمد آقا ده این توی چون کردمی فکر بابا حاج  برای تک آبجیم!بمیرم 

 !شه؟می خوشبخت بیارشون وارث شهمی نفیسه چون  هست، پولدار

 .میشه ناراحت بیشتر هم نفیسه جوریاین نه  ام بگیره،نباید باز گریه

شدم که اومد. از چیزی که نفیسه یکم دیر کرده بود داشتم نگرانش می

  !تعجب کردمدیدم 

نفیسه با یک لبخندی که انگار از روی شادی بود، اومد نشست 

 :گفتم بهش  کنارم،
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 !نفیسه حالت خوبه؟ -

 :خنده کوتاهی کرد و گفت

 درستش خودم من  کنیم.معلومه که خوبم نسیم ما درستش می -

  باشم؟ خوب نباید چرا کنممی

ده بود به ش امیدوار کهاین از اما  از تغییر یهویی نفیسه تعجب کرده بودم؛

  .این قضیه هم کمی خوشحال شده بودم

ش زدم و لیوان چایی رو دستش دادم اون هم شروع لبخندی به روی ماه

 .کرد به خوردن کرد

کردم که صورتش نه حالت گاهی نگاهش می -وسط صبحانه گه

  .خوشحالی داشت نه حالت گریه

 :تگف نفیسه که کردیم  بعد صبحانه بلند شدیم و سفره رو جمع

 .خوام علی رو ببینممی -

 هم علی به مغازه در از قبلش اما  باهم راه افتادیم سمت جای همیشگی؛ 

  .بیاد که کردیم اشاره

 تا   ایستادم کشیک من همیشه مثل و رفتیم  سرسبز هایدرخت   میان 

  .نیاد کسی

 چیز همه علی  خواد جلویمیکردم که شاید نفیسه پیش خودم فکر می

 شادی به که دیدم  اما   کنه؛ خالی رو خودش علی پیش ، کنه فاش رو

 !باشم داشد حالتی چه باید دونستمنمی  .خندنمی و میگن
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 داشت؟ امشب برای  اصالً نفیسه چه فکری توی سرش

نفیسه فقط هجده سالش بود و من هم خواهر کوچیک ترش نسیم 

  .بودشونزده سالم 

 .علی و نفیسه مثل همیشه خداحافظی کردن

 هایگریه متوجه راه   میان  من و نفیسه به سمت خونه راه افتادیم. 

 خودش تا نیاوردم خودم روی به پس بود طبیعی    .شدم نفیسه صدایبی

 اون از جلوتر  میشه، آروم کردن گریه با انسان  .کنه خالی رو

  .نبینم رو هاشاشک  تا   رفتممی

خونه که رسیدیم نفیسه یک راست توی اتاق رفت و خسته چشم روی 

 .هم گذاشت

 پیش فکرم   وقت تمام  اما  بشورم؛ حیاط تو رو هالباس تا   من هم رفتم

 .بود نفیسه

 من نبود خوب حالش نفیسه چون اما  نداشتم؛ نا که بودم  قدر خستهاین 

 .گذاشتممی رو ناهار و کردممی تنهایی رو کارهااین باید

بردیم سر زمین تا بعد از کار کرد، میهر روز ناهار رو نفیسه درست می

 خونه به ناهار  برای  بابا حاج بودیم     نرفته چون امروز اما  بخوریم؛

  .اومدمی

 آقا  خاستگاری باالخره  .کردند دعوت هم    مهمون کمی  احتماالً امشب

 !هه. هست محمد
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قدر ر چهه. کردم تمیز رو خونه کل و  گرفتم دستم هم دستمال  یک

  .شد، انگار خونه هم سر لج افتاده بودکردم تموم نمیتمیز می

 اما  زد. درسته من هم راضی نبودم؛بعد از مدتی همه چیز برق می

 .شده دارخدشه آبروش دیدمی اگر گذاشتنمی مونزنده باباحاج

ناهار به اتاق رفتم که دیدم نفیسه نشسته و به یک جا خیره بعد از پختن 

 .شده

 کنیم؛رفتم کنارش خواستم بگم ناراحت نباش درستش می 

تونستیم بیاریم پس اما این فقط یک خیال بود، ما جلوی حاج بابا نه نمی

 جور فرار کنیم؟چه

 .کنهحتماً حاج بابا پیدامون می 

 :دتوی فکر بودم که نفیسه صدام کر

بخند ل. کنممی درستش خودم من نباش نسیم تو فکر این موضوع  -

 .اش رو بوسه زدتلخی زد که یک قطره اشک گونه

 :کردم گفتمطور که اشکش رو پاک میهمون

 کار کنیم آخه؟جوری چی چه -

  .دونم چیکار کنمگفتم که تو بهش فکر نکن من می -

 .کنم قول میدممینفیسه خب به من هم بگو دیگه کمکت  -

کار رو نه چیزی نیست که تو بهم کمک کنی خودم تنهایی باید این -
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 .بکنم

 . ...حداقل بگو کدوم کار که -

 :نذاشت حرفم رو ادامه بدم و دستش رو گذاشت روی دهنم

 این و محمد دست از که کنممی کارییک من. نکن دخالت تو   هیس -

 . بشم راحت وصلت

صرار کردم نگفت، من هم ساکت شدم. خب هر کاری قدر بهش اهر چه

ترش موقع اجرای عملش از دستم بربیاد بهم میگه و من خواهر کوچیک

 .دمبراش انجام می

 اومد نفیسه لرز خفیفی کردصدای حاج بابا می

  !کجایین؟ نسیم   دخترها! نفیسه، -

 .داشت اخم کردم، سالم و بیرون   رفتم

 تا سفره رو بندازم برای ناهاربشینین حاج بابا  - 

  کجاست؟  نسیم. نفیسه -

 .میاد حاج بابا، میاد االن -

 .حاج بابا سری تکون داد و سمت اتاقش رفت

طور که غذا رو من هم سفره رو پهن کردم و همه چیز روچیدم همون

 :کشیدم گفتممی

 .حاج بابا، نفیسه بیاید برای نهار -

 عصبانیت یکم هنوز، نیومده نفیسه دید حاج بابا اومد و نشست وقتی 

 .بست نقش  اشچهره بروی
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 :با صدای تقریباً بلندی گفت 

 .دار نگه رو سفره احترام دارینمی نگه رو من احترام پهنه سفره نفیسه -

 
قطعاً حاج بابا برای نفیسه با ارزش بود؛ ولی نفیسه عاشق علی هم بود و 

 که ایخانواده  بده گیر کنی بین قلبی که درگیر کسی شده وچه 

 .بدی روهم جونت براشون حاضری

 دوخت بابا حاج به رو اشترسیده نگاه. اومد بیرون  نفیسه با داد حاج بابا

 .داد تکون سر هم بابا حاج که نشست و داد سالمی لب زیر و

اشتها نداشتم؛ اما حاج بابا کرد و من هم زیاد نفیسه که باغذاش بازی می

 .خوردمی

 
 :گفت  خوریمنمی ما دید  حاج بابا سرش رو باال آورد،

نسیم تو باید بخوری تا خواهرت هم اشتهاش باز بشه، اون وقت خودت  -

 کنی؟هم همراهیش می

 
 باشی داشته جون نفیسه تو امشب شب خاستگاریت هست، دختر باید  -

 .عه دختر بخور

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 جدیت و عصبانیت گفت کهقدر بااین

 هامونهر دو کمی از غذا با بغض 

 .قورت دادیم 

 :حاج بابا بعد ناهار بلند شد بره سر زمین، دم در با صدای بلندی گفت

 خونه اومدم  ها هم ساعت هفت میان.گردم، مهمانبرمی ۶من ساعت  -

 .خودتون گردنه دیدین هرچی وگرنه باشه آماده چیز همه

 .زد بیرون  ای رفت و از خونهغره چشم

  برگشتم که دیدم نفیسه خیلی ریلکس

 .کرد، سری تکون دادم و مشغول انجام کارهام شدمداشت به در نگاه می

 
بعد انجام کارها اومدم پیش نفیسه ساعت پنج و نیم بود، کمکش کردم 

 !شد؛ اما با بغضآماده می

 : نفیسه غمگین گفت

خاستگاری علی این لباس رو بپوشم خیلی از این نسیم قرار بود شب  -

 .اومدلباس خوشش می

 !اولین اشک

 .قرار بود از ته دلم بخندم -

 !دومین اشک

 .هستم نسیم من عاشق علی -

 .کرد کردن گریه به  این رو گفت و شروع
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 :بغلش کردم که گفت

 !کنم، اون هم تنهاییاما من درستش می -

 :اما انگار فهمید، گفتخواستم بگم چه جور که؛ 

 .بگم تونمنمی  هیس -

 .هاش رو پوشیدبعد هم لباس

 -ها رو بکنم. حوصله غرمن هم نشوندمش توی اتاق و رفتم تا باقی کار

 .های حاج بابا رو نداشتمغر

 .کنه کمکم نذاشتم همین برای بده حالش دونستممی   نفیسه رو هم  

 .بود بابا حاج اومد، در صدای  که بودم  هنوز سرپا

 :سالمی کردم که گفت 

 هست؟ همه چیز آماده -

 .اتاقه توی  بله حاج بابا نفیسه هم آماده -

 .ای گفت و توی اتاقش رفتخوبه

 .کردم بغلش رو نفیسه اول اتاق تو دویدم من که اومد در صدای 

 دارن مهمون فردا چون کنم، درستش فردا رو قضیه این خواممی  نسیم 

   .بره آبروشون خواممی

 !هر دو مغموم خندیدیم

ای تولید نکرد و نفیسه بیرون رفت و من هم چون حق دیگه زبونم کلمه 

 در به  ن برم، نشستم پشت در و گوشم روبیرو  نداشتم
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 .کردم گوش رو صداهاشون    .چسبوندم

 .کرد شونراهنمایی  حاج بابا با احترام کالم به داخل خونه

 دونستممی  بعد هم سریع رفتن سر بحث و نسیم برای پذیرایی اومد.

 ازدواج غم و علی عشقه غم  کرده، خوش جا دلش داخل غم قدرچه

 !زوریش

طور که من فهمیدم آقامحمد، پدرش، مادرش و خواهرش اومده اون

 !بود غریب  من برای صداهاشون شناختمنمی رو بقیه  بودند.

 نیومده جااین به  زدممی حدس من همسر اول آقا محمد رو دیده بودم. 

 !اومده اولش همسر رضایت بدون آقامحمد پس باشه،

 :گفت کردن صحبت به کرد شروع آقامحمد.   گرفت فرا سکوت رو  فضا

دونید که خاطره نفیسه خانوم برای من و خوب خودتون هم می -

 خوشحال همیشه من کنار نفیسه ام خیلی عزیزه، من قول میدم خانواده

 .کنممی درست براش رو زندگی بهترین من باشه،

 پول به فقط زندگی یه  تمام  کننبهترین زندگی؟ چرا همه فکر می

 با دلش نفیسه  شاید که  نکرده فکر این به االن تا محمد  ست؟وابسته

 نیست؟ من

 
 :حاج بابا با مکث کوتاهی گفت

پس یعنی تنها قصدتون وارث آوردن که نیست؟ باالخره باید مطمئن  -
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 .ارزش نشهبشم بعد از وارث آوردن نفیسه من براتون بی

 !امیدی تو دلم جوونه زد که شاید حاج بابا پشیمون بشه

 :دادآقامحمد سریع جواب 

احترام خودتون و خانواده شما برای من خیلی واجبه، خودتون هم  -

 .دونید که من هیچ وقت با دخترتون همچین کاری نمی کنممی

 !خواد هرجور شده خالص بشهکنی، نفیسه که میتو نمی

 :مادر آقامحمد به صدا در اومد

بریم  هاها رو قبالً زدیم بهتره به جای این صحبتحاجی ما این حرف -

سر اصل مطلب، ببینین تاریخ عقد برای همین فرداشب باشه خوبه، 

 ماهم اجازه البته. بیفته ترعقب به خوبیت نداره اسم گذاشته شده و عقد 

 حاجی؟ چیه نظرتون شماست دست

ام رو روی صورت همشون فرود های پی در پیخواست مشتدلم می

 !بیارم

 :حاج بابا، باز هم مکث کرد، گفت

گید. مبارکه انشااهلل فردا شب عقد رو داخل همین بله شما درست می -

کنیم برای کارها، امیدوارم به موقع برسیم، گیریم فردا اقدام میخونه می

 .مونه اجازه خانمی

 .ای که خوشبختی پوله، وا دادو پدربزرگ هم بر اساس عقیده



 

 

 WWW.98IA3.IR 27 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 :پدر آقامحمد گفت

ا رسیدگی کنن، نصفه کارگرها رو گیریم تا به کارهکارگر زیاد می -

جا برای کمک. اجازه خان هم صبح قبل از شروع کارها فرستم اینمی

 .گیریم به شما خبر می دیممی

اومد نگاهی به صورت هاشون در مییعنی میان این همه حرف زدن چشم

 هم شاید! نیست خوشحال اون دیدننمی واقعا  کردن؟نفیسه می

 .هه خجالت اساس بر ذاشتنمی

 !همه تبریک گفتن. از نظر من این تبریک سیاه بود

 .های متفرقه کردنشروع به بحث 

کمی بعد که به خودم اومدم رفته بودن و حاج بابا هم حتماً برای بدرقه 

 .کردن رفته بود

  .در رو باز کردم

ها دیدم رفتم کمک رفتم بیرون که نفیسه رو در حال جمع کردن ظرف

 :م و گفتکه برگشت طرف

خوان که فرداشب عقد و عروسی رو یکی کردن چون زن دومم زیاد نمی -

 حال به. باشه های کوچیکبعدش احتماالً جشن روز   شلوغ کنن، تا دو

 .رو مسخره بازی این کنممی تموم شب فردا نداره، فرقی من

 :گفتم

 خوای آبجی بزرگه؟هنوز هم کمک نمی -

 :یه لبخند غمگین زد و گفت
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 .بشورم تا آشپزخونه بیار رو هاظرف پاشو نیست، کمک نیاز به اون -

کرد و من هم نشسته بودم روی زمین، توی دلم توی سکوت کارش رو می

ها طور که اینها برای شام نموندن، اینکردم که این مزاحمخداروشکر می

شون روهم برای موندن نظر من شلوار راه راههول فامیل شدن داشتن به

 !جا آورده بودنشب تو این

 :رفتیم، حاج بابا گفتداشتیم به سمت اتاق می

 .طور که شنیدی فردا شب عقدتهنفیسه همون -

تدارک دیدن، تو زن دومی انتظار نداشته باش عروسیه  این ها به اندازه 

 .چنانی برات بگیرن دخترمآن

 :نفس عمیقی کشیدو ادامه داد

ت رو سرجاشه باور کن خوشبختی خیالت راحت عزت و احترامت -

 .خواممی

 :نفیسه گفت

 حاج بابا چرا این همه مدت قول من و دادی به خودم نگفتین؟ -

مغزم از کار افتاد یعنی چی که از خیلی وقت پیش قول نفیسه رو به آقا 

  !وقت یه خود نفیسه هم چیزی نگفته؟محمد داده اون

کنی، کی رو بهتر از دخالت میسرت رو باال گرفتی تو کار من  دختر -

 !ای در میونه؟خوای، نکنه پایه شخص دیگهمحمد می

کرد نه نفیسه تو کار داشت تو زندگی نفیسه دخالت می  فعالً که حاج بابا
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 !حاج بابا

با شنیدن جمله آخر فهمیدم نفیسه میگه که پایه علی وسطه نفیسه زود 

  . ریزهدشمنش رو میتسلیم میشه، حاج بابا اگر بفهمه، خون پسر 

 :تند قبل از اینکه نفیسه جواب بده گفتم

 .کنین، زود قضاوت نکنیننه حاج بابا اشتباه می -

بعد هم سریع دست نفیسه رو گرفتم و دوییدم سمت اتاق تا اوضاع بد تر 

 .از این نشده

 :گفتریخت. زیر لب میهاش رو مینفیسه آروم اشک

 .که عاشق علی شدم چرا نذاشتی به حاج بابا بگم -

 :گفتم

 هم خودت نیستی، میگی که  هاییای. متوجه حرفاالن عصبانی -

 .ا نذاشتمچر دونیمی

 .مون برددیگه چیزی نگفتیم و خواب 

 .صبح باصدای حاج بابا بیدارشدم

 .دخترها بیدارشین، کلی کار داریم -

 .بیدار شداومد، ناچار از جام بلند شدم. نفیسه هم هنوز خوابم می 

 :رفتیم بیرون حاج بابا گفت

رای ب هم بعدش کنن، آماده رو خونه  خبر دادن نیم ساعت دیگه میان -

 .دممی خبر بهتون خودم که  آماده کردن نفیسه میان
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 :گفتم

 قدر مهمون دارن؟ها چهحاج بابا اون

 به اندازه ای هست که یه جشن آبرومندانه برای خواهرت بگیریم -

 .خوابی هستزدم که فهمیدم گیج شدنم از آثار بیگیج مییکم  

 .حیاط تو رفت تند  نفیسه از بغض زیادش

 .زد به دستمزدم و حاج بابا با عصاش میمن هم نشسته چرت می

 .از نفیسه خبری نبود

بعد از صبحونه کلی کارگر ریختن داخل خونه، هرکدوم یه کاری رو 

 .کردنمی

 !داده بابا حاج رو شونحقوق اما فرستادن هااون   کارگرها روفهمیدم که 

 .کردنمیآوردن و مرتب همه وسایل پذیرایی و غیره رو می

 :حاج بابا صدام کرد وگفت

 .میان نفیسه کردن آماده برای  نسیم دخترم االن -

 .یه سینی چایی هم بریز بیار ببرم برای کارگرها

 :گفتم

 .میارم   چشم حاج بابا االن -

 .ها دیدمرفتم تا چایی رو بریزم که نفیسه رو در حال شستن ظرف

 :بهش گفتم

 !گفتی چی شد، دارن میان برای آماده کردنتحلی که میآبجی اون راه -

 :نفیسه گفت
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خواستن زندگی من رو خراب کنن من هم جشن شب رو ها میاین -

 .کنمخراب می

 .چشمکی زدو رفت سمت اتاق

 .دادم بابا حاج به  های لرزونچایی رو با دستسینی 

 .شون کردمدو زن اومدن که به سمت اتاق راهنمایی 

  .هردو کارشون رو شروع کردن

 !شهری و ماهرن بود معلوم کردنمی رو کاری   هرکدوم

 .دادم که حواسم هستخوابیدم اما نشون میمن هم می

نفیسه که آماده شد لبخندی زدمو اون یکی لباس و زیور آالتی آورد.   

 :گفتم

 .خوشگل شدی -

 .قرار بود این جمله رو علی بهم بگه -

 .اش پیدابودغم دلش ناجور به چهره 

 .تمام کار گرها رفتن و خونه خالی شد

*** 

 
 .دادساعت، شش غروب رو نشون می

 .بود  چیز مهیا  همه 

 .خونه شلوغ شده بودشد که اومده بودن و ها یک ساعتی میتمام مهمون
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 .نفیسه یه لباس محلی سفید و صورتی که داماد خریده رو پوشیده بود

 !عروس سفید پوش بادلی سیاه

 .اش داخل شدندر رو زدن که حاج بابا باز کرد، آقا محمد و خانواده

هایی که برای عروس و داماد نفیسه نشسته بود به روی یکی از صندلی 

 .بود شده پهن اون جلوی قشنگی عقد سفره و  گذاشته شده

شون اومدن و نشستن. بعد از پذیرایی به دنبال عاقد های نحسبا قدم

  .رفتن

ها مهمون آورده بودن، ما هم جز چند دوست و آشنا توی ده فقط اون

 .کسی رو نداشتیم

گفت بدلیل مشکالت خانوادگی که هیچ خانواده مادری رو حاج بابا می

 .مون کردنچی بود ترکوقت توضیح نداد 

 .خانواده پدری هم که فقط حاج بابا و پدرمون تک فرزند بود 

نگاهی به لباسم کردم که لباس محلی بنفش رنگی و دلم سیاه شده بود 

اومد، اما امان از دست مون زیاد به چشم نمیکسیاز استرس امشب. بی

      !روزگار

 .کارگرها باز هم مشغول پذیرایی شدن

رسید. چه دل صدای دست و سوت و رقص از داخل حیاط به گوش می

 !خوشی داشتن

کرد انگار همسر خان روستا مادر آقا محمد طوری با افاده رفتار می
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 !نداریم خبر ما و هست 

 :زد داد ها شلوغی تمام میان  ایپسر بچه

 .آوردنش! رضایت خان رو آوردن -

 برای رو روستا خان رضایت  ، ز کردبا رو پاکتی  و اومد  مردی میان سال

 که ایکلمه هر با. خواهرم و من جز شدن خوشحال همه    خوند همه

  .کردمی نمایی خود   نفیسه  چهره از  ناراحتی  خوندمی

 زیبای خواهر با داشت سالی  عاقد اومد. آقا محمد که حدود سی و هفت

  .نشستن عقد سفره به من ساله هیجده

کرده بودم! شاید هم نفیسه پشیمون شده بود، اما نه نفیسه به من شک 

 .کشیدنمی علی  ها از عشقهمین راحتی

  .عاقد شروع کرد به خواندن خطبه عقد

بعد گفتن بله، انگشتری زیبا دستش کردن و همه برای تبریک و کادو 

                   .رفتندادن، کنار نفیسه و آقامحمد می

ای داشته باشه چون اون بله رو هم گفت. یسه نقشهنف شتمدا شک  بازهم 

علی عشق نفیسه هم امشب شهر بود و خبر نداشت از عقد نفیسه، وگرنه 

 .کردشرّ به پا می

 بودن شاد ادعایه جوگیرانه که هاییمهمون و موندیم ما عاقد رفت.  

 .کنند آماده رو شام تا گفت بابا حاج. کردنمی
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 .ها برای پذیرایی، آقا محمد رفت اون یکی سالنوسایلتا چیده شدن 

 .نیست نفیسه از خبری دیدیم تا سر من و بقیه خلوت شد،  

 :حاج بابا گفت

 نفیسه کجاست؟ -

 .ها و حیاط رو گشتیمای باال انداختم. من و چند نفری اتاقشونه

 .تنها جایی که موند، پشت بام خونه بود

گم، عصبی کان مونده ولی من چیزی نمیحاج بابا فهمید که فقط یه م

 :سمت من برگشت و گفت

 .نسیم بدو برو دنبال نفیسه، زود -

 :و بعد هم زیرلب غر زد

 .کنهمعلوم نیست این دختر کجا رفته و چیکار می -

رفتم متوجه شدم در طور که میبام همین بلند شدم و رفتم سمت پشت 

 !زدبازه، چون هوای تازه به داخل می

 .به طرف در رفتم و از درست بودن گمانم باخبر شدم 

ای. با توی تاریکی شب نگاهی کردم نه سری، نه صدایی و نه سایه 

 !نبود اما باشه، ایدیگه طرف شاید گفتم  خودم

 .نبود نسیم دل عزیز عروس امشب ما، 

 :پیچیدهاش داخل مغزم میتمام حرف

 .کنممیکنم، من درستش نسیم درستش می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 پس منظورش از این جمله فرار بود؟

 باچه کسی رفته؟االن کجاست؟ 

چرخیدن و جفتک به مغز و اعصاب من سواالت توی ذهنم می 

 .انداختنمی

 زیبایی و بود اومده باال به همسایه هایدرخت که طرفی  رفتم سمت

 .داشت دلفریبی

 :کشیدم و گفتمنشستیم. آهی جا مییادش بخیر من و نفیسه این 

 .دلم برات تنگ شد نفیسه، اما هرجایی که هستی خوش باشی  -

 چی باید پایین رفتم که االن    دونستم خواهرم کجا رفته یامن حتی نمی

 .بدم نشون واکنشی چه و بگم

کردم که پام گیر کرد به سر شاخه سرم باال بود و تو آسمون رو نگاه می

 .بزرگ درخت و پوست پام سوخت

شاخه خیلی کوچیکی از درخت کندم تا بتونم اون شاخه بزرگ تر رو به  

 .راحتی از پام جدا کنم

 ، دادم تکیه ای، و دستم رو تقریبا شاخه رو انداختم طرف دیگه

 تکونی بود رسید همما بام پشت به که همسایه بلند درخت هایشاخه

 .اونورتر شد وکج خورد

ای انگار تمام ام حبس شد، برای لحظهسینهبا چیزی که دیدم نفس تو  

 .دنیا به روی سرم خراب شد

 .بینم فقط یه تَوَهُم باشهکردم چیزی که میدعا دعا می
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 تحت  اومد و انگار به سختی بختک بغض و شوک داشتنفسم باال نمی

 . ذاشتمی فشارم

ممکن زل شد و تاحد هام بسته نمیتمام دنیا بروی سرم خراب شد. چشم

 . زده بودم به چیزی که برای من دیدنش باور نکردنی بود

 خودم از قدرتی هیچ شد، خورد و نه دهنم باز مینه بدنم تکونی می

 .نداشتم

گویی که ناگهان به من یه شوکی وصل کرده باشن، تمام توانم رو    

 .قدری که زمین بلرزه جیغ کشیدمریختم تو دهنم و محکم، اون

 .ن شدسرم سنگی 

 .لحظه آخر صدای حاج بابا رو شنیدم و بعد هم سیاهی مطلق 

 خواب یه همش یعنی -یعنی بودم اتاق داخل کردم باز  وقتی من چشم 

 بود؟

از خوشحالی خندیدم بلند از ته دل نفیسه رو  فقط یه خواب؟ با فکرم

 .ها فقط جیغ بود وجیغصدا کردم، بلند و بلندتر اما ته صداکردن

 .اومد یادم چیز همه دوباره ریخت، هام آخر سر اشک

 .جنازه نفیسه تو حیاط همسایه مون

 .اشصورت خونی

 .هام اوج گرفتصدای گریه
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 نفیسه منظورت از درست کردن این بود؟

 کنم چرا زد بدترش کرد؟گفته بود درستش می

 ی،دونستی من جز تو کسی رو ندارم، نه مادری نه پدرنفیسه تو که می

 کجا رفتی پس؟

 .شدچشم من بیشتر می زدم و فقط اشکباخودم حرف می

 .هام به سوزش افتاده بوداز شدت گریه چشم

دیدم، رفتم شد باید حاج بابا رو میطور نمیرفتم بیرون این بلند شدم

 .سمت حیاط

. نبود خونه کسی هیچ  شده، رها خودش حال به  خونه بهم ریخته بود و 

و کجا  دادن کشتن به رو من خواهر کردن، فرار دیشب همون یعنی پس

 رفتن؟

کار کردن، االن دارن چیاون همه مهمون که دیشب ادعای شاد بودن می

 !کنن؟می

 خواد آروم کنه؟آقا محمد وجدانش رو چطور می

مون با لباس بر اساس درست بودن حدسم حاج بابا کنار باغچه کوچیک

 ای نشسته بودمشکی

 .بود  ش خیره شدهبه دیوار روبه رویی  

 :با هق هقم بلند گفتم

 .حاج بابا -

های اون هم قرمز حاج بابا که برگشت سمت من، دیدم از اشک چشم
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 .هست

 :گفتم

 .شحاج بابا تو کشتی -

 .خواستمنسیم من فقط خوشبختی نفیسه رو می -

 ش شدی، االن کجاست؟ خوشبخته؟ االن هماما فقط باعث مرگ -

 جشنه؟

اش خاموش شد و روی زمین خیس ها همه جذبهباگفتن این جمله

 .های بابا لرزیدخودش رو رهاتر کرد. شونه

 .اش بهتر از من نبوداون هم حال

 .حیف که دیگ پشیمونی سودی نداشت -اما حیف

 .خوامحاج بابا من نفیسه رو می 

به چه درد های اون کرد؟ اشکتر شد. چرا فقط گریه میاش بیشگریه

 خورد؟من می

 
 حاج بابا مگ االن نفیسه صبحونه آماده نکرده هوم؟ -

 سرش رو گذاشت روی پاهاش

 تایی بریم سر زمین هان؟حاج بابا مگ االن نباید سه -

 .های بابا بیشتر لرزیدشونه

کس رو ندارم حتی حاج بابا جواب سوال هام رو بده، االن من جزتو هیچ -
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 نفیسه رو، تروخدا بگو نفیسه کجاست؟

 :گفتهایی که نفیسه میاومد کنارم و بغلم کرد. پدرانه، از اون آغوش

 .دنبوی امنیت رومی -

 !دادای بوی نا امنی میاما االن حاج بابا بیشتر از هرکس دیگه

 .اومدنوقفه میم بیهای اشکقطره

 :هاش صداش دورگه شد بود گفتحاج بابا که خودش هم از گریه

دن، دی رو وضعیت اون های خانواده آقامحمد دیشب که مهمون -

 ترسیدن و فرار کردن

 .نفیسه رو هم بردیم غسال خونه تا غسلش بدن

همه کارهاش رو هم کردم تا به خاک سپرده بشه. نسیم من متاسفم بخدا 

دونستم نفیسه فکر خواستم همچین اتفاقی بیفته، من از کجا مینمی من

 ازدواج یه برای باید چرا اصال  ده؟همچین کاری رو تو ذهنش پرورش می

 خودش رو به کشتن بده؟

 
گفتم نفیسه عاشق کی بوده خودم رو از بغلش کشیدم بیرون. اگر می

 .شدای هم این وسط ریخته میخون دیگه

 :گفتمبا داد 

خواستن شماها کشدین، شمایی که زورش کردی اونایی که زورن می -

 .این وصلت سربگیره
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 .اما اال... رفتمدبو نفیسه و برامن قبالً که اتاقی سمت به و زدم هق 

 :. حاج بابا اومدو گفتگریه کردم، اونقدر که سرم درحال انفجار بود

 .باید بریم برای به خاک سپردن نفیسه -

 
 .مون رفتیم سرقبری که توش خالی بودحالی و لباس های مشکیبیبا 

که که تنها خواهرم رو قراره بذارن این تو، از اینبادیدنش تنم لرزید از این

 .واقعاً نفیسه از کنارم رفت

 صدایی هیچ  حاج بابا جنازه رو با دو سه نفر آوردن و گذاشتن داخل قبر

 .بود جنازه به چشمم فقط شنیدم،نمی رو

 .کس به خاک سپرده شدقدر غریب و بیچه

 .کردم صداش کلی روش گریه کردم، اشک ریختم و جیغ زدم و 

 .خوامجوری نیست که من میاما دنیا اون

 .لرزید اششونه بابا حاج و زدم  خلوارها خاک ریختن روش و من هق 

بد کردی  -خودش هم قطعاً حال خوبی نداشت. حاج بابا بد کردی

 .هاتبانوه

 .تا ظهر اونجا موندیم

 .براش نماز خوندیم، قران خوندیم

 .کم از کنار ما رفتن -اون چند نفر و امام جماعت روستا کم
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هاش اون رو به عقد مردی دیگه نفیسه ناراحت نبود. دیگه جلوی چشم

  .آوردنکه عاشقش نبود در نمی

اونقدر غم بزرگی داشتم ترسیدم، اون روز منی که همیشه از قبرستون می

 .ام نبودکه این چیزها حالی

 !قرمز و  کرده پف بابا های من و های غروب بود و چشمطرف

 .افتادیماز ضعف و گریه زیاد، داشتیم پس می

 از بودم متنفر من  دادها رو حاج بابا جواب میتوی راه تمام تسلیت

 :گفتنمی لب زیر تسلیت از بعد که مردمی

معلوم نیست دختره چه عیبی داشته و بی آبرویی کرده بوده که خودش  -

 !و کشته

 
 .رسیدیم خونه حاج بابا درو باز کرد

 راست یک رفتیم تو خونه من اصالً حال خوبی رو نداشتم برای همین 

 .برد خوابم اتاق سمت رفتم

 .رو که باز کردم شب شده بودهامچشم 

 .کنهمی گریه باز و بابانشسته حاج دیروز جایه رفتم بیرون دیدم همون 

 .غم داشت 

 .کردیمهامون بازی مینشسته بود جایی که من و نفیسه و خودش بچگی

 هیچ که بود نفیسه تنگه دلم قدران هم خواستم برم پیشش اما خودم می
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 گریه جز بکنم تونستمنمی کاری

  .صدای در رو شنیدم برگشتم دیدم حاج بابا رفترفتم سمت اتاق که 

 .کردممی فکر نفیسه  اومدم نشستم و به 

 .توخیاالت خودم بودم که در خونه رو زدن. با بی حالی به سمت در رفتم

 .کمی روسریم رو درستش کردم

 .های قرمز شده دم در بوددر رو که باز کردم علی با چشم

 :نگاهم کرد وگفت

 .نفیسه چی شده -

 :گفتم

 !نفیسه؟ -

 :با داد گفت 

 .دونن که نفیسه... خودکشی کردهاره همین االن همه می -

 .این رو گفت و شروع به گریه کردن کرد 

 :گفتم

 درست شر ببینه ترو بابا حاج جا برو دونی، از اینتو که دیگه می -

 کنی؟می من جیگر به خون بدتر  ایستادی چرا. کنهمی

 .ریختمگفتم و اشک میهارو باصدای ضعیف میاین

 .سریع نذاشتم چیزی بگه، در رو بستم و پشت در نشستم و گریه کردم
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که حاج بابا میاد خونه  بعد تصمیم گرفتم حداقل چیزی درست کنم

اش هست ازدیشب چیزی نخورده بودیم، درسته چیزی ازگلوم گشنه

 .رفتبابام پایین نمی رفت حتی شاید از گلوی جاجپایین نمی

خوردیم! کردم. حتی اگر نمیاش بودم و باید انجام وظیفه میاما من نوه

ای که نفیسه خوره، ویرون بشه خونهزهر بشه اون غذایی که نفیسه نمی

  !شده خواهربی که نسیمی بمیره  داخلش نیست و

 بود داده یادم اون که چیزهایی و  به سمت آشپزخونه رفتم و با یاد نفیسه

 .دادم انجام رو

  
 .های یه دختر تو غم خواهرش بودچاشنی غذای امروزمون اشک

 .منتظر حاج بابا بودم

 .رفتمبعد ناهار خودم هم به سر زمین می 

 .مون هستتو نبود نفیسه تو خونه موندن، فقط یادآوری خاطرات 

 بمونیم اما اال ای توی خونهها دوست داشتیم به هر بهانهیادش بخیر قبل

... 

باصدای درفهمیدم حاج بابا اومده سفره رو پهن کردم و سالمی دادم حاج 

 باباهم سر سفره اومد

 .اشکردو طبیعی بود گشنه شدنحاج بابا که سر زمین کار می

 .ما نبود و صاحبش خان روستابودها مالکار واجب بود چون زمین 
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 .رفتنمی پایین گلوم از هم  من یه لقمه 

 :گفتم

 .حاج بابا -

 .نگاهم کرد

 .بعد ناهار من هم میام سر زمین -

 :خواست چیزی بگه که زودتر گفتم

 خوام بیامتونم میمی -

 شد بلند سری تکون داد و 

 .نسیم زود آماده شو -

  بلند شدم سفره رو جمع کردم

حدیث قدری حرف و تندی آماده شدم و راهی زمین شدیم. حاج بابا ان

 که داشته عیبی نفیسه بود شده باورش هم خودش انگار که  شنیده

 از بودم متنفر... بگیره داشت قصد نه و گرفت مراسمی نه! کرده خودکشی

. ه هنوز هم به جای فکر کردن به نفیسه تو فکر شایعات بودک بزرگی پدر

داد! مینذاشت داخل این دنیا آرامش رو حس کنه روحش رو هم عذاب 

 ...منم انقدری خسته و دل آزرده بودم که حوصله بحث نداشتم

خواست مثل همیشه نفیسه همراه من بود، اما جای تو راه دلم می

 .دکرمی  اش بدجور دهن کجیخالی

 .دادمسرزمین بودیم تقریباً کارهای آسونی روانجام می

 .تا فقط وقتم رو پر کنم
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کم نفس بگیرم. خسته بودم، شاید هم روی تیکه سنگی نشسته بودم، تا ی

 .بهونه گیر

زدم پر از کارگر هایی که هرکدوم برای نون حالل کار اطراف رو دید می 

 .کردنمی

 .چند نفری رودیدم که سمت حاج بابا رفتن 

 
شون کردم. دیدم یکی لگدی زد به تا رسیدن به حاج بابا، با چشم دنبال

  .حاج بابا

ها زیادی ه بودن برای درگیری اما اون بی رحمکارگرهای دیگه هم اومد

 .درشت هیکل بودن

 .ترسیده بودم

 .کردمزدم و التماس میفقط جیغ می

 .اومدنیبرنم هاتشنغول این ازپس  کارگر های دیگه هم 

 .اش سخت بود این زندگیلحظه به لحظه

 سرم برگشت، 

 .نگاهم کردنگاه اون مردی که عقب ایستاده بود به من افتاد و 

 .کردمشون میکردم، التماسگریه می 

 :گفت و گرفت اش رو از من اون مرد نگاه 

 .بسته -
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باشنیدن صدای این مرد همه کارگرها عقب رفتن و با تعجب به اون مرد 

  .کردکردن، هیچ کس هیچ حرکتی نمینگاه می

 طور ترسیده بودن؟مگه کی بود این مرد که این

 .کنار رفتن که من باال سر حاج بابا رفتمها غریبه

 اش یکم خونی شده بود که باگونه

 .کردمروسریم پاک می 

 .کرداش رو بسته بودو کاری نمیحال چشمانبی 

  .اش جایه زخم دیگری جز گونه اش نبودروی بدن و صورت

 :اون مرد جوان روبه غول ها کردو گفت 

 .هردو شون رو بیارین -

 هردوشون من و حاج بابا بودیم؟منظوراش از  

 .زیاد نگذشت که سوالم جواب خودش رو پیدا کرد

 .مون رو گرفتن و به دنبال خودشون می کشیدندست

 .کردم ول کن نبودنهرچقدر تقال می

کردم کردن؟ هرچقدر صداشون میمون نمیچرا دیگه کارگرها کمک

 کردنمون میریختن و مردها با نا امیدی نگاههای آشنا اشک میزن

 .فهمیدمشون رو نمیدلیل ساکت بودن

 .رفت ما از جلوتر باماشین اون مرد جوان 
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 داخل و دور    روستا زندگی   حاال دیگه کامالً از مناطق

 .لرزیدمترسیده بودم و از ترس می    .بودیم     جاده

 .باش داشته رو هواش دنیا اون خودت خدایا یاد نفیسه افتادم 

 افتادم،  نفیسه یاد وقتی  واکنم تونستمنمی هم دهنم ترس از که االنتا  

  .نبود مهم هم غرور و ریخت  .ریخت هاماشک

هام باالخره از دور چیزی دیدم که اگر تو موقعیت دیگه ای بودم چشم

 چه تو و کجا که رفت یادم ناخودآگاه. زیبایی همه این از   زدبرق می

 .هستم موقعیتی

های ریز و درشتی که رشت کرده بودن تو این اطراف بوی خوبی رو به گل

 .رسوندمشام می

 جا؟بهشت بود این

ها پر درخت هایی ایستاده بودن که پشت محافظجلوتر که رفتیم محافظ

 .بود

 .بود نواز دل  داشت  جلوتر عمارتی دیدم به زیبایی بهشت، نمایی که 

 .هستیم بده آدم ما و داده هااین به رو بهشت خداوند که یا این

 .یا شاید هم واقعا بهشت برای ماهست اما اون دنیاست

 جز جوره هیچ  هر چیزی که هست هر دلیلی که داره من تا به حال

 !بودم ندیده رو جایی روستایی هایخانه

ها داخل باغ خیلی بزرگی شدیم چند نفری درحال آب دادن به گل و گیاه

 .بودن
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 پراز باغ بودن،  غیر از یه عمارت بزرگتر چند ساختمون هم اطرافشبه   

 .کردنمی کاری هرکدوم که بود هاییخدمه

 !ما به بودن چسبونده چشم  ها باترحمها با تاسف و بعضیبعضی 

 محافظ افراد فرم لباس مثالً داشتند فرمی های ها لباسهرکدوم ازاون 

 .بود مشکی دست یک

های زیبایی بود که من تابه حال توعمرم هم ندید فرشکف باغ سنگ 

 .بودم

هایی بودن که خیلی زیاد یه دسته زن به طور منظم درحال بردن لباس

 .هاشون هم کامالً بنفش بودبود، لباس فرم

زیبا بود، همه چیز زیبا بود! اما ترس االن من شدیدتر از این همه زیبایی  

 یا  نفر یک فقط کاش  م هم پیدابود.ابود. ترسی که مطمعنم از چهره

 موننجات موقه همون خدا خود یا گفتمی رو من هایسوال  جواب

 .دادمی

 خان؟ کی؟ عمارت عمارت؟ بود کجا جااین   کردیم؟کار میجا چیما این

 هستن؟ کی برای هست؟ روستا خوب مناطق  اصال چند تا عمارت داخل

کدوم رو مشغول کرده بود و برای هیچهای بی جوابی که فکرم و سوال

 .جوابی رو نداشتم

 حاضرم  که بودن گرفته رو بابا حاج و من بدن و هادست  انقدر سفت

 !دادیم دست از هم استخون تا چند که  بگم
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 همون از و اول هایقدم همون از من  اما دزدیدمی عقل از هوش  شاید زیبا بود، شاید

 !نداد دست بهم خوبی حسه وقت هیچ اول هاینگاه

 .ها نبردندر عمارت یا اون ساختمون برخالف انتظارم مارو سمت دم

 .بردن شد می منتهی باغ ته به که دیگه طرفی مارو  

 .اتاق کوچیکی که ظاهرش تاریک بود و کثیف، درش رو باز کردن 

ای، ما رو به داخل پرت اون اطراف نه محافظی وجود داشت و نه خدمه 

 .کردن

حاج بابا که توانی تو بدن نداشت روی زمین افتاد و من هم از راه رفتن  

 روی به و دادم دست از رو تعادلم بودم، شده خسته هااین زیاد    و زدن

 .افتادم زمین

جا آورده بود، چراغی رو روشن ها که ما رو به اینیکی از اون محافظ 

 .شد زده هامچشم چراغ شدن روشن با  کرد.

 .تونستم توی روشنایی این اتاق کوچک رو دید بزنم 

 .بود بسته هاشچشم  که دیدم  برگشتم حاج بابا رو   

 .ترسیدم 

نکنه بالیی سرش اومده باشه شاید توی این مدت ازش ناراحت بودم به  

 .خاطر قضیه نفیسه. اما این پدر بزرگ من رو بزرگ کرده بود

 .تونستم ازش بگذرممن نمی  

صداش کردم برای یه بار، برای دوبار، برای سه بار، ولی حاج بابا  

 .هاش رو باز نکردچشم

 .ترسم بیشتر شد 
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ها در رو بسته کسی هم نبود که ازش کمک بخوام همه اون غول تشن

بودن و پشت در نگهبانی می دادن تا نکنه که ما فرار کنیم با اینکه 

کردم ولی جوابی شون میدن باز هم صدادونستم جوابم رو نمیمی

 .نشنیدم

 .نا امید سمت حاج بابا رفتم دستی به سرش کشیدم 

 .افتادهای اشکم به روی صورتش میصداش کردم قطره 

 .که بتونم به هوش بیارمشچن تا سیلی به صورتش زدم برای این

 .ای نداشت اما باز هم نتیجه 

 .مبگیر رو از نفیسه یاد گرفته بودم که باید نبضش 

 .زدگرفتم می 

 .زد جوونه دلم توی امید  زد.هم میقلبش رو تست کردم اون 

 .کردم تکونش بدمبا امید صداش کردم و سعی می 

جون بود. بعد از اون همه سختی هاش رو باز کرد، ولی بیکم چشم -کم 

 .مونهمعلوم بود که جونی تو بدنش نمی

 .ازش خواستم که جواب من رو بده 

 .شدزد، اما صدایی از دهانش خارج نمیجون لب میبی 

 :گفتم 

 حاج بابا خوبی؟ -

 .جوابم رو فقط با تکون دادن سرش داد 

 کنجکاوی روی از نه اما کنم نگاه هم باز رو اتاق این تا سر بلند کردم 
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 رو بابا حاج و خودم خواستممی نوعی به خواستن کمک روی از بلکه

 برای توانی من نه  و داشت فراری راه  نه کوچیک اتاق این اما بدم نجات

 .کردن فرار

ای نداشت با یه اتاق کوچیک بود که جز یه عدد قالیچه پاره چیز دیگه 

 ...دیدم که صدای در برگشتم 

 .برگشتم آروم  با صدای در

دیدم همون مردی که تو زمین عقب ایستاده بود و کتک خوردن پدر  

 به رو عمرم هایآدم ترین درار لج بنظرم  کرد اومده بود.میبزرگ رو نگاه 

 .دیدممی تازگی

کردم، اما زهی خیال باطل قدری زور داشتم که بدنش رو له میکاش اون

تر بود. تصمیم گرفتم کالً از فکرش این یارو از من چند برابری گنده

 .بیرون بیام

 من بابا، حاج به چسبیدم و  تر رفتمترسیده از جام تکون خورده عقب

 .بود بابا حاج گاهم تکیه تنها بزرگ دنیای این توی

های گرون قیمتی سلبا  خورد،می سال   اون مرد که شاید نزدیک سی 

 .پوشیده بود

مون که یه دختر شهری بود و توی شهر تحصیل تو روستا، دختر همسایه 

 .اومداش توی روستا میکرد، گاهی به خونه مادریمی

داد. با وجود این عمارت و ها رو نشون میاون به من مدل و انواع لباس
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 .فهمیدم که اینجغا عمارت خانها باید میاون همه محافظ، اون لباس

 خاطرهبه کسی   همین برای ،ترسیدنمی اون از  هاخان بزرگ که بعضی

 یا بترسن اون از که نبود غول خان. اومدنمی جلو بابا حاج و من نجات

 .کنند فرار جذبش از که نبود خدا

 یا و حقوق اینکه از. ترسیدنمی خودشون شکم از مردم  فقط  

 .ترسیدنمی بشه مشکل دچار   شونزندگی

 کار کرده بودیم؟اما چرا ما رو به این جا آوردن مگه ما چی 

 .نه آزاری به کسی رسوندیم، نه مالیاتی خوردیم و نه کم کار کردیم 

 اون برای جوابی من چرخیدن وها تو ذهن من میهمه این سوال 

 جواب بدون و دوننمی رو هامسوال جواب  اطرافیانم قطعاً اما. نداشتم

 .ادن به کارشون ادامه میدند

 .با صدای پوزخند بلندی به خودم اومدم 

 :اون مرد با کنایه ای که توی لحنش کامالً مشخص بود گفت

  !خانوم؟پسند شدم سرکار  -

من که تازه فهمیده بودم برای این همه فکر کردن به این مرد زل زده 

بودم، خجالت زده سرم رو پایین انداختم تا دیگه بیشتر از این تحقیرم 

 .نکنه

کار یا نزدیکای خان یکی هم نیست بگه خودت هم جز حداقل خدمت

 هاکن کار جز   که کسانی تمام موندم من و  قدر مغروری.نیستی که آن
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   . باشن داشته غرور انقدر باید چرا هستن

 اصالً چرا باید کسی غرور رو درون خودش جای بده؟

هاش بسته کردم که دیدم هنوز چشمزیر چشمی حاج بابارو نگاه می

 .هست

هام رو ببندم و وقتی باز کردم خونه کنار نفیسه و تونستم چشمکاش می

 .نبود بیش خوابی  هااینحاج بابا باشم، کاش همه 

 حاج سمت اومد  و زد  انگار روزه سکوت گرفته بود که باالخره حرکتی

ش زد که من جیغ شکم به لگدی هست، بسته هاشچشم دید چون  .بابا

 با باریک رو هاشچشم     توجه به من لگد دوم رو زد حاج باباکشیدم، بی

  .کرد باز بعد و داد فشار هم روی درد

مرد باالی سرش نگاه کرد و تو کمال ناباوری از پاهای اون مرد آویزون به  

 :شد گفت

کس رو نخوردم حداقل خانزاده ولم کنید من کاری نکردم من حق هیچ -

من رو نگه دارید و این دختر رو ولش کنید. این از هیچ چیزی خبر نداره 

 .بدم انجام رو بخوایین شما که کاری هر  دممن قول می

سعی داشت با این حرف ها اون مرد رو قانع کنه. اما اون مرد یه نگاهی  

 :به من انداخت و گفت

اتفاقاً ایشون هم باید بفهمه پدربزرگش چیکار کرده، این دختر و نگه  -

هایی رو که از ما گرفتی و خوردی رو باید داریم وخودت تمام پولمی
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 باید دونیمی خودت  ...هکاین مگر  کنیمنمی ول و  برگردونی. ما این

 .کنی چیکار

 :حاج بابا گفت

گردونم ولی تون رو نخوردم بخدا نخوردم، چشم همه رو برمیمن پول -

 .این دختر رو ول کنید بره

 
زنن ها درباره کدوم پول حرف میمن که مات و مبهوت مونده بودم این 

 .گر این بحث ها بودمفقط نظاره

ها پول گرفته بود؟ ما که همیشه خوب کار کرده اینمگه حاج بابا از  

 !نداشتیم مالی مشکل  بودیم و

 عمارت جااین بود درست هاشون شنیدم حدسم طور که تو حرفاین 

 غرور نباید هم خانزاده  و این مرد هم خانزاده. به هر حال هست خان

 !باشه داشته

  
بری و تا صبح تمام سند مونه تا تو این دختر امشب مهمون ما می - 

هایی رو که از ما هایی که خریدی برای ما بیاری، تو قرار بود پولزمین

خوایم بخری و سندها رو بیاری و ها رو که میگرفتی بری اون زمین

تحویل ما بدی، اما تو دو ماهی هست که سراغ ما نیومدی و فکر کردی 

 .خبرهفهمیم چهکه ما نمی

مونه برای من ستام. جون تو مثل جون مورچه میمن خانزاده این رو 
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 حاال کنی فرار و برداری تونی سندها رو خیلی احمقی که فکر کردی می

 اونم فرار  شنومهایی میزچی چه. گردیبرمی سندها با صبح و میغری هم

 دیره خیلی فهمیمی بندازی آیینه تو نگاه یه بابا حاج تو؟ من دست از

 .هه سرت به هافکر این زدن واسه

 .فکم پخش زمین شده بود و کامالً هنگ کرده بودم

 .کرد، دلم براش سوختحاج بابا مظلومانه من رو نگاه می

 :بلند شد و گفت 

 .میارم رو سندها سریع  -

   
 :خانزاده لب باالییش رو کج کرد

 .ها همراهت بیادشه باید دو تا از محافظاین کار که نمی  -

 :حاج بابارو برد بیرون از اتاق و رو به من کرد و گفتبعد هم 

 .ها رو بیارهصدات در نمیاد تا موقعی که پدربزرگت سند -

داد رو محکم بست که من از جام صد متر در اتاق که صدایه بدی می

 .باالتر پریدم

 بگم نکردم جرعت چرا  زبونم بند اومده بود. چرا من دادو بیداد نکردم

 .هست چی سند قضیه

 .خودم رو توی بغلم جمع کردم و سرم رو روی پاهام گذاشتم 

زدن؟ مگه حاج ها حرف میباز هم فکرم مشغول شد. درباره کدوم پول 
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 ها پول گرفته بود؟بابا از این

 بابا حاج ها رو بر داره و فرار کنه. شد که حاج بابا بخواد پولباورم نمی

 .بود داد یادمون رو حروم حالل خودش

قدر اشک ریختم و توخودم جمع شدم که اصالً نفهمیدم کی خوابم ان

 .هام رو باز کردمرفت، چشمبرد. باحس چیزی ک روی پام راه می

. از ترس یه جیغ بنفش هاش و بد خودش تکون خورداول شاخک 

ای رنگ پرت کشیدم و باال پایین پریدم که سوسک مزاحم و چندش قهوه

 .ور خورد به دیوارو برعکس افتاد روی زمینشد اون

  .زدضربان قلبم تند می

قدر خوابیده هوف. نگاه کردم دیدم نور به داخل اتاق افتاده یعنی من ان

 حاج نگران ؟ پس چرا نیومد. بودم؟ چرا آوردن سندها انقدر طول کشید

 های توفکر دنبالم؟ بیاد نذاشتن یا باشن آورده سرش بالیی نکنه. بودم بابا

 .بودم غرق  خودم

تصمیم داشتم بلند شم و دادو بیداد کنم شاید کسی جوابم رو بده، که در 

 باز شد یکی از اون

 :گنده های سیاه پوش باصدای ضخیمش گفت

 .بیا که امروز گند زدین به اعصاب خانزاده، زود باشپاشو ببینم. پاشو  -

باترس از جام بلند شدم. یعنی چی مگه چی شده بود که گند زده بودیم 

 به اعصاب خانزادشون؟

  .خواستم جوابش رو بدم اما باز هم ترسیدم این جماعت ظالم بودن
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 راه با ترس به سمت عمارت اصلی راه افتادیم حدود یک ربع داشتیم 

 .برسیم عمارت به تا باغ اونور رفتیممی

کردن که من رو ها با ترحم نگاهم میهمه جا بازهم شلوغ بودو خدمه

 که رفتیم ترباال پله ازچند کرد. رفتیم سمت در و عصبی می

سرم گیج و پام پیچ خورد و پهن زمین شدم، به روی آخرین پله بودیم اما 

  .کشیدکمرم خورد به لبه و بد جور تیر 

 :محافظ گفت

 .کن جمع رو خودت  بدو هاکنم    هوی پاشو ببینم من نمیام بغلت -

 :دهن کجی بدی براش کردم و گفتم

 .کشه یکم صبر کنکمرم داره تیر می  -

هاش رو به آغوش جیب شلوارش بردو منتظر نگاهم چیزی نگفت و دست

 .کرد

 به سختی بلند شدم و ایستادم

توسط چند نفر بازشد. من و محافظ به سمت عمارت دره بزرگ عمارت 

 .رفتیم

 که وسایلی از پر. زدمی برق هاشچشم آدم که بود زیبا انقدر داخل 

 .بود شده چیده دکوری صورت به عتیقه، و انقدیمی بود معلوم

کشید و دیده مون می از اون تابلوهای زیبا که مهسا همون دختر همسایه

 .دیوار نصب شده بودبودم هم به روی 

 .خیلی بزرگ بود این عمارت -خیلی
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 .جلوتر رفتیم به یک گوشه دنج عمارت که آرامش خاصی داشت رسیدیم

 .کردش رو نمیهای آشوب طلبم اجازه دریافتآرامش داشت اما لحظه

ش فقط شاید دو سه تا خدمتکار دیده در سالنی رو باز کردن که داخل

 .شدمی

خوردم امکان در ده بود که اگر یک قدم تکون میقدری گنمحافظ آن

 .رفتنم وجود نداشت

 نشسته کنارش داخل سالن شدیم اما بادیدن خانزاده و یک دختری  

 پر و بود نشسته خانمی یک کنار که سفید هاییش بار مرد یک و  بود،

 .افتاد تنم به لرز. بود گرفته دستش توی رو عصاش جذبه

ها کرد بدتر از همه من رو به سمت استرسنگاهم میاون زن که با اخم  

 .کردهدایت می

کردم ک زیباییش رو به ها به چیزی نگاه نمیدیگه جز قیافه اون

 .هام هدیه بدمچشم

 !فقط ترس بود و ترس 

 :محافظ به حرف امد و گفت

 .خان این دختر رو آوردم -

کرد که محافظ اون مرد که فهمیدم خان بود سری تکون دادو اشاره ای 

 .رفت

شون کردم، همه زل زده بودن به من یک آب دهنم رو قورت دادم و نگاه

کردم با اون اوضاع زن خان بود. بادندان های چفت زن که فکر می
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اش ناسزایی به پدر و مادرم گفت که جاخوردم و سربه طرفش به شده

 .صورت متعجب تکان دادم

 االن با من بود ؟

 نبودند؟ زنده مادرم و پدر که منی گفت؟ ا هناسزایی به اون 

 :خان سر به طرف زن چرخاندوگفت

  !ملوووک ساکت باش  -

 :روبه من کردو گفتبعدهم

 ...پدربزرگت رفت برای اوردن سندها اما -

اش رو برداشت و راخل دل من برای شستنشون های نشستهاسترس لباس

 .بساط پهن کرد

خواد ماهم مجبور شدیم نصف هارو میالتماس کرده گفته زمین -

 آخر تا امضاکنه دادیم رو بردگیت سند جاشبه هارو بدیم بهش اما زمین

اگر بعد  اما تونینمی هرچند بدی رو هااون پول و کنی کار جااین عمرت

کنه برای عمارت ای هم به جا بذاری چه بهتر بعد تو کار میتو بچه

  .هارو تو باکار کردنت باید بدیدراصل پول اون

هایی که تمسخر درونش فراوان زد و با چشمای حرف میباحالت مسخره

 .کردبود نگاهم می

 بود؟ شده من فروختن به راضی که بودن داده مگه چقدر پول به حاج بابا 

نه امکان نداره امکان نداره! حاج بابا همچین کاری  -شد نهباورم نمی
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 .کنهنمی

هام باچیزهایی که شنیدم حس کردم همه دنیا برام سیاه شد . چشم

 گشاد شدن و

 :گفتمبلند

 !چی؟ -

 :گفت

 .همونی که گفتم و توشنیدی -

 :ریخت سر تکون دادمهای اشکم میطور که قطرههمون

 بهش دادین پول چقدر مگه فروشهنمی منو بابا حاج گید غ میدرو -

 !هان؟

 :خنده بلندو حریصی کردم و گفتم

 !اصال شاید بالیی سرش اوردین هوم؟ -

 اومد؟ چرا سر چهار تا زمین؟ازش بدتون می 

 .نشستم زمین و فقط اشک ریختم

 برای خودم ونفیسه

دادن که االن راضی به باباکه معلوم نیست چقدر پول بهش برای حاج

 ...کار شدهاین

اما این ظاهر قضیه بود، حاج بابا هیچ وقت با من همچین کاری رو 

 .کنهنمی
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ها از جون فهمیدم اینگرفت اما باید میها یکم دلم آروم میبا این فکر

 .خوانمی من و حاج بابا چی

 :ریختم شنیدم که گفتطور که اشک میهمین

ختن نیست دختر، پدربزرگ تو سند بردگی تو امضا االن وقت اشک ری -

جا کار کنی تا بتونی پول اون همه کرده هه تو تا آخر عمرت باید این

 مزاحم و بری فرستمتمی هم حاال! چارهبی دختره آخی   زمین و بدی

 .نشی من خانوادگی جمع

 .اومد خیلی زیادهای اشکم میقطره

 .کم مدت تواین هم اون دلم شکست بود 

با تموم شدن حرفش به خانومی که اون طرف سالن ایستاده بود و کار  

  :کرد اشاره کردو گفتمی

 .این دختر رو ببرین پیش معصومه خانوم تا کارهارو یادش بده -

تونستم بشینم هرکاری اون زن هم من رو برد از اون سالن بیرون من نمی

و دوییدم سمت در سالن خواد بامن بکنن پام رو کج کردم دلشون می

ها برگشتن سمت من و چند نفری دوییدن به طرفم، در سالن همه خدمه

رو باز کردم برم بیرون که ازپشت کشیدنم و با سر به زمین اومدم. 

خواستم باز هم بلند بشم اما دستم رو گرفتن و نذاشتن برم جیغ و داد 

 .کنهنمی رو کاری همچین بابا حاج مطمئنم من برم  کردم بذارنمی

 :یه مرد جوونی از در اومد تو و گفت

خبره؟ این سروصداها برای چیه؟ ولش کنین ببینم چی جا چهاین -
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 .خواد بگهمی

سوخت اما هرجور شده دستم رو ول کردن از جیغ و داد زیاد گلوم می

 :دهن باز کردم و گفتم

ها دروغ اینفروشه خوام برم پیش بابا بزرگم اون من و نمیمن می -

  .گنگن بخدا که دروغ میمی

 :کردمباز هم نشستم تا نبرنم و جیغ و داد می

 .خوام برمولم کنین می -

 
اون مرد جلوی من نشست و دستش رو جلوی صورتم آورد که من 

 .صورتم و عقب کشیدم

 :گفت

 متاسفم این حرف رو خان بهت زده درسته؟ -

 :گفتمهام رو باال انداختم و شونه

 اون تو سرشون خیر اش دونم کدوم احمقی بود با خانوادهمن چه می -

 .گفتن اومد در شوندهن از دروغی هر بودن نشسته سالن

دونستم اون خان بود و اون کناریش هم پسرش، خودم هم خوب می

 .خواستم حرسم رو خالی کنمخنگ نبودم! می

 :خنده آرومی کرد و گفت

جایی که این هارو بلند جایی نگی خب از اونحواست باشه این حرف -
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ها رو خان برات گفته صد در صد حقیقت داره و هیچ دروغی تو کار قضیه

      !نیست عزیزم

 از هم یارو این بود هرچه اما دادمی صمیمیت و  هاش بوی آرامشحرف

 .کردممی اعتماد نباید بود خودشون

 :آورد و رو به چهره خدمتکار همراهم گفتاون مرد سر باال 

 گفته بودن کجا ببرینش؟ -

اش گل کرده بود با نازو ادا به مردی که خدمتکار که خود شیرینی

 :گفت  دونستم کی هستنمی

 اذیت و من ورپریده خان گفتن ببرمشون پیش معصومه خانوم. اما این  -

 !آقا کنهمی

 گرفته کار به  خدمتکار برای دلبری از اون مردبه ناز و ادایی که  ایتوجه

 .رفت  و با یه حرکت  ، نکردبود

 .باز هم دست من و به اسارت گرفت و به سمت مخالف کشوند

ها، من که دیگه نایی تو بدنم نداشتم. ذهنم شده بود کاروانسرایه مشغله

رسید قلبم شده بود فرش زیر پای هر رهگذری. چرا هرکس که به من می

 کرد؟می ای وارد به روح ضعیفم سعی داشت به هر شکلی که شده ضربه

 باید یا مشکالت این با اومدممی کنار باید کردم؟می کارچی باید من

 دستم از هم کاری اما نداشتم، دوست رو اومدن کنار راحت جنگیدم؟می

 حاج و من به که واقعیتی ببینم تا کردممی صبر باید! صبر جز اومدنمی بر
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 .هست چی شهمی مربوط بابا

دلم هوای روزهای سه نفره خودم و نفیسه و حاج بابا رو کرده بود دلم 

شدم. اما نه! من باید بمونم بسازم خواست چشم باز کنم و ببینم رها می

حتی اگر شده هم بسوزم اما پیدا کنم جواب سوال هایی که ذهنم رو 

 .اجاره کردن

هام رو محکم برداشتم تا ببینم و روبه رو بشم با هرچیزی که تقدیر قدم

 .برام نوشته بود

 
های من رو برد پیش اون زن که اسمش معصومه خانوم بود و خدمه 

 .بودن کرده تن به  مشکی قرمز داخل عمارت همه فرم 

 به کردمی نظارت داشت و بود آشپزخونه داخل معصومه خانوم  

 شد ما حضور متوجه . دوییدنمی اونور و ور این پریشون که هاییخدمه

 .ما طرف وبرگشت

 :و گفت

 تازه وارده؟ -

 .خدمتکار آروم و بی حوصله سر تکون داد

 :معصومه خانوم گفت

خب دخترم االن ساعت ناهار هست و بعد استراحت تو چون اولین  -

 رو روبه مونساخت اتاق توی برو کنیمی کار به شروع که روزته 
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 .بده یادت رو کارهات هم بده بهت فرم هم تا فرستممی رو صبا  این

مهربونی داشت! شاید قرار بود بین تمام گرگ ها اطرافم یه چهره 

 .کنه درکم تا باشه  فرشته

هات که جمع شده تا مثل سیل بباره رو پاک کن هر مشکلی اون اشک -

تونی بیست و چهار ساعت رو گریه بکنی که داری باید قوی باشی تو نمی

زخمی باشه باید محکم باشی و بری جلو تا شاید این قوی بودن چسب 

 !روی اون خراش بزرگه روی قلبت

گفت. ناخودآگاه همه حرف هاش رو با محبت و امید واری خاصی می

لبخندی به روی صورتم اومد و بیشتر از قبل مصمم شدم تا قوی باشم تو 

 .جاده تاریکی که هر لحظه ممکن بود تصادف کنم

شم های بعد صبا نامی رو صدا کرد که یه دختر شاید همسن من با چ

 :انداخت با چهره بانمکی اومد. و گفتعسلی که من رو یاد نفیسه می

 .بله معصومه خانم -

 
این دختر رو ببر اتاق بعد یه دست لباس فرم هم بگیر براش. کارش رو  -

 دیمی یاد بهش هم قسمت آشپزخونه کنار خودمون باشه بهتره. 

 .باشه حواست هست واردم تازه. هست الزم که رو هرچیزی

های زندگیم بر دارم تا بتونم این راه رو ادامه من باید دست از ای کاش

شکنه. شه، نسیم نمیبدم. تا بتونم به همه نشون بدم نسیم خورد نمی
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اش رو دارن رو نسیم دووم میاره تا کسایی که قصد خراب کردن زندگی

 !کنار بزنه

که برد. مثل ایندش میصبا راه افتادو دست من رو گرفت و پشت سر خو

  !داشتن من دست کشیدن به میل  همه

 :رفتیم گفتطور که راه میهمون

 کنار باید هستی جااین که دلیلی هر به ببینم،  اشکات رو پاک کن -

 مادوتا  .بشی جور اوضاعت با کن سعی پس نداری فرار راه چون بیایی

 نه؟ مگه باشیم  های خوبی برای همونیم دوستتمی

 .بعد هم خندید

 .چه دل خوشی داشت هه

 :پرسید 

 چند سالته؟ -

 که چه بقیه به اما. بازشده جااین به پام نخوام چه  بخوام چه میگه راست 

 پاک رو هاماشک که طورهمون   !اومده وجود به من برای مشکلی چه

 :گفتم کردممی

 .شونزده -
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 :خوشحال گفت

 سالمه شونزده  هم من آخه خوب چه  واقعا  -

 ری؟مدرسه هم می

اون دیگه چه فضولی بود نکنه قصد داشت تا آخر زندگی من رو در 

  !بیاره؟

 

 سر بابام حاج همراه بعد به ازاون خوندم  امسالگی ده چهار تا  من فقط -

 .کردم کار زمین

اون هم بحث رو وض کرد و من خیلی خوشحال دیگه رسیدیم به اتاق و

 و چرت به دادن  جواب مخصوصا کردن  اصال حوصله صحبتشدم چون 

 . نداشتم رو اون هایپرت

 .نپرسیدم رو اسمت   خب ای وای اسمت چیه؟ من اصال -خب -

 !زنیقدر که حرف میآن

 

 اسم من نسیم -

 

جا وایسا من برم فرم دونی دیگه صبا هستم خب ایناسم منم که می -

 .اتاقه اون تو برو اها  دونم دیگه. بگیرم برات سایزتم که فکر کنم می

  .و بعد رفت
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 یک   فقط. داشت قرار باغ از    ایاالن توی سالونی بودم که طرف دیگه

 برای بود، اتاق در همش سالن این تاسر سر چون. شدمی دیده فرش

کلی دارن مش چه هرکدوم نبود معلوم که عمارت داخل هایخدمه بعضی

 باشه مونده عمرم به روز یک اگر  کنن.که داخل این جهنمی کار می

 خانواده هم بعدش کنم آزاد رو هاخدمه این تا کنممی رو امسعی تمام

 .کنم راحت دنیارو یه تا سوزوندممی رو خان

 بود معلوم  بودن   های چه کساییهایی که معلوم نیست شاهد گریهدیوار

ای از انسانیت شه. چه عجب نشونهون رسیده میبهش زود به زود

 !عمارت این تو  دیدیم

 خب بود سادهای خیلی خیلی اتاق صباگفت  رفتم تو همون اتاقی که 

 .رفتنمی انتظاری ازاین بیشتر و بودیم ماخدمه باالخره

 برت دورو نفهمی کهاین. کرد رها  امآه سوزناکی خودش رو از قفسه سینه

 !حال رخداده خیلی عذاب آوره خیلی در اتفاقی چه

دونم یه چیزی پشت که برام سخته و میحاج بابا من رو فروخت با این

 .جلو رممی و کنممی تحمل خب اما    ها باید پنهون باشهتمام قضیه

 ش رو نکرد و رفت؟نفیسه هم فکر تنها آبجی

 .کنمفکر نکرد تنها کسه منه؟ خب این رو هم تحمل می

 .کنممن مثل نفیسه کم نمیارم و خودم رو خالص نمی

 کنم،می کم رو هاشآدم دنیاو مونم و روی این می
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 :تو فکر بودم که صبا در اتاق و باز کرد و اومد تو گفت

 .ات بشهدختر این لباس رو بپوش فکر کنم اندازهنسیم پاش و  -نسیم -

های قرمز مشکی که فرم بقیه هم بود بهم بلند شدم یکی از همون لباس

 :داد. من هم پوشیدم اندازه تنم بود اما صبا گفت

این و درش بیار، االن زنگ استراحت ماهایی هست که توی آشپزخونه  -

 .راحتیه خوره این یکی لباس رو بپوشکنیم میکار می

 هام رو عوض کردمرفتم و لباس 

 :ازش پرسیدم

رفتی دره سالن رو کال قفل کردی؟ شنیدم ای که داشتی میچرا موقعه -

       ...  صداش رو به روی خودم نیوردم. به نظرت من اگه بخوام فرار کنم

 :گفتم و کردم اشاره بهش کنارو زدم رو پنجره  پرده

تونم فرار کنم اما بین این همه بادمجون از بقیه جاها هم می -

 برم؟ در خواممی  چطور

 :گفتم  تا خواست چیزی بگه 

 این تو کیا بگو ندارم رو ایمسخره توضیح  اصال حصله بحث یا -

 کننمی زندگی   عمارت

 :گفت  ام موند ویکم خیره 
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 دومادش میشهخانواده خان که شامل زنش و پسرش و دخترش و  -

 :باخودم زیرلب گفتم

 دخترش اونی که کنار خانزاده نشسته بود؟

 اره همون دخترشه -

 دی؟ می جواب که  مگه از تو پرسیدم  -

 ناراحتی غصه بیام کمم خودم  دیگه چیزی نگفت معلوم بود ناراحت شده.

 بخورم؟ هم رو بقیه

 
با اجازه خودش خواست حتی اگر شده یه نفر رو ببینم که شاید دلم می

هام محتاج شنیدن یه داستان خوب و کنه، شاید گوشجا کار میاین

 .ام هم محتاج یه لبخند از ته دل بودغم بود، شاید چهرهبی

 :خواد پرسیدمکه جواب صبا چیزی باشه که دلم میبا امید به این

 
 صبا تو چرا اینجایی؟ -

 :جواب داد

 
من؟ معصومه خانم خاله من هست من دو سال پیش مامان و بابام توی  -

کسی رو نداشتم و جایی روهم نداشتم تصادف فوت کردن و چون هیچ
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 .کنم پیش خالهجا کار میاومدم این

طور مادری رو کشیده بود کاش اینپدری و بیاون هم مثل من درد بی

 .شدنمی

 :باز هم پرسیدم

 جاست؟این معصومه خانوم چرا -

موند و بعد شوهرش به دلیل مشکالتی باغبون ابدی این عمارت باید می -

که فوتش معصومه خانم شد آشپز ابدی بجای شوهرش که نبود مثل این

 .کننمی پرداخت شونکردن کار با که خان به داشتن  ایبدهی

معصومه هه قصه ای شبیه به حال االن من! قطعاً تقدیر من هم مثل 

 این   دونه چه کسی بعد من قرار هست غصهشد و خدا میخانوم می

 !بمونه بجا من از من بعد کسی ذارمنمی من بخوره رو گرفتاری

 :صبا ادامه داد

دونی معصومه خانم وقتی مادر خان خارج بودن و خانزاده بچه بودن می -

نم میاد براش مادری کرده خخخ چقدر پر حرفی کردما االن معصومه خا

 .کنهکلمون رو می

 :چیزی به ذهنم که پرسیدمش

 !صبا اینجا اتاق کی و کی هست؟ -

 از دیگه یکی که هم مریم  من و تو که تازه اومدی و معصومه خانم و -

 .هست کنان کار

هامون اومد. یادم نفیسه تو بازی بچگیاسم مریم برای من خیلی زیبا می
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 !خواست تا من اون رو مریم صدا بزنمهمیشه می

ها هست. این عاشق گل مریم بودم، گل مریم گیاهی زینتیاز تیره نرگسی

 اصلیت های سفید زیبایی که دارای عطر مطبوعی داره هستنگیاه گل

. بود عیسی حضرت مادر مریم طرفی از. دوننمی ایران از رو مریم گل

 هم سالی بزرگ در حتی که داشت دوست رو مریم اسم این نفیسه انقدر

  !زدممی صدا بانو مریم رو نفیسه شوخی به

انداخت هاش و یکی با اسمش من رو یاد نفیسه مییکی با رنگ چشم

 !بپاشن زخمم بروی نمک داشتن تصمیم دنیا همه انگار   .

های صحبت صبا بود که معصومه خانوم در رو باز کرد اومد تو و پشت آخر

 .سرش هم یک خانوم زیبایی اومدن داخل

اد. حدس می زدم مریم د رو جوابم گرمی به خانوم اون سالمی کردم که 

 .باشه

 .که حدسم هم درست بود

هاش رو بست. چشماومدن نشستن. معصومه خانوم پاهاش رو دراز کرد و 

 .معلوم بود که خیلی خسته شده و االن به آرامش رسیده

  .مریم هم معلوم بود خسته هست اما پر انرژی لبخند بود

 :مریم گفت

 .ساعت استراحت فقط یک ساعته  - 

 :صبا با تعجب گفت
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 .یک ساعت؟! هر روز دوساعت بود که -

 .من هم نفهمیدم چرا معصومه خانوم این طور گفت -

های خواب دست و پا می زد نگاه با تعجب به معصومه خانومی که تو الیه

 !رفتام میهای بقلیاش تا ساختمونکردیم صدای خروپف

ها سریع خوابشون اون کشیدیم دراز اتاق از ایگوشه  صدا بی هرکدوم 

 !برد اما من یاد حاج بابا افتادم

چاره رو فروخت و کرد؟ نسیم بیمیها کجا بود؟ چه کار یعنی اون لحظه

شد که من جز یه کم داشت باورم می -رفت؟ حاج بابا که نامرد نبود! کم

  !کار چیزی نیستمخدمت

 اون خودش بعد فوت مامان بابا ماروبزرگ کرد. اما از طرفی هم

ای هم کرد. از طرف دیگهاگه رحم داشت که با نفیسه همچین کاری نمی

 .بود نفیسه خوشبختی قصدش خبر نداشت اون فقط اون از عشق نفیسه 

ام باید دل به کدوم اندیشه دونستم به کدوم حس و حالم توجه کنمنمی

که کاری بیش نبودم و یا به اینکه من واقعا یه خدمتبستم؟ به اینمی

 مشکلی برای حاج بابا یه وجود اومده؟

آبجی بزرگه.  بردی.هعی نفیسه خوشبحالت کاش من رو هم باخودت می

 .نسیم اینجا راحت نیست و اومده کلفتی

 خدایا بازم شکرت ممکن بود بدترش سرم بیاد؟ 

ام رو مورد نوازش قرار داده بودن رو که حس های سرد رو که گونهقطره

 .ام گرفتهکردم تازه فهمیدم که گریه
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 !خودم رو آروم کردم تا دیگه کسی اشکم رو نبینه

ا خواب هستن من برم باغ وهمین اطراف یکم هتصمیم گرفتم تا این

بگردم و نگاه کنم. شاید نقشه فراری به ذهنم رسید. به هر حال باید 

 !بدونم چه قدر راه هست برای نجات

 .بیامدر باباهم حاج و نفیسه فکر از که هم این 

هام رو آروم بلند شدم و اومدم در رو باز کنم که صدای قیژ دندون -آروم

  .خورد تکون یه فقط خانوم معصومه روی هم فشار دادم 

 .بیرون رفتم و آروم درو بستم. رفتارم مثل دزدها شده بود

رفتم داخل سالن و از در بیرون شدم. بهار بود و هوای بهاری پوستم رو 

 .کردزنده می

 تونم ازفکر حاج بابا دربیام؟چرا نمی

  .جا عادت کنممن باید به این

 :گفت خان که شنیدم  خودم

 .سند بردگی تو تا آخر عمر امضا شده -

بینم دونم باید به چه چیزی که می. نمیهر دقیقه یک حس و حال دارم

 !اعتماد کنم

چی کردم. اصال به ها رو شنیده بودم پس نباید شک میخودم همه این

کردم؟ به این که نکنه بالیی سر حاج بابا آورده باشن؟ فعال که شک می

 .من چشم باز کردم و کلفت این جهنم شدم

بینم اعتماد کنم تا یک مشت افته و میبهتره به چیزی که داره اتفاق می
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 .کننهای پوچ و بیهوده که فقط قلبم رو آروم میاحساس

 
های سر به فلک وگذار نبود. درختشتراه افتادم، قصدم توی این اوضاع گ

هایی که در اطراف داد؛ گلنهایت این باغ میکشیده نشون از زیبایی بی

رسوندن. شاید هرکسی فریبی رو به مشام میرشد کرده بودن بوی دل

 بودنش بهشت به دیدمی  رو  جااین  هم دور از برای اولین بار حتی

زنده  -شناخت دلش زندهاین ها رو میام تم صاحب وقتی اما. بردمی  پی

  .کردسوزاندن این عمارت رو طلب می

 
گفت زن هستن رو به پشت درخت رسیدم. صدای دو نفر رو که عقلم می

تر بشنوم: شنیدم، پشت درخت آروم قایم شدم تا صداشون رو واضح

 گن این دختر که تازه اومده حاصل ازدواج نامشروع هست؟شنیدی می

 کی گفته؟واقعا؟  -

 این    کردم این دختر رو آوردن، ملوک خانوممن که داشتم تمیز می -

 .گفت  بهش حرس با رو حرف

وا خب شاید از عصبانیت یه چیزی روی هوا گفته دیگه، خدا به داد  -

 !کار کردهدختره برسه معلوم نیست چی

 .دونم بیا بریم حاال کلی کار داریمنمی -

 
 نتونستم  کهاین از  .نشستم زمین روی  رفتن. از کنار درخت رد شدن و

 .ریخت اشکم هایقطره شوندهن توی بزنم و جلو برم



 

 

 WWW.98IA3.IR 76 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

شد گفت که منظورشون من نبودم، اما همون زن؛ وقتی که شاید هم می

  .کردمی تمیزکاری داشت که دیدم برد،می سالن داخل محافظ من رو

 
 چسبوندن؟می من به ننگی همچین ما پاک بودیم، چرا 

گیر گلوم شد؛ هر لحظه امکان پاره شدنش توسط حس خفگی دامن

 .ام بودهای قورت دادهبغض

 .کسی االنم گرفتدلم از بی

 .تصمیم گرفتم برگردم اتاق خودمون تا بیشتر از این خورد نشدم

 توی مورد بی دیدنممی  های پشتی رد شدم؛ چون اگهاز میون درخت

 .کردنمی مجازاتم قطعا حیاطم

 بده، انجام  نباید موردبی کار کسی که بود این  جاهای اینیکی از قانون

 .بودم دیده آشپزخونه در روی به شده نصب کاغذی روی رو این

 مون هنوز خواب بودنبرگشتم. توی اتاق

 .بود مونده ربع یک کار، زمان به  به ساعت نگاه کردم؛

 .پاهام گذاشتم و چشمام رو بستمنشستم و سرم رو به روی 

 .هو ساعت زنگ خوردتو حال خودم بودم که یک

 .شوکه سربلند کردم که دیدم ساعت معصومه خانوم زنگ خورده

 .به ساعت کار ده دقیقه مونده بود

 :بیدار شد. وقتی دید من بیدارم، گفت

 نخوابیدی؟ -
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 :جواب دادم

 .گرفته دلم راستش  نه خوابم نبرد، -

 :گفت

جا خوشحال نیست ای اینفدای قدوباالت دخترم؛ هیچ خدمه -

 همه برای عمارت این. کننمی کار جااین و دارن درد جور  یک  همه

 میای؛ کنار توهم کننمی رو کارشون و اومدن کنار ولی هست جهنم

 .بیایی کنار باید یعنی

 خانوم مریم و صبا کردن بیدار برای  سری تکون دادم. لبخند تلخی زد و

 .رفت

 .های حاج بابا خونده بودمیاد شعری افتادم که داخل یکی از کتاب

 باید چه کنم با غم و تنهایی و دوری -

 وقتی همه دادند به هم دست تبانی

 
 آیا شده از شدت دلتنگی و غصه

 هی بغض کنی، گریه کنی، شعر بخوانی

 
 《سیدتقی سیدی 》

 
ذهنم خطور کرده بود، فکر کردم. آه سوزناکی کشیدم و به شعری که از 

میونه خوبی با شعر داشتم و عاشق شعر خوندن بودم. به نظرم شعرها به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 78 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 .کننبهترین نحوه تلخ، غم دل انسان رو بازگو می

 خواب به تازه    ها رو صدا زد، مریم خانوم زود بیدار شد امّاوقتی اون

 .بود گرفته امخنده هم گرفتاری این توی بردمپی صبا سنگین

 بهش بود؛ شده آسی شد،نمی بیدار صبا کهاین خاطره به  معصوم خانوم

 :گفتم

 .کنممعصومه خانوم شما برین من بیدارش می -

 :دست به روی زانوش گذاشت. کمرش رو راست کرد و گفت

 سنگینه، خوابش که بس از    هی، هی، هی مادر! کار همیشم هست -

 .آورده در رو من پدر

 .کمرنگ خندیدم و معصومه خانوم رفت

 .به باالی سر صبا رفتم. تکونش دادم و صداش کردم

 :که بیدار شد گفتمتا این

 !صبا دو دقیقه تا ساعت کار مونده؛ بدو -

 امّا نرم بود هم خدام از کار این نداشت ارزشی    برای من که هیچ

 .کنم بیدار رو خرس این شده که جور هر خواستممی

هاش قد نلبکی شد، بلند شد، بدون هیچ حرفی چشم    با شنیدن حرفم؛

دویدیم تا به عمارت رسیدیم. تند می -دستم رو گرفت و کشید تند

 !دوییدمکه نیفتم میهرچند که من فقط برای این

 .بودن کار انجام مشغول همه    .برد آشپزخونه داخل    به  رو من   تندی

 :خانوم گفتمعصوم 
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کردم؛ دختر هزار بار گفتم، دیر سر صبا شانس آوردی وگرنه تنبیهت می -

 !کارت نیا

 :صبا

جونم ما تا آخر عمر قراره تمام وقت کار کنیم دو دقیقه دیر آخه خاله -

ما که زیاد خوشی ندیدیم توی دنیا،  خوره؟کردن به کجای دنیا بر می

 !دلمون خوش باشه حداقل دو دقیقه به بیشتر خوابیدنمون

  رو بوسید و گونه معصومه خانوم  

 .کنه پاک تا گرفت ازش    برنج رو

خانوم رو طوری  های صبا بدجور رنگ غم داشت و دل معصومهحرف

 .خانوم چیزی نگفت و مشغول کارش شد سوزونده بود که دیگه معصومه

 .هاستدخترم وظیفه تو شستن ظرف -

 .کرد اشاره هاظرف از کوهی به  این رو معصومه خانوم گفت و

ها زیاد کثیف شویی رفتم که سه نفر بودیم. چون ظرفسمت ظرف

  .ها تا زمان شام برای من شده بودایستادیم. ظرفشدن نوبتی میمی

-پوسته هامدست که انقدر شستم، ظرف تا وقتی که شام آماده بشه 

 ریزریزبه از عمارت این تمام به دلم توی    .شد چروک و پوسته

  .د خان رو نفرین کردمخو و هاشآدم تا هاشوسایل

که پدربزرگت کجاست رو هم به اسارت بگیرنت! واقعیت این

 !بکشن کار ازت هم همه این وقتاون    نگن؛
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 خوانمی غلطی چه پس نکنم کار من    خیلی دوست دارم بدونم اگه

 بکنن؟ باهام

 صورت به آب از مشتی که کردم    رو تکون دادم و دستمال رو پرتسرم 

 کرد جمع را اشچهره کردم نگاهم چندش با زن   ام هجوم برد.یکنار زن

 :گفت اشکفی و خیس صورت به اشاره با و

 داری؟ چیزی    طوراین یا   روانی    مگه مریضی -

 :ای محکم زدم و گفتمتنه

 .برو بابا -

 وقتی    امّا کنمنمی کار دیگه بگم و جایک بشینم   خواستم برم

که به بهترین نحو شام رو معصومه خانوم رو برای این هایخوردن   حرص

 !آماده کنن دیدم؛ دلم نیومد ناراحتش کنم

ها زهرمار هم بخورن زیاد هست کردم، اونخان فکر نمی اصال به خانواده

 !سوختها میخدمهاما دلم برای 

کنم. جا جمع شدن، میرم و آشوبم رو به پا میبعد از شام وقتی که یک

 !خوامزنم و دوباره حاج بابا رو میداد می

 .ها من رو به سرنخی برسونهشاید این تالش

 .اعالم کردن شام حاضره و به من گفتن برو 

 .اومدنبا صبا رفتیم چند نفری هم می

 .چیدیم رو میز بذاریم، کجا رو چی گفتمی که زن    با نظره یک
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 برگردیم خواستیم همه اومدن.  خانواده خان، خیر سرشون برای شام

 .موندن غذا کشیدن برای نفری چند و آشپزخونه سمت

 !نزنم داد تا بودم کرده کنترل رو خودم خیلی 

 :دونستم، گفتمیان راه، پسرخان که هنوز هم اسمش رو نمی

  .دختره تازه وارده باید بمونه برای پذیرایی، بقیه هم برناین  -

هام گرد شد. عجب رویی! من مراعات کرده بودم تا آشوب به پا چشم

 گفت؟وقت این مرد چی مینکنم اون

 :آرمیتا خانوم همون که با نظارتش میز رو چیده بودیم، گفت

  .نکنه، بقیه که هستآقا این دختر تازه وارد هست خراب می -

 :طور که پسرخان نگاهش روی من بود گفتهمون

 .گیرهاشکالی نداره، یاد می -

 درونم سرخی ام، خواست همین االن جنجال به پا کنم، از چهرهدلم می

 .کردممی حس رو بود عصبانیت حاصل که

هاش سرم رو باال آوردم و نگاهم به معصومه خانومی که با التماس چشم

 .فهموند که برم افتادمیبه من 

 ها مشکل داشتمسوخت! من با اونفقط دلم برای این پیرزن مهربون می

 !هایی که مثل من قربانی بودننه با این

 .ام رو باز کردمهای مشت شدهدست

 کردم شروع وسواس با  اوضاع آروم شد. من رفتم باالی سر پسر خان

 م تا تونست دید زد،ه اون. کشیدم روبراش خواستمی که هرچیزی
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 .کنهگند بزنن به این خان که پسرش انقدر چشم چرونی می

 زنن؟طور زل میهاشون همینهه؛ یعنی به همه خدمه

 .با این فکر، تنفری که نسبت به این عمارت شوم داشتم، بیشتر شد

بعد از خوردن شام همه رفتن اون طرف عمارت همون سالنی که روز 

 .نشسته بودند نشستن

 .ان گفت این دختر برامون چای بیارهخ

ها چرا روی من آوردم! ایندیگه به جای عصبانیت داشتم شاخ در می

 قفلی زده بودن؟

 :رفتم آشپزخونه و به معصوم خانوم گفتم

 !کنن؟طور میچرا این -

 :معصوم خانوم گفت

 !خوان مهارت تازه واردشون رو ببینن چیزی نیستشاید می -

 .دادم و چایی رو که درست کرده بودن، برداشتم و بردم سالنسری تکون 

 .شینمها ساکت میمن هم انقدر مظلوم جلوی این

 سروصدای  یک عمارت این قراره امشب دونن ها! هنوز نمیچارهآخی بی

 .ببینه خودش به رو نظیربی و خوب

هام رو از به جلوی در رسیدم. نفس عمیقی کشیدم و تک به تک کار

نم گذروندم و بعد با اعتماد به نفس و اخم، وارد سالن تقریبا بزرگ ذه

 .شون شدمخانوادگی

 !برداشت تفاوت بی ایباچهره اول جلوی خان گرفتم که 
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دونستم این همه خدمه رو چه جور داخل این عمارت نگه هنوز نمی

  !داشته بودن. با زور؟ راضی کردنشون

خوش کردن و قراره من رو هم زندانی چه ترفندی دارن که به اون دل 

 کنن؟

 چرا اطرافیانت هستی؟ چرا کجایی؟ نفهمی که هست نشدنی وصف حس 

 فقط که دیگه هایسوال خیلی و کنن؟می بازی نقش برات دارن

 .کنننمی پیدا هم جوابی و کوبنمی  معذرت دیوار و در به رو خودشون

 .کردمی نگاهم عصبانیت با  بعد هم برای ملوک خانوم بردم،

ها سر من ها رو اینکه همه بالکارش کرده بودم؟ مثل اینمگه من چی

 !آورده بودن

 .چایی رو با عصبانیت برداشت

 .رفتم پیش پسرخان و لبخند زدم 

 :گفتزل زده بود به من که ملوک باعصبانیت 

 .ساشا پسرم چای -

 بخورین کوفت هم ذارم اش فهموند که به من زل نزن. نمیباجمله

 !زیزانع

 :رو در حال برداشتن بود که با تعجب پرسیدچایی 

 ما فقط چهار نفریم چرا پونزده تا چای ریختین؟ -

 .ملوک و خان هم با تعجب به من چشم دوختن
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 نوش تربیش بهتره گفتم وقتی معصومه خانوم حواسش نبود ریختم،  -

 .خان پسره داره زیادی خواص چای . کنین جان

 ول هوا تو طوری رو سینی و کردم صاف رو کمرم ابروهاش باال پرید که 

 !سوختن نفرشون سه حداقل کنم فکر که کردم

داد و ناسزاشون رو هوا بود مخصوصاً پسر عقب گرد کردم، صدای داد و بی

 .خان که ناجور سوخته بود

بزرگ رو جا در کارها نریختن اینبه سمت در سالن رفتم و تا خدمت

 !بستم و با کلیدی که از جیب نگهبان قاپیده بودم قفلش کردم

حاال مونده بود این نره غولی که داخل سالن بودو داشت به سمتم 

 .اومدمی

 چیز همه و جلوش افتاد که دادم هول   رو هادکوری از کلی و  میز بزرگ

 از هایتیکه با که جلو اومد کامالً باز اما رفت عقب قدمی چند! شد خورد

 .تم بود زدم تو سرش که پخش زمین شددس که میز پایه

 .داشتن وضعی خانواده خان هرکدوم یک 

 :گفتنپریدن و میپسر خان و ملوک باال پایین می

 .هایکی این ور پریده رو بگیره خدمتکارها، نگهبون -

ر هایی که عالقه نداشتم بشنوم رو بلغوخوده خان هم ایستاده بود و چیز

 .کردمی

ریخت. کرد و اشک میدخترشون هم داشت کمک برادر و مادرش می

 .سوزوندشونمی خیلی این ها هم آمیخته با فلفل بود و هم داغ! چایی
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 خانواده  گفتن در رو باز کنم. آیکوبیدن و میطور میاز پشت در همین

 !خان پرودهتن و عرضهبی

کم  -پشت باز کنن و بریزن سرم کمهاست که در رو از دونستم االنمی

 .اومدنمی خانواده خان هم داشتن سمتم 

های دخترشون رو تیکه شیشه بزرگ روی میز رو برداشتم و از پشت مو

 همون که گذاشتم گلوش زیر رو شیشه  اتاق گوشه بردمش کشیدم. 

 و نگهبان خدمتکار، از سیلی و شد باز ایدیگه هایکلید توسط در لحظه

 .سالن داخل ریختن باز دهن با هامحافظ

 :داد زدم

به خدا قسم هرکی بیاد جلو شیشه رو طوری فشار میدم که این  -

 !خوشگل خانوم فردا عزاش باشه

 :پسر خان گفت

 !ها شهمی بد برات یا کنیمی ولش یا اون شیشه رو بنداز زمین بچه!  -

گذاشت رو قلبش و نشست. چند خندی زدم که ملوک دستش رو نیش

 .درکب نفر سراغش رفتن، 

 :گفتم بزنه پا و دست  خواستزیر گوش دختر که می

  !کنی؟ تکون بخوری تمومیتیزی شیشه رو روی گلوت حس می -

 :بلند گفتم

 .بنداز راه و  ر  خان تا بیشتر از این تلفات ندادیم بیا و کار من -
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 :گفت

هات عمارتم رو پر کنم که صدای گریهباهات میحرف نزن دختر! کاری  -

 !تمومه کارت بفرستم رو دوتاش میبینی؟ رو هامحافظ این کنه! 

فرستاد که به اون یکی تیکه شیشه دست ها رو به این سمت میمحافظ 

ریخت رو کمی زخم کردم، صدا فقط اشک میدختر خان که بی

 !بشه نمایان خون فقط    خواستممی

! پس نه بدی دست از و دخترت تا الزمه ثانیه  یک فقط دیدی خان؟  -

 .ها رو به زحمت نندازخودت نه اون محافظ

 زخم دختر این دست  من خشونت رو اصال دوست ندارم. مخصوصاً که

 با واقعا فهمیدممی باید آوردممی کم نباید اما. خواستمی گریه دلم شد،

 !کجاست؟ بابا حاج و کننمی کارچی زندگیم

 متنفر  هم که ازشون هرچقدر وگرنه بودم گیر خودم  حیف که حیف؛

 .بود بعید من از کارها این بودم،

پسر خان دوتا پاهاش رو به اندازه صدوهشتاد درجه باز نگه داشته بود. 

فکر کنم ناجور سوزونده بودمش؛ مخصوصاً فلفل که مطمئنم کار خودش 

 !رو کرده بود

 .کردهاشون آتیش فوران میها و گوشچشماز 

 :خان نفس عمیقی کشید و گفت
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 یکم شهمی خفه داره دخترم پرستی؛می که هرچیزی به قسمت میدم  -

 عمارتم داخل خاطرش به که خوایمی چی ببینم بنال حاالم ! بده امون

 !کردی پا به آشوب

هام رو از دور گردن دستتونم بگم بهتر شدی خان برای همین می -

کنم، ولی هنوز کامل نشدی! بنال چیه؟ باید ازم تر میدخترت شل

خواهش کنی و بگی غلط کردم که بهت دستور دادم، غلط کردم که تو رو 

 !که بگم پدربزرگت کجاست زندونی کردمبدون این

 رو دستش پدرش که طرفم به بیاد پسرخان از عصبانیت راه افتاد تا 

 .کشید

 :هاش رو بست و گفتچشم 

ش کن! سریع تموم رو گونهبچه بازی این کنم نسیم ازت خواهش می -

 خوای؟بگو چی می

 :پدرش به صدا دراومد

 !باشه؛ فقط به خاطر دخترم -

 .کردهای گشاد شده نگاه میپسرش با چشم

 ...غلط کردم بهت دستور دادم خب غلط کردم -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

 !تند تند بگو خان؛ حوصلم سر رفت -

اج بابات خریدم، غلط ح از رو تو کردم غلط ! شیطان بر لعنت باشه؛  -
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 !دادم دستور کردم غلط کردم زندونیت کردم! 

 :با اسم حاج بابا زخم قلبم باز شد داد زدم

 بار یک کشمش! حاج بابا من رو نفروخته دهنت رو ببند! به خدا می -

 !کشممی چشمت جلو رو دخترت فروختتم، بابا حاج بگی دیگه

گم فقط دخترم داره رو به سیاهی گم؛ خب دیگه نمیباشه دیگه نمی -

 خوای؟میره؛ زود بگو چی می

 !بود بغلم جون توی دلم برای دخترش سوخت؛ بدنش یخ کرده بود و بی

 بشنوم؛ خواممی رو راستش حاج بابام رو می خوام بگو کجاست؟  -

 !بگو تروخدا

 اگه همین برای کنینمی باور دونممی گفتم، قبال که واقعیت همونیه  -

 زبون از های خودت باهاش حرف بزنی اگه زنگ بزنم جلوی چشم 

 کنی؟می باور چی؟ بشنوی خودش

ش رو نداشتم بشنوم همه کسم داره بهم میگه از زبون خودش؟ طاقت

بهم بگه چند تا زمین رو به تو ترجیح دادم چی؟ نه فروختمت! اگر واقعاً 

 !کنهاون نامردی نمی

 واقعاً هم هام نریزه حتی اگه سعی داشتم غرورم رو حفظ کنم و اشک

 و نمیارم کم کنم، کار  جااین عمر آخر تا باشم مجبور من و  باشه فروخته

 .میدم نجات رو خودم

 .کردم کنترلش کنمصدام یکم لرزش داشت اما سعی خودم رو 

 !تمفروخت واقعاً بشنوم خواممی  بگیرین، هامچشم جلوی باشه!  -
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 ولی اگر زورش کرده باشن چی؟

 .دونم! ولی همین که صدای گرم و پر محبتش رو بشنوم، برام کافیهنمی

 .اشاره کرد که تلفنش رو براش آوردن

 :گفت

 !برسهتر تا صداتون بهم ببین بذار من بیام نزدیک -

 .دونی هازیاد نزدیک بیایی خودت می -

داشت و توی هاش رو آروم و با احتیاط برمیسرش و تکون داد و قدم

 .چند قدمیم ایستاد

 :خان خنده کوتاهی زد و گفت 

با اون همه پول داره، اون وقت تو  بیا و بشنو حاج بابات چه زندگی -

 !جا وحشی بازی راه انداختیاین

 هاش واقعیت داشتنگفتم. چیزی نداشتم که بگم اگر واقعاً حرفچیزی 

 .داشتتونستم بعدش رو تصور کنم، قلبم از تپیدن دست برمیچی؟! نمی

 .انداختهای تلفن روی مغزم خش میصدای بوق

کردم تا حاج بابا جواب نده. دعا می -تونم بگم که دعاحتی می

زدم قراره ایی که حدس میهخواستم جلوی این همه آدم با حرفنمی

 !بشنوم خورد بشم

 فضا تو بابا حاج صدای لحظه همون چون بود آرزو اما این فقط یک 

 :پیچید
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 جانم خان؟ -

 .کردم حفظ رو خودم با شنیدن صداش که آروم بود وا رفتم اما ظاهر 

که حاج بابا ما قضیه فروختن نسیم رو به خودش هم گفتیم اما مثل این -

ها رو خواستی و خواد باور کنه بیا و خودت بهش بگو که زمینمیات ننوه

 !اتشنوه نوهمعامله کردی. صدات رو می

 .حدود سه دقیقه سکوت زمان رو به دست گرفت

 :تر کردبعد صدای حاج بابا قلبم رو زخمی

خواستم با خودم ببرمش که چه چیزی رو باور نکرده؟ من اگر می -

کردم به خودش هم بگین قبول کنه این همه زمین میحداقل یکم تالش 

ین بگ بهش ببینین خوره تا یک دختر! بیشتر به درد من پیر بدبخت می

من همه عمرم رو زمین کندم و گرد و خاک زمین رو بلعیدم تا بتونم 

هام در بیارم. حاال حق دارم رنگ خوشبختی رو لقمه نونی برای دوتا نوه

کار کن تا اون همه لطف رو جبران کنی تا حاج بابا هم ببینم. نسیم یکم 

 .هم آخر عمری یکم خوش باشه

اومد و کردم نفسم باال نمیدهنم باز بود و هوا تنگ شده بود. حس می

رفت. نگاهم رو به اطراف چرخوندم، انگار اطراف به هام سیاهی میچشم

 :ار گفتمدچرخید. صدام از ته گلو خودش رو آزاد کرد، خشدور سرم می

 !حاج بابا تروخدا بگو دروغه -

گوی من داد جواباما فقط صدای بوق که نشون از قطع شدن تلفن می
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 .شده بود

 .هام شل شد و دخترک از بغلم بیرون افتاد و پخش زمین شددست

 .همه به طرف دختر اومدن

کردم حاج بابا همچین کاری ها برام عجیب بود و باور نمیهنوز شنیده

ها اون هم از زبون حاج بابا خنجری از پشت باشه. شنیدن همه اینکرده 

 .خیال تمام امیدها و تالش برای نجات خودم شدمبه من زد که بی

تر از قبل بکنن. چرا باید شاید همه دست به دست دادن تا من رو زخمی

کردم دوستم دارن، از کنارم برن هایی که فکر میتوی مدت کم تمام آدم

بذارن. االن من تنهاترین آدمی هستم که خبر دارم اما خودم، و تنهام 

ذارم غم تنهایی قلبم رو از جاش ذارم، هیچ وقت نمیخودم رو تنها نمی

 .دربیاره؛ من خودم و خدارو دارم

اما بدنم طاقت نیورد و فضای اطرافم رنگ سیاهی گرفت و بعد چیزی 

 .نفهمیدم

هام باز شد. معصومه خانوم بود مغزم نوازش دستم رو دریافت کرد و چشم

 .کردکه باالسرم نشسته بود و نگران چیزی رو تکرار می

 .کم صداها برام واضح شد -کم

 :مریم از در همون اتاقی که برای خودمون بود داخل شد و گفت

 عمارت وسط جنجال همه اون بعد ستمعجزه ست. این یک معجزه -

. داده نسیم آزادی به اجازه ها،قانون برای گیری سخت به معروف خانِ

 .میاد جا حالش بخوره بدین و این خانوم معصومه بگیر
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گر مریم و شوقش بود لیوان رو معصومه خانوم هم که مثل من نظاره

گرفت و به سمتم آورد، نشستم. نزدیک دهنم بود که با پشت دست پس 

 :زدم و گفتم

 بعدش  برد؟ خوابم من که شدچی اصالً کردن؟ ولم که چی یعنی چی؟  -

 شد؟چی

 :معصومه خانوم جوابم رو با لبخند داد

جا مجازات سختی داره از شستن قانونی اینترین بیدخترم کوچیک -

 زندونی بوگندو انبار توی ها توی نیمه شب و تنهایی بگیر تا کتک و لباس

 و داریم برت بیایم داد دستور خان که ستمعجزه یک فقط این . شدن

 خان آبروریزی همه اون وسط دونمنمی من. بشه بهتر حالت تا ببریمت

که تو دخترش رو به  وقتاون. نزده ماها روی به ریز لبخند  یک تاحاال

ها بگه غلط ها و محافظاون حال انداختی و باعث شدی بین تمام خدمه

 عمارت تمام االن!  شهکنه و حتی نگران حالت هم میکردم، ولت می

... میگه یکی و سوخته دلش  گهمی یکی. زننمی حرف تو سر پشت دارن

 .آوره شرم هم فکرش استغفراهلل

 :گفتم

 خانوم فکر چه چیزی شرم آوره؟معصومه  -

 .گن نکنه خان هوس گرفتن زن دوم کردهکه میاین -

 :ای زد و گفتمریم قهقه

 تکرار چرا شما گن شون کم یه چیزی میها عقلمعصومه خانوم خدمه -
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 !نیست این هست که هرچیزی شدلیل مطمئنم من کنی؟می

از هیچ چیزی سر در  های این دو نفر شده بود.فکرم مشغول تمام صحبت

های حاج بابا خورد شده بود. خاطر حرفآوردم و ازطرفی هم قلبم بهنمی

 دلم. بودم اطرافم هایگرگ تمام بین قطعا االن تنها خودم وخودم 

 همه برام قدرآن شاید. کنم فکر اتفاقات به  فقط و باشم تنها خواستمی

 .کنم شهضم جوری یک داشتم سعی که بود سنگین چیز

های نم ام رو روی چشمبدون گفتن چیزی دراز کشیدم گوشه روسری

 .گرفتم انداختم تا اگر دلم هوس باریدن کرد کسی متوجه نشه

 :معصومه خانوم گفت

 !تر شدیخوای چیزی بگی؟ شاید سبکدخترم حالت خوبه؟ نمی -

 :مریم گفت

بخوای دیگه از الک دونیم سخته که االن به خاطر غرور خورد شدت می -

شه دست رو دست بذاری و اجازه بدی این خودت بیرون بیایی اما نمی

کنم بلند شو! ماهم مشکل داریم ها ادامه پیداکنه. ازت خواهش میشایعه

های خان و زیر اما مثل تو خوش شانس نبودیم که از زیر تنبیه

تو غرور خان که تا االن خطای بزرگی نکردیم. هاش در بریم. با ایندست

رو خورد کردی، پسرش رو سوزوندی که از درد قرمز شده بود و دخترش 

 .رو تا حد مرگ بردی. حتی قلب زنش هم گرفت. اما اون فقط ولت کرد

 :ای کرد و گفتتک خنده

شون اومده بود اما ها از این کارت خوشهرچند که خوب کردی خیلی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 94 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

شکل تو جدی گرفته شده. که مها حسودی کرده بودن به اینطلبجاه

 !پاشو بریم جلو همه چیز حل می شه حتی بدون حاج بابات

ای که پشت تیم حتی همین صبا هم با خدمهمن و معصومه خانوم پشت

سرت بود دعوا کرد و مجبور شد االن برای تنبیه چند ساعتی داخل 

 !دار و قدیمی تنها بمونهی موشمون تارعنکبوت بستهساخت

 :دم و گفتمدهن باز کر

 !شه بخوابم؟می -

 :معصومه خانوم جواب داد

شه فقط صبا هم نیست، کارها هم زیاده خب اما اشکالی شدنش که می -

 .داریمکارها رو نگه مینداره تو استراحت کن دوتا از خدمت

هام رو بستم و خودم رو آروم جلوه دادم به محض شنیدن این جمله چشم

 !ددر حالی که درونم غوغا بو

 
  حاج بابا اومد طرفم

 !نسیم! نسیم -

 :برگشتم طرفش

 !ندارم  رو کسی تو جز که من  حاج بابا! چرا ولم کردی؟ هان! -

 !نسیم -

 چند و اون پای اومد طرفم اما چند تا مار پیچیدن به دست و داشت می
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. گرفتن ازما رو خوردن تکون قدرت کامالً  من، پای و دست به هم تایی

 !ن بود اما حاج باباروو من هایاشک

 .گفتکرد و چیزی نمیتفاوت نگاهم میبی

 خواب چه هم اون هه کشیدم. خواب! تند نفس می -نشستم و تند

 خوبی شرایط  توی و مهربون نتونستم هم خواب توی حتی من ! مزخرفی

 !سیاهه زیادی من شانس. ببینم بابارو حاج

 :گفتهاش باز شد و مریم چشم

 .باش! خواب دیدی دخترآروم   -

  .کردم هدایت اممعده به رو دهانم آب و دادم سری به طرفش تکون 

 .عرق سردی تن و بدنم رو پوشش داده بود

 :مریم نفس عمیقی کشیدو گفت

 .ساعت کار نزدیک پاشو االن باید بریم سرکارمون -

 ماها پای دور به که بود چی مارها اون بودم خواب اون فکر توی من اما  

 بریم؟ هم کنار به ذاشت ما شد و نمییچیده میپ

ها هم باور کرده گناه بودن حاج بابا فکر کرده بودم که خوابقدر به بیاون

ها و کائنات بودن. اما همین دیشب تمام عمارت خان نه تمام در و دیوار

زده! هم فهمیدن که حاج بابا آخر عمری هوس زندگی خوش به سرش 

 .اشاون هم به قیمت فروختن نوه

 کرد؟اصالً چرا حاج بابا صدام می

اون که خودش سند بردگیم رو تا آخر عمرم به خاطر پول امضا کرده  
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 !بود

سعی کردم دیگه به حاج بابا و خواب مزخرفم یا بهتره بگم کابوسم فکر  

 .مها خواب تک خواهرم نفیسه رو ببینشد به جای ایننکنم. کاش می

رو از فکر  پریده از در به داخل اومده بود من رنگ با که صدای صبا 

تلو خوران به سمت پارچ آب رفت و یک  -بیرون آورد. نفس زنان و تلو

 .نفس سر کشید

 ...معصومه خانوم و مریم خانوم با هم به سر کار رفتن. پاشو -

 .حال نشستاش بیاما قبل از تموم شدن جمله

 :ادامه داد

 و  باال    های اون مکان لعنتی و تاریکقدر به خاطر موششب رو آندی -

 .رفت شدم کیلو  بیست به تبدیل کیلو  شصت از که پریدم پایین

 :لبخند کوچیکی تحویل به صورت زارش زدم و گفتم

کی رو نداشته شنیدم فداکاری کردی دمت گرم جبران کنیم برات. هیچ -

 !ت و مریم رو بهم داده مرسی که هستیناخالهباشم خدا یکی مثل تو، 

 مونکله جا خاله مهربونم پس زود پاشو آماده شیم تا وقتی رفتیم اون -

 کالً که نگفتن وگرنه  باشی خودت تو  تو، تا رفتن آروم احتماال  نکنه رو

 !نیا

 
 . با هم به سمت در خروجی قدم بر داشتیم

هاش کردم به حرفخندید من هم سعی میزد و میصبا مدام حرف می 
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 .گوش بدم تا فکرم پیش حاج بابا نره

 .در خروجی رو باز کرد

 عمارت تا از سالن بیرون اومدیم و توی باغ قدم گذاشتیم. از سالن خواب 

 یا دقیقه پنج به شاید رفتیممی تند اگر ولی بود راه دقیقه ده حدود اصلی

 که عمارت به  برسیم باهم تا گرفتم رو صبا دست. رسید می دقیقه چهار

 .امون رو نکنهمه خانوم به قول صبا کلهمعصو

 
خواستم تا با خودم کنار بیام و شرایطم رو درک کنم. دلم یکم فرصت می

های عمارت مسلط بشم خواست آروم باشم تا حداقل به شرایط و قانونمی

 .بازم کاری کنم خراب نشهکه اگر خواستم 

داشته باشم  آزادی خواست خواست، دلم میدلم یک رهایی ناب رو می

خواست جایی که هیچ ای میهای زمین، دلم نفس تازهبدون تمام آدم

 .بشری تنفس نکنه

نفس  -دویدیم و نفسمن سرم پایین بود و صبا از من جلوتر بود. هم می 

 .زدیممی

ورد و حس کردم تمام وسایل دستش ریختن یک دفعه به شخصی برخ 

 .کردمبه وسایل ریخته شده زمین نگاه می زمین

صبا با صدای بدی که ایجاد شده بود برگشت به سمت ما و با تعجب نگاه  

هام رو مشت کرد. لبم رو گاز گرفتم و از حرس گند زده شده دستمی
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از وسایل ریخته های خان رو نداشتم کل با آدم -کردم. اصالً حوصله کل

 !شده معلوم بود که آدم حسابی هست

 رو پوشی شیک مرده! مرد  یک که ایین وایی  گرفتم باالتر سرم رو آروم 

 اون با اما. بود قشنگ  ظاهر در که داشت رنگی مشکی چشمان. دیدم

 بین از نگاهش زیبایی کن پا به شر صاحبش ترسیدممی که ایخیره نگاه

 این جای تک -تک که بودم همین دنبال اتفاقاً! ترسیدمنمی. رفتمی

ابا اون قدری حالم رو گرفته بود که ب حاج اما کنم پا به شر عمارت

 .حوصله بحث رو نداشتم

تر کاغذهایی که چون از نگاهش خوشم نیومده بود تصمیم گرفتم سریع 

 .از دستش به زمین ریخته رو جمع کنم و بدم به دستش تا برم

 :تمگف

 چون  دم؛می دستتون کنم موردی نداره اتفاق پیش میاد جمع می -

هات رو مچاله ندارم دیگ و گرنه خودت و وسایل رو یکی شما حوصله

 !نداختم تو دامن خان؛ مرتیکه کوراکردم میمی

 .خم شدم تا وسایلش رو جمع کنم 

 :گفت

 .دامن خان بیفتمترسم تو خانم خودم همش رو جمع می کنم آخه می -

 :دستش رو باال آورد مشت کرد و ادامه داد

های خان انقدر زبون دراز باشن اون هم مچاله شده! به یاد ندارم خدمه -

  !نونت اضافی کرده یا حقوقت؟
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 :صداش رو آروم کرد و گفت

ده، هوم؟ هاش سرویس میشاید هم خان خر شده داره به خدمه -

 کدومش به نظرت؟

 .باالی سر من ایستاد دست به جیب 

هاش رو از حدقه بکنم و کالفه شده بودم دوست داشتم برم و چشم  

تر وسایلش رو مرتب کردم و به سمت بغلش ها بندازم. سریعجلوی سگ

 !پرت کردم

موند تو گلوم و خفم دادم میشد؛ اگر جوابش رو نمیجور نمینه این

 .کردمی

 :و گفتم 

بینم که بخوام زبونم رو قالف کنم. نمی کدوم شما رو در حدیهیچ -

 پادوی هاش هم برام مهم نیست تو که دیگ یک  هرچند از تو باالتر

 ارزش بیشتر خیابون سر سگ برا من باشی هم اگر نیستی بیش ایساده

 !خان دسته و دار و تا قاعلم

 :هاش رو به روی هم سایید و گفتدندون

 دادمت وقتی هم شاید یا هان؟ بشی، آدم کتک و سیلی شاید با یک  -

ایی ج هر رو زبونت فهمیمی  کردن تیکه -تیکه خیابون هایسگ همون

 نچرخونی خدمه! هه راستی اسمت چیه؟

تونی جلوی زبونم رو بگیری پس یادت باش شما جونمم بگیری نمی -

خواد بکنی بکن مهم نیست خودت رو خسته نکن هر غلطی که دلت می
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 .دست این عمارت خالص بشممن آرزومه از 

 :قیافم رو مظلوم و ترسون کردم با حالت تمسخر گفتم

تونم اسمم رو ای وای! آخه من اجازه ندارم با افراد خان حرف بزنم، نمی -

 !هه تونم بگم! پس خداحافظ جناب! بگم! آخ اسمم نمی

 .کردمسردتر از اونی بود که فکرش رو میخون

دونست که یک شاید می کردفقط نگاهم میهیچ واکنشی نداد و 

من اگر  خونده کور خب اما بکن تونهنمی زدن زر جز کاری کارخدمت 

 !بکشمش بزنم حتی مثالً تونممی  بخوام

 :گفت 

دم چه کسی با من صحبت کنه من تو عمارت هستم اما خودم اجازه می -

 !بگو، بگوو چه کسی با من صحبت نکنه. پس بهت میگم اسمت رو 

جا هم زیاد حوصله به کار گرفته بودم یه اسم که چیزی از من تا همین

  .داشتکرد اما این خر مگس دست از سرم بر میکم نمی

 :هام رو داخل حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 از  مثالً فهمیدی رو من اسم که حاال  جناب! نسیم اسم من نسیمه،  - 

 !شد؟ کمتر خودت یا من مشکالت

 :دادم که صدام زدداشتم به راهم ادامه می

ای به خدمه بشنوه وقتی خان من نظر به اما داری خوبی اسم نسیم!  -

کن زیاد به قشنگیه اسمت اسم نسیم انقدر آزادانه داره زبون درازی می
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 !کنهتوجه نمی

کرد انگار فهمیده بود چه طور روی مغز و اعصابم راه داشت عصبانیم می 

هام رو باز کردم اون قدری وقت س عمیقی کشیدم و مشت دستبره. نف

های این یارو گوش بسپارم. راهم رو نداشتم که بایستم و به چرت و پرت

 .کشیدم و رفتم کنار صبا

  
. بود ما گر بحث های از حدقه بیرون زده ایستاده بود و نظارهصبا با چشم

 .عمارت سمت دوییدم و گرفتم رو دستش. برداشتم قدم سمتش به

شون شبیه هم افراد خان هم شبیه خودش بدرد نخور هستن. همه 

 هستن

  .سعی کردم آرامش خودم رو حفظ کنم 

 داشتیم تاخیر ایدقیقه چند به سمت آشپزخونه رفتیم ما به خاطر اون 

 :زد زیادی غرهای خانم معصومه

شانس ندارم من دخترها کاراتون عقب افتاده بدویین ببینم ای خدا  -

 ...که

 .دادطور داشت ادامه میهمین

سریع به سمت کارهامون رفتیم امروز من مشغول گردگیری سالن بودم. 

که امشب مهمونی بزرگی طور که از صبا شنیده بودم مثل اینهمون

 .شدداخل عمارت برپا می

که به خاطر کارش شیش فقط برای برگشت دوماد خان به ایران! مثل این
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خواستمم دونستم و نمیهی خارج از کشور بوده اما کجاش رو نمیما

 .جا قطعاً جهنم هستبدونم هرجایی که یکی از افراد خان باشه اون

تر از غم دل من نبود اما خسته کننده بود. با امید به سمت کار سنگین

 :معصومه خانوم راه افتادیم تا بگه بریم برای استراحت اما گفت

های دیگه کلی کار دارن خداروشکر کنین ها مونده خدمهها ظرفدختر -

  !برای مهمونی امشب زیاد بهتون کار ندادم

دادم به ساختمون انگاری انجامش میبعد از کلی کار که من با سهل

 .خودمون رفتیم

 داشتم رو شدنش خراب آززوی که عمارتی برای جون و دل از چرا باید 

 !کردممی کار

 سال سیاه دومادش برنگرده به من چه آخه؟خوام صد می

 .هامون رفتیمبه سمت اتاق

 چی؟ لباس اما بگیریم دوش قرار بود نفری یک  

 :گفت بگم خواممی چی فهمید انگار برگشتم سمت صبا 

های مخصوصی دارن ک تا تو دربیای های مهمونی لباسبرای شب -

 .رم بیارممی

ها در آوردن آخه خدمه هم دم به ینبازی هست که ااین دیگه چه مسخره

های خود خان دیقه باید لباس عوض کرد. وقتی دل خوش نباشه لباس

 !روهم بپوشیم باز بدترین حال رو داریم
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 به من و ریختمی روم سرو از آب. رفتم دوش زیر سری تکون دادم و 

 فکر بودم کرده تجربه رو دردی همه توش که زندگیم کوتاه مدت این

 .کردممی

 اب قطرات با هاماشک! کردن گریه و هه چه اتفاق عجیبی زیر آب 

 .بودن شده هماهنگ

 لشگوشه که  شکی رنگی روی میز چوبیزر سارافن کردم. نباید دیر می 

 شلوار با رو رنگش مشکی زیریه. کردمی خودنمایی بود شده کنده

 رو خودم مشکی روسری! بودن نگذاشته روسری اما پوشیدم رو مشکیش

 .انداختم رنگم ایقهوه موهای روی به

 .لباس قشنگی بود اما هرچیزی که از خان به من برسه رو باید آتیش زد

 :هاش رو گرد کردو گفتصبا اومد تواتاق. چشم

 !العاده شدی نسیماو فوق -

 .هم رفت دوش بگیرهتشکری کردم که اون

پوشید. اون چون امشب خدمه پذیرایی هاش رو مریم خانوم اومد لباس

بود رنگ لباسش سفید، مشکی بود وقتی رفت با کاری که کرد دهنم باز 

 :موند به صبا گفتم

 !یزی سرس نکرد و موهاش رو آزاد ریخت دورش؟چ چرا مریم  -

ای حق پوشیدن شال یا روسری رو چون که توی مهمونی هیچ خدمه -

 لباس هاقبل گن شه میمی نداره هرکی هم سرپیچی کنه مجازات
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 خدمه هایمرد و هازن تمام اعتراض خاطر به اما بوده باز هم هاخدمه

 قیامت روز تو نبودی که تا هفت  نسیم بردارن رو قانون اون شدن مجبور

 بود گرفته کثافط و گند رو خونه پختن،نمی غذا ! هاخدمه کردن پا به

 راست دست حتی خوابیدنمی و خوردنمی هاخدمه تمام بود شده طوری

 مجازات هاروخدمه گفتمی خان قدر چه هر هم هامحافظ و چپ و

داده بودن این قانون  هم دست به دست همه جورهایی  یه کردننمی

 !هارو پوشیده کردمزخرف رو بردارن خان هم کم آورد و لباس خدمه

هام رو کشیدم توهم این چه قانون مزخرفی بود که خان داشت؟ مثل اخم

 .که تصمیم داشت من رو هر لحظه متنفرتر بکنهاین

 :صبا فهمید چم شد تند گفت

ترین جایه مجلس کار کنارهالبته من و معصومه خانوم همیشه تو  -

تونی کنیم تا تودید نباشیم و بهمون گیر بدن. توهم امشب میمی

 .هرجایی که ما بودیم باشی تا حجابت رو رعایت کنی

اش کمی خیالم راحت شد اما ترس داشتم از اون مجازاتی که صبا درباره

 .زدحرف می

  .گذرمیاصالً به درک هرچقدر هم مجازاتم کنن من از روسریم نم

 با صبا راه افتادیم سمت عمارت اصلی

 !توی راه چشمم افتاد به همون مرد 

ورتر ایستاده بود و به جایی زل زده بود قشنگ معلوم بود که کمی اون 
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 .کنهداره به چیزی فکر می

هام روتند کردم تا بار دیگر چشم ازش گرفتم. دست صبا رو گرفتم و قدم

 .چشمش به من نیفته

ها رو با لباس زرد و مشکی  به عمارت رسیده بودیم. بقیه خدمهتقریباً

  .چرخوندمها چشم میدیدم باتعجب بین اون

خواست چیزی بگه زدم رو شونه صبا که نیم متر پرت شد اون ورتر می

 !ها افتادکه چشم اون هم به خدمه

 :گفت 

 !رد پوشیدن؟ها هم از مان چرا ازا نبار فرم ها زام... امکان نداره اون -

های صبا رو یاخدا! دیگه واقعاً حال و حوصله تاوان دادن برای گیج بازی

  .نداشتم

معصومه خانوم هم با زرد رنگ به سمت ما اومد مطمئن شدم که ما 

 .اشتباهی پوشیدیم

شد ما رو محکم به صورتش کوبید ما گوشه بودیم که هرکسی رد می

 .ببینه مارو طرف و ندید فقط کافی بود تا کسی بیاد اینمی

 :معصومه خانوم گفت

هارو پوشیدین؟ صبا تو که چندین ایی خاک به سرم شماها چرا این -

رو  ها خان گفته فقط باید این لباسدونی تازگیجایی مگه نمیسال این

 .بپوشیم
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 :گفت من  -صبا با من

بگیرم از من رفتم لباس بیارم چون ازشما نپرسیده بودم چه رنگی  -

 !هاهم گفت هنوز این رنگیه لباسجا بود پرسیدم اونسیمین که اون

 اتاق بدویید! هان؟ بیاره در رو تو  خواد فقط لجدونی اون میمگه نمی -

لباس بیارم بدویید! آروم برین کسی  براتون تا خالیه که عمارت طرفاین

 برسه خان گوش به نبیننتون به گوش خان نرسه. که اگر ببینتون 

 برداشت؟ چی خودش بعدشم. خودتون حالل تونخون

 !رفتدونم چرا نمیخودش منتظر ایستاده بود نمی -

قدر باهوش بود تو چرا از عقلت کنم خواهرم آنها فکر میخیلی وقت -

 .دونهکنی خدا مینمیاستفاده 

های معصومه خانوم خندید و آروم به سمت اتاق رفتیم. صبا به حرف

 .کسی مارو ندید خوشبختانه

 .هارو عوض کردیملباس

 اما کنم فرار خواستمی دلم اومدنمی در ازم صدایی فعال. بودم آروم فعالً 

تکون  فقط که بودم شده روحیبی جسم مثل  نداشتم تصمیمی هیچ فعالً

خوره و هیچ حسی نداره؛ خالی بودم از هر حس و فکری انگار برام می

مهم نبود که چه اتفاقی قراره بیفته! اصالً برام مهم نبود که خان چه 

 !کار کردهخواد بکن یا حاج بابا چیغلطی می

 .مهم بودا ولی انگار انقدر خسته بودم که وا داده بودم
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 :گفتم صبا به 

 پای تونخون گفت خانوم معصومه لباس، رنگ چرا برای یک صبا  -

  !دیگه پوشیدیم جاجابه رو لباس رنگ یک کردیم؟ قتل ما مگه خودتون؟

 :صبا گفت

 چیز یک  فقط چیز یک اگر معمول طبق  اما لباسه رنگ اره فقط یک  -

 !واویالست باشه اشتباه خان دستورات از

 !هاداره درگیری خود واه خان هم  -

 :صبا با آروم خندید و گفت

 !شنوه هاهیس یکی می -

از اتاق پا به بیرون گذاشتیم صبا راهش رو از من جدا کرد و رفت تا 

 .بذاره سرجاش ها رو لباس

 :معصومه خانوم گفت

مون هم شده مشکل! پس باید ما بریم سمت چپ عمارت خب روسری -

 !دیگه چیزهای  و هامیوه یا ها برای شستن ظرف

هل داد و من هم ش کار بغلیهای داخل دستش رو به بغل خدمتظرف

 پشت سرش همراه شدم

کردیم به جای عمارت رو که رد می -طرف عمارت بودیم. جایتو راه اون

تر مورد گفتم. سعی کردم کمهامون من به خان ناسزا میاندازه قدم

 .عنایت خودم قرارش بدم

هاشون کی میان؟ من جای اون همه آدم بودم مهمون معصومه خانوم - 
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 و اش ارتباطی نداشتم. هرچی نخ بود که به من اصالً با خان و خانواده

 این کنیم کار جااین مجبوریم ما. کندممی رو بود وصل عمارت این

 !مهمونی برای هم اون جااین میان چرا هادیوونه

کنه. پول دخترم همه کاری رو مینیم ساعته دیگ میان دخترم. پول!  -

جا در ضمن خان و خانوادش انقدر هم بد نیستن نصف خدمتکارهای این

جا نگه داشته کنند! بقیه هم با زور و زنجیر اینبا اختیار خودشون کار می

کنن یا ای هستن یعنی یک چیزی گرفتن و کار مینشدن همه معامله

  ...مثل من و تو

یب بود. طوری تو رو مجبور به کار کردن داخل هاش عجآه خان هم کار

کرد که نه بتونی شکایتی بکنی و نه راضی باشی از عمارت خودش می

 .وضعیتت

 سر مادرم های معصومه خانوم، برای منی که این لحن دخترم گفتن

 .بود جدید صدالبته و عجیب حسی شیرین،  بود رفته من زاییدن

 !انقدر گرم و با محبت سخنی نشنیده بودمتا به حال از هیچ زبون زنی 

های من اما رنگ چشمان های مادرم آبی بود عین چشمگن چشممی

 .نفیسه عسلی بود

 کوچیک سالنی داخل تو فکر بودم که رسیدیم به سمت چپ عمارت 

 .شدیم

گاهی هم برای ایستادن سه چهار تا شیرهای بزرگ آب بود و جای 

 .خدمه
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 :گفتم

ره چرا با دست باید این هاشون از سر و کولشون باال میولها که پاین -

 همه ظرف رو شست؟

ها تمیز و با دست عزیزدلم این عقیده خان و زنش هست باید ظرف -

ترین لکی ببینن دیگه غذا خوردن رو ادامه شسته بشن! اگر کوچک

 .دننمی

  !اوه پس خان و زنش وسواسی هم هستن

 :ادامه داد

جا بودن ما یک بدی داره همه رو من، تو، صبا و مریم باید اینفقط  -

 .بشوریم

 چرا؟ -

رسه چون اگر کسی بیاد و ما رو با روسری ببینه قطعاً به گوش خان می -

 .بیاد شستن برای کسی بذاریم نباید خب! 

 .سری تکون دادم

 !چقدر مسخره بود این قوانین خان

 .گفتم بازم کم بودو هر چقدر این جمله رو تو ذهنم می

هر کسی مشغول کار خودش بود متوجه شدم که صبا سرش رو باال آورد 

از پنجره کناری بیرون را نگاه کرد برای یک ثانیه سرش رو پایین آورد و 

بعد هم سریع دوباره بیرون را نگاه کرد تعجب کردم از کارش برای همین 

ردم اما چیز خاصی رو کرد و هم من نگاه کای که اون نگاه میهمون نقطه
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 : ندیدم صبا هنوز هم مبهوت همون نقطه بود ازش پرسیدم

 !صبا چرا اونجا رو نگاه می کنی؟ -

 :گفت

 !چه طور؟ -

 .نگران شدم خب -

 .سرش رو به سمت معصومه خانم چرخوند و بعد هم به من نگاه کرد

وقتی دید معصومه خانم سخت در حال کار کردن و اصال حواسش بهم 

 :نیست آروم طوری که فقط من بشنوم گفت

 !بهت میگم اما قول بده که به کسی نگی -

 :سرم را به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم

 .دمقول می -

 :آهی کشید و گفت

امروز صبح با یک مردی تو دعوا کردی مردی که به غلط از دار و دسته  -

 .خان

 !خب؟ -

اومد! ازش خوشم می شد که منراستش چطوری بگم یک مدتی می -

ها کم بعد -شناختیم. کمدیگه رو میهای دو طرفه همفقط در حد لبخند

بینمش قلبم بد تبدیل به عشق شد! طوری که من اگر یک روز هم نمی

میل دن که اون هم بیهاش نشون از این میکنه. رفتارتابی میجور بی

قط گه گاهی باهم کدوم پا پیش نذاشتبم و تا االن فنیست اما خب هیچ
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کنیم. نسیم من خیلی دوسش دارم خیلی. اون کسیه که صحبت می

 .گیره برای تپیدنکنم قلبم جون میوقتی نگاهش می

 .چه جالب پس صبا خانوم عاشق بودن چه باحال

 :باتعجب نگاهی به همون نقطه انداختم و گفتم

 مگه؟زده شدی؟ االن دیدیش که خوبه اما برای چی شوکخب این -

 !خندیدگفت و میآره دیدمش اما داشت با دختری می -

ای ندارن خیانت حساب بشه. ها که رابطهشوک دوم! خیانت؟ نه اما این

 ام رو حق به جانب کردم و گفتمقیافه

 ست؟صبا خل شدی با هرکی گفت و خندید یعنی حتما با یکی دیگه -

هایی ن باهمون شاخه گلچیزی اما نسیم اواگر از اون مطمئن نبودم یه -

کردم. یاهمون ش میگرفت و من یواشکی یجا قایمکه هر روز برام می

عکسی که از من گرفت تا همیشه کنارش باشه قلب من و به کار گرفت. 

 !که یه دوست دارم خالی هم به من نگفتهحتی با این

های ما شده بود سرش رو برگردوند زدنمعصومه خانم که متوجه حرف

 :طرف و گفت این

 !کنین؟پچ می -دخترها کار تون رو بکنین چی دارین پچ 

 .هردو سکوت کردیم و مشغول کارمون شدیم

دونستم نداشتن کسی که دوسش عشق رو تجربه نکرده بودم اما خوب می

 !داری دردش حتی از دردهای جسمی هم بدتره
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 .مون رو باز کنمخواستم یکم حال و هوای گرفتهمی

 .تودستم بود که زدم توصورت صباگوله کفی 

 .جیغ کشید

 :گونی ازهردومون گرفت، بعد صبا در گوشم گفتمعصومه خانوم نیش 

 .کنم نسیماالن که هیچ معصومه خانوم کنارمونه بعدا تالفی می -

 .خوردخندیدم که اون بدتر حرص میبه حرص خوردنش می

 :معصومه خانوم روبه من کردو گفت

 ...باغ جایاوننسیم جان  -

 :با دستش از پنجره سمتی رونشون و ادامه داد

 .جا هم یه مقداری ظرف گذاشتناون -

 .برو بیارشون

 .اومدمی موزیک صدای و هامهمون از بود حیاط شلوغ 

ها برم آروم طوری که کسی نبینتم از پشت درخت -مجبور بودم آروم 

 .برسم به ظرف

 نگاه رو پایین و بودم کرده خم رو سرم. داشتممی بر قدم آروم  -آروم

 .دمکرمی

رفتم که به کسی برخورد کردم ظاهراً پشتش به من بود. یا داشتم می 

 .خود خدا کاش می شد یه لبخند ملیح بزنم و فرار کنم
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 ترسیده بودم چون معصومه خانم گفته بود هیچ کس نباید تو رو ببینه 

 !نم که سیر نشده بودمشاید دلم هوس شر کرده بودم اما از جو

 ...سرم رو باال آوردم که دیدم 

 .سرم رو باال آوردم که دوجفت چشم مشکی زیبا دیدم

 !کرد و هم دوراما امان از دو چشمی که هم جذبم می

 آب دهنم رو قورت دادم

های اون همون مرد بود. مردی که صبا عاشقش بود و حال با چشم

 .قرمزش خیره به من بود

ندی زد. باز هم جذب خندیدنش شدم اما جلوی خودم رو افتاد لبخ 

 :گرفتم! اون عشق صبا بود. کشیده گفت

 به نسیم خانوم شما عادت داری باهمه برخورد کنی؟ -به -

 !هام گشاد شد به من چه که این دیالق بدجا ایستادهچشم

 هارو بر دارم اما نذاشت چونباز کردم که بگم من فقط اومدم ظرفدهن

کرد اصال حالش خوب نبود و چرت و پرت هم زیاد اد و بیغداد میسرم د

های که واضح کرد. حرفهاش از من صحبت میگفت! میان حرفمی

 هاش رنگ دلخوری گرفته بودن اما به چه علت؟نبودن اما چشم

 آتیش گرفته بودم از عصبانیت اصال چرا باید سر من داد بزنه؟

 .دستش دهنم رو گرفتخواستم جیغ بزنم که با می

 :دم گوشم گفت

کاری برای کسی ارزشی نداری که جیغ بزنی دختر تو فقط یه خدمت -
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کی میاد کمکت آخه؟ فعال بذار بالیی که سر خودم و دلم آوردی رو با 

 !ناسزاهام بدم شاید آروم شدم

 .اشک م دراومده بود

 هیچ کسم اون اطراف نبود من بودم و این مرد که یک دفه

 !ی مردی اومدصدا

 قدر خوشحال نشده بودمتا به حال از نجات پیدا کردنم آن

 :گفتها کسی رو صدامی زد و میاز پشت درخت

جا وایسا عهه محسن، محسن کجایی ؟ مگه من به تونگفتم این -

 .کوشی؟حالت بده محسن

 اون مرد بیاد کمکم اماتقال میکردم شاید بتونم جیغ بزنم و

  :زندونی کرده بود باصدای خش داری گفت رواون مردی که من

 .جاماین من ساشا ساشا  -

 ساشا اسم پسرخان نبود؟

 بود؟یعنی اسم این مرد محسن

 اون مرد دنبال این مرد بود؟ 

 .کننشون کنه چه قدر منو گیج میخدا لعنت

 ها حس کردمطرف درختحضور کسی رو این

 :ساشا گفت

 چطور تکون خوردی؟پسر توکه حالت خوب نبود  هوی -
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 !اره این پسرخان بود ساشا -اره

محسن دستش رو از رو دهنم برداشت خواستم فرار گنم که مچ دستم رو 

 :گرفت گفتم

 !عوضی به.من دست نزن -

 :ساشا گفت

 .جا کاری نداشته باشهای اینبا خدمه - 

 .رفتمی کبودی به رو شصورت لحظه که قیافه من رو دید هر  

یه خل دیگه به اضافه شد حاال باید از دست دوتا دیوونه یا خدا 

 کشیدم. این چه مرگش بود دیگه؟می

دونم تو یک ثانیه از ای سفید رنگ که نمیپسرخان تو یه حرکت با پارچه

 کجا آورد دستم رو بست و کشید برد. فقط منتظر بودم ببینم کجا

تونستم حتی فرار نه می ترسیدم که بخوام داد و بیداد کنمبرتم. نه میمی

 !کنم

اتاق رو به روم رو که دیدم یاد همون روزی که من و حاج بابارو داخلش 

 .انداخته بودن افتادم

قطره اشکی مردد بین چشم و پوستم در جریان بود که با یه پلک زدن 

 .سر خورد و اومد

 :برگشتم سمتش و گفتم

رفتم اونجا اون ها من کاری نکردم، من فقط برای جمع کردن ظرف -
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 .کردو به زور گرفته بود و چرتو پرت بلغور میمن

 :های به خون نشستش بهم گفتبا چشم 

کردی همون که خدمه این عمارت نزدیک مهم نیست که چه غلطی می -

کار  چی که نیست مهم من برای. داره اهمیت  شده خان مردای یکی از 

رو  ای که از حدش بگذرهکار کنی من خدمهخواستی چیکردی و میمی

 .کنمخودم آدمش می

که من طوری می کرد یا به خاطر اینواقعاً به خاطر یک روسری این

فهمونم من به خاطر جا بودم. حاال من به اون نفهم چه طور باید میاون

 .جا نبودماون مرد اون

   
  :ادامه داد 

 ما دستورات از تو مثل و  بودن پوشیده روسری که خانم صبا و مریم  -

 کار از بودم باخبر هاسال این تمام. نفهمیدم نکنین فکر کردن سرپیچی

. ندارم رو شدن فرض خر همه این طاقت دیگه اما . بودم نزده دم و هااوم

 مواظب. ترهسخت خیلی تو مجازات اما خود جای به هااون مجازات

 .باش خودت

 .پوزخند صداداری زد  

 .کنمبعد مهمونی به سراغت میام آدمت می -

 :بلند گفدم

م بگیرین برام مهم نیست خودتو به زحمت ننداز حتی اگه جونم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 !پسرخان

هام از عصبانیت چرخوند ودر و با صدای هاش رو بین چشمکمی چشم

ها رو دیدم فظخیلی بدی بست، قفل هم کرد. چند تا از اون محا

  .اتاق توی بود افتاده سایشون  در پشت گذاشت که 

سرم رو گذاشتم رو پاهام برام هیچ چیزی مهم نبود و کال حسی نداشتم. 

انگار خیلی شجاع شده بودم که ایستاده بودم و کال ترسی از کسی 

 .نداشتم

های زیادی درست کنه. اما عجیب بود که این حس ممکن بود برام دردسر

 .ها هم برام مهم نبودحتی من دردسر

 نشون کوچیک کهاین از نه و اومد چون نه از التماس کردن خوشم می

 .رو خودم بدم

های دیگه با چرب زبونی خودم رو به جاهای تونستم مثل خدمهحتی می

 .خوبی برسونم

 .خواستم تنها کسی که کمکم کنه خود خدا باشاما می

بکشم خودش سر راهم کسی رو بذاره تا راه که منت کسی رو بدون این

 .نجات رو بهم نشون بده

 حتی اگر کسی هم نبود

 .کردکسی هم کمکم نمی

 .دادمهام فقط راهم رو ادامه میباز هم با غد بازی
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 !حاضر به زجر کشیدن بودم اما التماس نه

ای ازموهام به روی صورتم افتاد که با دست به داخل فرستادمش. اما تیکه

های تمام دنیا یه طرف، موهای بازهم با لجبازی دیدم رو تار کرد. لج بازی

 !خودم هم با من لج کرده بودن

 که لرزشی . بزنن یخ هامدست و پاها شد باعث و بود سرد اتاق زمین 

 .گرفتمی درد داشت کم -کم سرم. بود زیاد خیلی داشتم

بودم، که به خاطر من لو رفتن بیشتر از خودم نگران صبا و معصومه خانم 

اومد من دیگه ها بیاد. اگر بالیی سرشون میترسیدم بالیی سر اونمی

 .بخشیدمخودم رو نمی

 :گفتیاد نفیسه افتادم که همیشه می

تو هر شرایطی که قرار گرفتی خودت رو به خدا بسپار یاد خدا رو  -

 .فراموش نکن

 نجات منجالب این از  رو من تونهمی بایاده خدایی که هست و 

 .زد جوونه دلم ته امیدی ه بد

 
 زدمنشستم به ذکر گفتن و با خدا حرف می

خدایا تو میبینی خودت میدونی. من هیچی، فقط مراقب معصومه خانم  -

 خانم معصومه برای فقط و فقط و بودم برده یاد از رو خودم باش و صبا 

 .کردممی دعا صبا
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هام گفتم. از حاج بابا و گالیه کردم، از دلتنگیبا خدا حرف زدم و 

  .رحمیش. از همه چیز براش گفتمبی

 معصومه و االن درباره و بود اومده سرم بالیی درباره مدت کوتاه که همه 

 نوازش رو صورتم گریه معمول طبق. زدممی  حرف خدا با   خانم

  .کردمی

گم گرم شدم و به خواب شیرینی روح سپردم. البته اگه سردی  -کم

 !گرفتممی فاکتور را زمین و لرزش دست و پاهای خودم 

تو حال خودم بودم. بین خواب و بیداری حس کردم صدای موزیک قطع 

 .شد

تونستم محیط اطرافم رو درک کنم. فهمیدم که مهمونی داره تموم می 

رن جای خودش رو به شن و میکه رد می هاییشه و صدای مهمونمی

 .ها داده بودصدای آهنگ

 و االن مطمئن بودم کسی هوام رو داره

 .خدایی که تو همه لحظات زندگیم وجود داشته و خواهد داشت

ذاره اوضاع بدتر از این بشه. حتی اگر هم بدتر از این بشه باز هم اون نمی

 هوای من و خودش داره

 خوندمذهنم رسیده بود رو بلند بلند برای خودم میشعری که به 

 نزنید سنگ به گنجشک

 .پر گنجشک قشنگ است

 .پر پروانه ببوسید
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 .پر پروانه قشنگ است

 .نسترن را بشناسید

 .یاس را لمس کنید

 .به خدا الله قشنگ است

 .همه جا مست بخندید

 .همه جا عشق بورزید

 .سینه با عشق قشنگ است

 ،بشناسید خدا را

 .هر کجا یاد خدا هست

 …سقف آن خانه قشنگ است

شعر رو چندین باری تکرار کردم. بدجور به دلم نشسته بود و لبخند به 

 .هام آورده بودلب

 !شدمی نزدیک پس زمان تنبیه من داشت 

که کامالً باغ حدوداً یک ساعت و نیم این سر و صداها ادامه داشت تا این

  .اومدنمی صدایی ساکت شد و دیگه 

 سکوت دلیل به. شدمی ترنزدیک  قدم به قدم و شد ای نمایان سایه 

 .پیچیدهاش هم داخل اتاق میی قدمصدا  باغ

 :ها گفتها شد و به اوننزدیک نگهبان
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 .تونید برینمی -

قفل در اتاق رو آروم چرخوند و در با باز شد. صدای قیژ قیژ در روی  

 .مخم بود

ای رو پس پسر خان کجا بود خودش نیومده بود و یه احمق دیگه

 !فرستاده بود

دونم تا اعماق وجودش رو این بی خیالی خندی زدم به روش که مینیش

 .من سوزوند

 !گم تروخدا ولم کنینافتم و میاشون میالبد فکر کرده بودن من به پ

 :گفت 

 این. بگیرین درس دیگه هایخدمه هم و  کنم تا هم توکاری می -

 !تو کردن آدم برای فرستاده رو من پسرخان. نیست کارا این جای عمارت

 :بلندی زدم و گفتم قهقه

خواد بکن شاید اوال که من کاری نکردم. دومن که هر غلطی دلت می -

 !های دیگه درس گرفتنفقط خدمه

در اتاق رو باز کرد وطناب کلفتی رو آورد. قشنگ معلوم بود که با این 

 .طناب کارم ساختست

 :طناب رو باال آورد و گفت

 .کنمحالیت می -

با طناب شروع کرد به زدن من، طناب خیلی سفت بود. خیلی! همه بدنم 
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شدن. اوایل جیغ می های طناب موندگارزخمی شده بود و مطمئن رده

 !گفتمنمی چیزی هیچ دیگه بود شده سر بدنم  بعد ولی زدم می

گرفتم. مرتیکه حتی فرصت ریختم و لبم رو گاز میفقط اشک می  

 !داد. راه فراری نبودور شدنم رو هم نمیور اوندوییدن یا این

 ایگوشه به بعد از نیم ساعت که خودش هم خسته شد. طناب رو  

 یا شدمنمی شمتوجه من دونمنمی. شد من زدن مشغول لگد با و انداخت

 زدمی ترآروم دیگه اون

 .کردم اما هیچ واکنشی جز گریه نداشتمخون رو روی بدنم حس می

 به جز جسمم

جسمیم االن غرورم رو کرد. کاش دختر نبودم و ضعف روحم هم درد می

 .کردپایمال نمی

 آفریدتر میکاش خدا کمی من رو خوش بخت

 .های خوب ناامید نشمدادم به خاطر همون اتفاقوقت قول میاون

 .اما باز هم ناامید نبودم

 !خودم و خدا بودیم. اون که باشه برای تمام عمر من کافیه

 ساشا

 فلش بک 

 زمین سر که دختر اون دیدن به  خواستم برممیامروز هم مثل همیشه 

 .کردمی کار دیدمشمی
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 !اشهای آبیشدم عاشق برق چشمهر روز بیشتر از قبل عاشقش می

ش قلبم رو شد اما امید داشتنبادیدنش قلبم مثل کاغذ مچاله می

 .کردتر میتاببی

ود من بودم و عشق تا عمق وج تو آرزوی داشتنش عقلم رو از دست داده

 .بود رو تحت تاثیر قرارداده

 !هست ی خواهری هم داشت که فهمیده بودم اسمش نفیسه 

 .کردنتنها با حاج باباشون امیر مهروان زندگی می 

 ...هاکار سختی نبود فهمیدن این

 حتی داشتنش هم سخت نبود اما

خواستم اون هم با عشق خواستم با زور اون رو داشته باشم میمن نمی

 .وارد زندگی من بشه

ای داشته تونم راه دیگهاما خب راهی نیست! چون من جز راه زور نمی

 ...باشم

 !دو ماه تمام بود که کارم همین بود از دور تماشا کردنش

هارو از نسیم دختر شجاع، زرنگ و در عین حال مهربون بود. این ویژگی 

 .شد داخل این دختر پیدا کردمدور هم می

دونستم تم همون روزها قدمی بردارم برای داشتنش اما میتصمیم داش 

 .بستن کمر مخالفت برای مادرم پدرو که 

 ... دونستم به چه دلیلیمی 

اما من پسرخان هستم. شاید قدرت چندانی رو نداشته باشم اما حداقل  
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 .دمقدرت تصمیم برای زندگیم رو دارم و به هیچ کس حق دخالت رو نمی

 !اید نسیم رو از من بگیرههیچ بشری هم نب

 .کردمطبق معمول رفتم سر زمین و از دور نگاهش می

 .داشت کار می کرد

چند ساعتی گذشت جسمم خسته شده بود اما روحم هنوز هم تشنه اون 

 .بود

 .گشتم عمارتخیلی تو عمارت کار داشتم باید برمی  

 .پیشمونامروز خان به من سفارش کرده بود که وکیل میاد  

  .به عمارت، کاش مجبور به جدایی نبودمزود با خشایار برگشتم

 .امید داشتم

 نسیم روز یه باالخره دوریمون سخته لحظات تمام شدن امید به تموم 

 .شدمی من عاشق هم

 .رفتم داخل عمارت و مستقیم به سمت سالن کوچک باغ رفتم

هام رو به هم انداختم. دستنشستم و پای چپم رو به روی پای راستم 

 .قالب کردم تا بتونم تمرکزم رو جمع کنم

 .وکیل همیشگی ما محسن و کارش عالی بود 

 دوجفت پیش ذهنم زدن اما من دلم، فکرم و محسن و پدر حرف می

 .بود کرده گیر آبی چشم
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 .کالفه دستم رو داخل موهام کردم و صورتم رو خاروندم

حتی متوجه گیج بودن من هم داخل کرد وقفه صحبت میمحسن بی

 !جلسه نشد

فردای اون روز راه افتادم سمت. زمین طبق معمول سر زمین داشتن کار 

تر پشت یه کردن. که یه مرد و زنی اومدن طرف حاج بابا رفتم نزدیکمی

  .درخت قایم شدم

شناخت. پدرم ما چون زیاد بین مردم نبودیم معموال من رو کسی نمی

 !های خودش بود و من برعکسونیاهل خوش گذر

شدم تصمیم داشتم به مردم روستا بعد از پدرم که خان این روستا می

 !های بزرگی بکنمکمک

 !تااگر از این روستا هم رفتن نگن که خداروشکر رفتیم

ذاشت تصمیمات رو بگیرم االن کامال روستا دست من نبود و پدر نمی

کردو با عصابیت خاص گفتم، مغرور نگاهم میمیهرچه قدر هم که بهش 

 :گفتخودش می

 !خان منم تصمیمات هم به عهده منه -

هاشون گوش بدم اما انقدری مهو خودم شده بودم که یادم رفت با حرف

 .جمله آخر صحبتشون من رو مطمئن کرد که خطری نیست

ادش ها فقط برای این بود که مطمئن بشم هیچ خطری خانواین یواشکی

 .کنه! درکل آروم و قرار نداشتمرو تهدید نمی
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 !فهمیدم خاستگار برای نفیسه اومده بود

 .رد شد و رفت نفس راحتی کشیدم. انگار سایه تیره

 .خوابیدم خیالش و فکر با هرشب مث شبش من 

صبح به اصرار های پدرم موندم برای کاری و نتونستم برم سر زمین تا  

 شون که دیدم، اما شبش رفتم دم خونهدختر رو از دور ببینمش

 .خواستگارها اومدن همون

 .تابلونشم با ماشین نیومده بودم که 

 .خواستگارها رفتن داخل و بعد مدتی هم اومدن رفتن 

 .ببینم رو نسیم بتونم که بودم اومده این ههی من به امید 

 .هم نیومده بود بیرونکه اون

 و کنم شب روکارهام گرفتم تصمیم. برگشتم  عمارت با ناامیدی به سمت 

 .دیدنش به برم بتونم صبح تا

 !تصمیم خودم رو گرفته بودم

 .کردم برای به دست آوردنشاز پس فردا اقدام می 

 !صبح رفتم سر زمین اما نبودن

 !هرچقدر با چشمم دنبالشون کردم نبودن

 .حجوم آوردنهای دنیا به من تمام دلشوره

 کرد اما،حاج بابا رو دیدم که داشت کار می 

 !اما نسیمم نبود
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 کجا بود؟

 .جواب فقط به افق خیره شدمها رو از خودم پرسیدم و بیتمام سوال

 !خواستم شب برم شاید اومدآخرین امیدم شب بود می

 .شد که کاری برای دیدنش انجام دادمتر میحداقل دلم آروم

ها همه و همه از تابیها، عشق و بیها و نگرانییدمش استرسداما تا نمی

 .دادنیک طرف قلبم رو مورد فشار قرار می

ها برای منی که عادت داشتم و چه قدر سخت بود هضم تمام این حس

 !های اون شروع کنمصبحم رو با درخشش چشم

 .بندازمرو ندیدم برگشتم خونه تا کمی از کار هار رو جلو  وقتی نسیم 

غروب شده بود که راهی خونه شون شدم تقریباً ساعت شش یا شش و  

 .نیم بود

 !تو ثاتیه کسی جلوم پیدا شد

 .مادرم بود

 :ام زد و گفتدستی بر شانه

 .به به گل پسرم ماشااهلل به این قد و باالت -

 :چرخی به دورم زد و گفت

 !جان اسپند رو بیار پسرم چش نخورهمینا -

زدم تا به حال ندیده بودمش و حدس به تازه وارد بودنش میدختری که 
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 .دورم چرخید و دماغم رو از بوی اسپند پر کرد

 .ای کردمچینی به دماغم انداختم و تک سرفه

 :گفتم

 .بسه بابا بسه عه خفم کردین -

 :اون دختر برگشت و رفت. مادرم لبخندی زد و گفت

ها کار ری و عوضش شبدر میپدرت میگه این روزها زیاد از زیر کار  -

 ذاره؟کنی، ببینم تک پسرم روزها کجا با عجله پا به فرار میمی

مادر من شما االن نگران منی؟ نباش! من که دیگه بچه نیستم نگران  -

  .زمین خوردنم یا اذیت شدن توسط بقیه باشی

خوام ببینم اگر هدف خاصی هست که دنبالشی یا کار نه. خوب می -

دونی پدرت همیشه اری بگی ماهم پشتیبانیت کنیم دیگه. میجدیدی د

 .موافق پیشرفت تو بوده و هست

رفت؟ سر به زیر انداختم و نفسم رو محکم بیرون فوت کردم چرا تفره می

 گفت که نگران چه چیزی هست؟چرا مستقیم نمی

 :گفتم

دونیم که منظورت مامان مستقیم بگو نگران چی هستی. هر دومون می -

 .ی هستچ

خوام خوبه باهوشیت از بچگیت هم معلوم بود. فقط راستش رو می -

 بشنوم توکه دنبال اون دختر نمیری؟
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کرد مانعم بشه نه! نباید شد و سعی میگفتم باز هم پاپیچم میاگر می

ها در بزرگ کارفهمید. از کنارش رد شدم و دو تقه به در زدم تا خدمتمی

 :جیر در با صدای من مخلوط شد -صدای جیرعمارت رو باز کنن. 

خوام به فکر هایی من یکم میدونستم نگران همین چیزنه مادر من می -

 .خودم باشم تا همش کار کنم همین

 :اش زدم و گفتمای به روی پیشانیبوسه

 !خداحافظ بانو -

............ 

 سرو اره ای که دیشب به خونه حاج بابا اومده بودن دو بهمون خانواده

 .پیداشد کلشون

 !اما با یه نفر اضافه که فکر کنم عاقد روستا بود

 .کردنپس یعنی همین امشب عقدش می 

خواد زن بگیره و سر زمین فهمیده بودم که این مرد برای دومین بار می

 !سوختدومین زنش نفیسه هست. دلم براش می

 بودم نتظرم جوری مثل هویج حدود یکی دو ساعت بعد بود من همین

 .ببینمشون من که بذارن بیرون به پا کاری برای کنن معجزه خانوم

 برگردم سمت عمارت افتادممی راه داشتم نا امید شده بودم از اومدنش.  

  

 .ها با عجله بیرون اومدنکه در خونه حاج بابا باز شد و مهمون
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 .شون پریدهتو تاریکی شب معلوم بود که رنگ

 .دوییدنمی داشتن رفتن برای هرکدوم بودن شده خیلی هول 

 فرار دارن پریشون انقدر هااین که شده چی ببینم داشتم دوست خیلی 

 کنندمی

که رفتن دیدم که حاج بابا و دختری که روی دستش بود از بعد از این

 .شدم زمین خونه بیرون اومد. نفسم بمد اومده بود و میخ 

 !نفیسه بود

شد سر و که چیز زیادی معلوم نبود اما این طور که از دور دیده میاین 

 .صورتش خونی شده بود

 .لرزیدمیخیلی نگران شده بودم و دست وپاهام داشت  

 
هاشون بودن و هرکدوم مشغول ها که دم خونهچند نفری از همسایه 

 دونستمنمی که سمتی به بردن رو اون و کاری سمت حاج بابا اومدن 

 محو شدنشون دور با اما اومدمی هاشونسوال و هاناله صدای. کجاهست

 .شدنمی

تونستم برم و نمیباز خوب بود اون چند نفر همراهش بودن من که جلو 

 .ترسیدم دست تنها باشهمی

همش فکرم پیش اون صورت خون، حال بد حاج بابا و اتفاقی که  

. نسیم چی نسیم کجا بود؟ حس دونستن چی هست اما افتاده بودنمی

 .بدی پیدا کردم
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 .تونستم درکش کنمحسی که نه قابل توصیف هست و نه حتی خودم می

ای که حاج بابا قهمو تا من پس بود مونده تنها خونه توی نسیم  یعنی

 .ایستادماومد باید میمی

....... 

 .لرزیدمی و ریختمی اشک. اومد خمیده های حاج بابا، با شونه 

 .پشت در دست به دیوار گرفت و نشست

 .لرزید بیشتر هاش سرش رو گذاشت روی پاشو شونه  

 :باخبر شد گفتخشایار داخل اومد و از قضیه که 

 !جا؟یارینش اینای نمیخب چرا به یه بهونه -

ای هم هست که من به خاطرش اون و ای؟ اصالً مگه بهونهچه بهونه -   

 !قدر فکر کردم که مغزم از کارکردن استعفا دادهجا. انبکشم این

 :خشایار چهرش رو جمع کرد و متفکرانه گفت

 رو زمینی تا بابا حاج به یادتونه شما یک ماه پیش شما پول رو دادین   -

 !ن براتون بخره؟خواستیمی که

 :گیج جواب دادم 

 آره خب بعدش؟ -

ها رو شما بهش دو ماه فرصت دادین تا سندها رو براتون بیاره این زمین -

هارو به براتون بگیره چون به خاطر دعواتون با خان روستای بغل زمین
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کار رو دادن حاج بابارم تهدید کردین که اگه اینشما نمی

گرفتین و اگر این کار رو انجام رو ازشون می شونکشاورزیزمین نکنه 

 !دادینبده پاداش خوبی رو بهش می

متوجه متظور و قصد کالمش شدم و سر تکون دادم. با دست چپم  

 .شونیم رو مالوندمپی

دارین حاج بابا و دخترش رو بر میشما فردا صبح برین سر زمین  -

ها را گین که تو زمینزنید بهش میجا بهش تهمت مییارین اینمی

برن ام از شما میبرداشتی و فرار کردی باالخره یه حسابی

 که ازشما ترسهمی انقدری اون هایاپول سندها دنبال فرستیتشمی دیگه. 

 حق اصالً کهاین یا! مونده باقی شمحلت از دوهفته هنوز کنهنمی فکر

جا این به رو سندهای که ایموقه تا گینمی بهش. بهش ندین اعتراض

دارید. وقتی که رفت دنبال سندها جا نگه مینیاره دخترش رو هم این

 بردگی سند و کنیدمی هوششبی قبلش فرستین. دوتا براش محافظ می

 عمارت برینشمی و زنینمی انگشت اثر عمرش آخر تا رو دخترش

 محافظ براش هم دوتا و داریم کم هم نیرو جااون کارکنه تا  سومی

. تا فرار نکنه. در ضمن شما اگر واقعاً عاشق نسیم خانوم هستین بذارین

که ازدواج کردین یا عاشقتون شد باید بذارین حاج باباش رو بعد این

ها رو گین که توی راه سند هاو پولمیببینه. بعدش هم که به این دختر 

به حاج بابا دادین عوضش سند بردگی دختر رو گرفتین. شاید یکم 

 !احمقانه باشه یا ساده اما تنها راه حل
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  !ترسیدمگفت. تنها راه حلم بود. اما میراست می

که نسیم بعد فهمیدن ترکم کنه. یا فکر کنه عذاب کشیدنش برام از این

 .دم اذیت کردنش هستمهم نیست و قص

 خوانیشعر و شعر عمارت داخل پدرم دستور به ترها از اون جایی که قبل

رای افردا عمارت، اجبار بود. تماماً عمارت پر از ب چه و خدمه برای چه

شعر بود اما به خاطر قضایایی که به وجود اومد. مادرم گفت باید تمام 

ما حریف من نشدن و داخل عمارت پاک سازی بشه و شعرها از بین برن! ا

 این اما زدنمی رو دلم حرف هایی که تو حال بدم اتاقم پر بود از شعر

 :م نشسته بوددل به بدجور شعر

 .سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم -

 .دهد از حال نهانمرنگ رخساره خبر می

 .گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم

 .به بیانمبازگویم که عیان است چه حاجت 

 .ای زد و از اتاق بیرون رفتتک خنده

 این نداشتم ایدیگه چاره اوضاع و حال این تو هرچند بود خوبی نقشه 

 فوق بیاد جااین به نسیم ترسریع هرچه  خواستممی که منی واسه نقشه

 .بود العاده
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 .حاج بابا برم تصمیم گرفتم ت به سرزمین

های ملوک و تا بتونم دختر رو بیارم این بهانه خوبی بود که بدون مخالفت

 تا بدم نجاتش پدربزرگش چنگال خان هم دخترا این جا بیارم هم از 

 .نشه نفیسه مثل هم نسیم سرنوشت

هام تونه داخل این عمارت زندگی کنه چشمکه نسیم میخوشحال از این

 .فرورفتمرو بستم و به بهترین خواب عمرم 

از خواب بیدار شدم. کش و قوسی به بدنم دادم که صدای در بلند شد 

 .دادم یعنی خدمه حق ورود رو دارهوقتی جواب نمی

ها شو ن به اتاقم اومدن، و کار ها به ترتیب برا انجام کاردر باز شد و خدمه

 .هر روزشون رو انجام دادن

ی بی سر و ته پدر هم در هاتمام قرار هام رو کنسل کردم و از زیر غر 

 .رفتم

که کسی متوجه بشه خودم، خشایار و چهار نفر بعد از ظهرلباس بدون این

 .دیگه به سمت زمین راه افتادم

کم و آروم کتکش بزنن تا فقط سرو صدا بشه  -من بهشون گفته بودم کم

ها انقدر کتک زده بودن که عادت داشتن محکم بزنن. و من وجداناما بی

گفت یارو خله اومده بزنه تونستم بگم نزنین! چون تمام افردا میهم نمی

 !بعد میگه آروم بزنین
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 پدرم. کردم یابو چهار اون بار داشتم فحش هرچی و  بودم عقب ایستاده 

 تموم اما. بود کرده تربیت رحمبی و خشن خودش مثل هم هارومحافظ

 هایآدم برای رو خوشی که منم این و پدر خوشون -خوش دوران شهمی

 کم مواقع از خیلی داشتن، کم جاها خیلی که هاییآدم. آرممی روستا این

کرد و یا زندگی طرف آوردن و پدرم به جای برطرف کردن یا محدود می

ها حتی پاشوند. مردم این روستان ظاهراً زندگی خوبی دارن. اونرو می

هایی که قبل پدرم برای خودشون بود رو االن ندارن، چون پدرم زمین

دین و خرج خوایین زنده بمونین مالیات میهمه رو گرفت و گفت اگر می

هاش بودم. و رحمیها در میارین. از بچگی شاهد بینوادتون رو از زمینخا

کرد چون اون هیچ وقت حق دخالت نداشتم. حتی مادرم هم دخالتی نمی

 .خواست و راهش براش مهم نبودفقط پول می

 .اما به خودم و خدای خودم قول دادم که این اوضاع رو روزی درست کنم

کرد، تا حاج بابا رو ول ت، التماس میریخنسیم جلو اومد. اشک می 

 .کنیم

زل زده بودم بهش دیگه طاقت نیاوردم و خودم و خشایار سوار ماشین 

 بر دست کارشون از هااون کاراین با افتادیم راه شدیم و به سمت عمارت 

 .آوردنمی رو نسیم و بابا حاج و داشتنمی

 .هارو توی باغ دیدمنگهبونجا بعد چند دقیقه همون اون رسیدموقتی

 !پس آورده بودنشون 



 

 

 WWW.98IA3.IR 136 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 :یکی شون اومد سمتم و گفت 

 .ته باغ هستن تو یه اتاق آقا هردو -

 .به سمت اتاق راه افتادم دادم و سری تکون

 .نفس عمیقی کشیدم تا از تپش قلبم کم بشه و بعد در رو باز کردم

هم باالسرش منسی. بود بسته هاشچشم و پیرمرد روی زمین افتاده   

 .ایستاده بود

ریخت و کامالً نسیم خیره من شد! تقریبا از نگاهش فحش داشت می

 .گهراه میمشخص بود تو دلش داره بهم بد و بی

 :گفتم و زدم پوزخندی  جاش به تو اون اوضاع خندم گرفته بود 

 !پسندشدم خدمت خانوم -

 .ا کالفگی سرش رو پایین انداختب

عاشقش بودم! بیشتر از همیشه. هر ثانیه بیشتر از قبل. عشقی که مورد  

زدم تا اون رو به تایید خانوادم نبود و من با لجبازی تمام دست و پا می

 یادش و فکر از پر وقته خیلی داخلش دنیای خودم بکشونم. دنیایی که 

 .باش داشته حضور هم خودش وقتشه االن بوده

حاج بابالگد آرومی که خیلی سعی کردم آروم باشه رو به رفتم باالسر

 .شد جمع چهرم و که زیادی دردش اومد اما مثله این پهلوش زدم

 .تر از قبل زدم تا چشمش رو کامل باز کنهدومی روهم آروم

 شه بلند داشتم انتظار لحظه هر. کرد باز درد با رو هاش حاج بابا چشم

 .زهبندا راه ریزی آبرو عمارت تو بره و بندازه راه دعوایی
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من رو نگاه کرد و بعد با کاری که انجام داد شوکه شدم. تعجب و عالمت 

 .سوال سر تاپاهام رو احاطه کرده بود

 :گفتهاش میازپاهای من آویزون شدو شروع کرد به التماس کردن

 .این دختر رو ول کنین بره -

خیرت بده مرد توعه ریش سفید و نیاوردم وره دل خودم که دخترتو خدا 

 !خوام دیگهمی

 .کار کردهاتفاقا ایشون هم باید بفهمه پدربزرگش چی -

قدر چاره پدر بزرگش کاش حداقل یه کار بدی انجام داده بود تا اونبی

 .گرفتمعذاب وجدان نمی

 .کردمی رفتار میتصمیم گرفتم شرایط طبیعی باشه حتی اگه بابی رحم

  .شون فرستادمدر آخر حاج بابارو با دو محافظ به سمت مثال خونه

 :رفتم بیرون برگشتم سمت نسیم و گفتمای که داشتم از در میموقه

 .آد تا حاج بابات سندها رو بیارهصدات در نمی -

 !در رو بستم و شروع کردم به بشکن زدن، ایول دختره گیر افتاد

دم و به احمق بودن خودم خندیدم. هرکس وضعیتم رو ای ایستالحظه

 .گفت یا جن زدست یا احتماالً چیز خورش کردندید میمی

که صد درصد چیز خور شنید و خوشحال از اینبعد هم ملوک خانوم می

 !دادشدم و عاشق اون دختر نشدم کله شهر و مهمونی می
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 اما بخوابه بتونه حداقل تا زمین زیر اتاق ببرنش سپردم خدمه به  در آخر

م نگاه کرد و حرفم رو شنید صورت به خدمه بار اولین برای بود جالب برام

 .اما واکنشی نشون نداد

 ...ای باال انداختم و رفتمشونه

رفتم باال. صددرصد تا االن خبر میل مییکی بی -های عمارت رو یکیپله

االن باید جواب پس آوردن اون دو نفر به گوشه همه عمارت رسیده بود و 

 .دادممی

  .جا پایبند بشهکاش حداقل نسیم رو بتونم بندش کنم و این

تا در رو باز کردم ملوک رو مثل مرغ پرکنده دیدم یا خود خدا کامالً 

 باهم عمارت از رو نسیم هم من هم کردن فکر ملوک و پدرم مشخصه 

 باهم قشنگ خیلی طور اون کنندمی محرومم ارث از و بیرون ندازنمی

ی کامالً غیر ایده آل برای نسیم زندگ یه جنگل و دشت تو ریممی

  .سازممی

 .متنفر بودم از این طرز فکرشون

 کسی کم  که تو تمام عمرم سعی کردم روی پای خودم بایستم وبا این 

 اگه که بود ساله پونزده پسری من از تفکرش طرز پدرم. نبودم خودم برای

و هیچ  کنه سر  ده معتادهای با رو شبش باید بیرون بره عمارت در از

پولی برای زندگی مستقل نداشته باشه. اما اون هنوز خبر نداره نصف 

دار همش برای منه! من بیشتر از چیزی های نامها و خانروستا عمارت

 برای که پدرم تو اون سن داشت رو داشتم. اما فقط به خاطر ارزشی که 



 

 

 WWW.98IA3.IR 139 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

یم نس خواممی خودشون رضایت با و آمیز مالیمت هستم قائل خانوادم

  .وارد زندگیم بشه

 :های سرخ شدش گفتملوک به سمتم اومد و با چشم

کنی؟ مگه من بهت نگفتم حاال دیگه برخالف سخن مادرت عمل می -

 !پایه اون دختر تو این عمارت باز نشه هان؟

تی زدم تا کرد اشارهزد و تمام جمالتش رو تکرار میعصبی داد می

 .ها ببرنش استراحت کنهخدمه

رفت نفس عمیقی کشیدم اما یادم نبود که هنوز از زیر دست خان  وقتی

 .فرار نکردم

 :جلو اومد و گفت

تونم برخالف خواسته مادرت عمل کنم خوام و نمیببین پسرم من نمی -

جا باشه پس به حرفش گوش کن و برش خواد نسیم ایناون وقتی نمی

بازی مینا هم گردون پیش حاج باباش چون ما قرار خواستگاری برای 

بچگیت گذاشتیم. یک هفته وقت داری آثار این دختر رو از عمارت پاک 

ارزش حتی خم به ابروش عروسم به خاطر یه دختر بی کنی خوش ندارم

 .بیاد

 .مات و مبهوت به رفتنش خیره شدم

من مینا رو تمام عمر به چشم خواهری دیدمش با خواهر خودم هیچ 

ها خیال عروس شدنش رو برای من داشتن؟ اون فرقی نداشت االن اون

انقدر معطل  رم. خان فکر کرده منهم زوری؟ من زیر بار این ازدواج نمی
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مال و اموالشم که به خاطر نسیمی که عاشقش هستم رو ول کنم تا خم 

 به ابروی میناجانش نیاد؟

ذارم کسی رم و نه میآرم اما نه به خواستگاری مینا میصدام رو در نمی

 .به نسیم چپ نگاه کنه

...... 
 نشسته سوم عمارت ببره خواستمی بابارو حاج که منتظر خبر حمید 

 .بودم

م پیروز شدو تصمیم گرفتم تمام افکار روزم رو بیرون تا حس خستگی 

 .بریزم و بخوابم

وسط خواب شیرینی بودم که باصدای گوشیم بیدار شدم، نگاهم به پنجره 

کردم هنوز تمام خستگیم تو افتاد صبح شده بود! چه زود، حس می

 .جونمه

 .گوشیم رو جواب دادم حمید بود

 شد؟چی -

خواست کرد هی مییمش عمارت سوم داشت اذیت میجناب برد -

اطرافش رو دید بزنه و فوضولی کنه اما یکم خواب آور دادیم بهش 

 .راحت خیالتون شد هوشبی قشنگ 

آور ریزین تو شیکمش چه برسه خوابحمید بدون اجازه من آبم نمی -

 .کنمات میچارهتکرار بشه بی

 :با لکنت جواب داد
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 .فق... فقط خواستیم که ب... بخوابه ه... همینن آقا...  _

کردم تا اوضاع روال بدون جواب گوشی رو قطع کردم. باید صبوری می

آوردم و تمامش فقط به خاطر این بود که بتونم هم شه. باید طاقت می

 درد بود شده وسط این هم مینا نسیم و هم خانوادم رو داشته باشم. اما 

 ...اضافی

 ...تا االن شب رو خوب نخوابیده و گشنش هم شدهاحتماال نسیم 

بعد از صبحونه داخل سالون خانوادگی نشسته بودیم تا نسیم رو بیارن. 

 !نگرانش بودم

  .کرداطراف حس خفگی رو بهم غالب می فضای

های ریز و مادرم سرش رو برگردونده بود و از عصبانیت با عصاش ضربه

  .زددرشت به زمین می

جای نامعلومی خیره شده بود و خواهرم که از سر فوضولی تو پدرم به 

 .رفتجمع حضور داشت تا فقط ببینه چه خبره، با گوشیش ور می

هایی که کار بدی کردن و منتظر تنبیهن نشسته منم که مثل پسر بچه

 .های بقیه چشم دوخته بودمبودم و به واکنش

 کنارش که پدرم. زد  رو صدا رو اسمم  مادرم طاقت نیاورد و با داد

 .کشید هینی ترس از بود نشسته

مگه من بهت نگفته بودم نرو دنبال اون دختره هان؟ مگه من وقت  -

خواستگاری نذاشتم برای بهترین دختر برات پس این چه کاری بود 
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 کردی؟

 !من چه گناهی کردم که پسرم انقد فوضول و یه دندست آخه؟

  .م و خانوادشگفت به نسیپشت سرهم بد و بیراه می

شد و صورتم روبه قرمزی هاش عصبانیتم هر لحظه بیشتر میاز حرف

تر ای جز سکوت و سازش نداشتم نباید آتیش مادرم بیشرفت اما چارهمی

 ...شدمی

رفتم سراغش اما رفتم چه کنم که حتی اگر درست بود که نباید می

 و بهش دادم دل بیشتر هم شاید اشتباه بود جذبش شدم. دوماه تموم 

ودم، امکان نداره خ پیش آوردمش نقشه با زور به که االن. شدم عاشقش

 .که برش گردونم یا بذارم از من جداش کنن

  .زدزد و زیر لب حرف میمادرم با دستش رو پاش می

 :خان به صدا در اومد

 !چه جوری آوردیش؟ -

 :گفتم

 چی گذشتش نیست مهم  من برای نیست مهم کجا چه جوری و کی و  -

ربطی نداره، من  من به بوده یا هست هرموضوعی. کیه دختر اون یا بوده

 باور خواییننمی چرا کنیننمی درک و این چرا دوسش دارم عاشقشم 

 این مانع تونهنمی کسهیچ. دارمنمی بر اون سر از دست من که کنین

 با میرم نه اما دارم نگه رو شما عزت و احترام خواممی من  بشه، من کار

 .ذارممی تنهاش رو نسیم نه مینا
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 :ملوک گفت

 .اما اون که دوست نداره -

 
گم عاشقشم تا کنم انقدر بهش میشه انقدر بهش خوبی میعاشقم می -

 .عادت کنه و دوستم داشته باشه

 
 .بینی از عشق زوریعشق زوری نیست پسرم خیر نمی -

 !همینه که هست -

 
 :سوزناکی کشید و گفتمادرم آه 

 ...اون هم مثل پدرش برای خونه خراب کردن ما اومده - 

وقت به کارست اونجا چیدونه دقیقا ایننسیم حتی خودش هم نمی -

دونی قصد خونه خراب کردن شما اومده؟ بسه مادر من شما خودتم می

 !من لجباز تر از اونیم که نسیم و ولش کنم

 : م بحث رو کش بده گفتکه مادرپدرم قبل از این 

بافیم بهم براش بعد یه ملوک بذار بیاد ببینیمش یه سری دروغ می -

شو کج افته و دختره هم راهمدت این عشق احمقانه از سر ساشا می

 .رهکنه میمی

که من رو بچه فرض کرده بودن اما باز هم سکوت رو عصبی بودم از این
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 .ترجیح دادم

رو یه پسر بچه پنج ساله تصور کرده بود  ملوک که انگار هموز پسرش

 :فقط زیر لب گفت

ذارم این بشه عروس خانواده ما! آبرومون رو از سر راه ولی من نمی -

 .نیاوردیم که

های آبی اش رو از روی صورتش کنار زدو چشمبعد هم موهای سفید شده

 !رنگش رو دزدید

 :روبه خدمتکار سرش پایین بود گفتم

 رو ها، بگو از انباری کوچیک باغ اون دختر ی از نگهبونزود برو به یک -

 .بیاردش  بردارن

 .هول شده چشمی گفت و رفت

 :سمت خان برگشتم و گفتم

گی. لطفا بذارین حتی اگر رو بهش می گمپدر. هرچیزی که بهت می -

 !کارم اشتباه هست خودم سرم به سنگ بخوره

 :دستی به ته ریش سفیدش کشیدو گفت

 !اگر نگم؟ -

که یادمه برام تعریف کردی تمام سهم ارث پدریت رو فقط برای این -

بتونی با زیبا بانو ازدواج کنی به باد دادی. پدرت گفت یا خودت انقدری 

کنی که این عمارت و تمام چیزهایی که حقت بوده رو ازش بخری کار می
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  !شه خان روستا. زیبا بانوت رفتکه برادر دومت مییا این

هاش گرفته بود و خان منتظر ادامه حرفم بود. مادرم سرش رو بین دست

 .سکوت فضا رو مطیع خودش کرده بود

شون کرده بودی ای که به خاطر یه دختر ترکتو مونده بودی با خانواده -

و عشقی که به خاطر از دست دادن خانیت روستا و ارثت ترکت کرده بود. 

 روزی چند  برای فقط بودی، تنگ دل  و  اومدی تو این روستا، سرگردون

 روز هر   توناول اتفاقی  دیدار از بعد دختر یه اما. اومدی کردن فکر

. خانومت ملوک بود، خان دختر اون! کرد محبت ابراز. گرفت رو جلوت

 پسر جای به رو تو و کنهمی طرفداری دخترش عشق از کملو پدر

 باشم من که توناول پسر با. دهمی جایی عمارتش داخل اشنداشته

روستا و  خان کنهمی  شمارو که هم خان از بعد. خان دردونه شینمی

 کنی حفظ رو خونوادش آبروی کهاین گفتن  شم بالحظات آخر مرگ

 هاکینه کم -کم و کنینمی پیدا ارتباطی یه  خانوادتون با. بندهمی چشم

 سوختن با کهاین تا گیرهمی قشنگی بوی و رنگ تونزندگی. رهمی بین از

قلیش به ب روستای خان دین،می دست از رو خانوادتون تمام عمارت اون

  .گیرنخاطر آواره نموندن اون روستا، روستارو تو دستشون می

 :خان با عصبانیت داد زد گفت

 خوای به کجا برسی ساشا؟ها و گذشته من میبا این چرت و پرت -

خوام بفهمی از اون بیخ ماجرا عشق زیبا زندگیت رو تغییر عشق! می -

داد، سرت به سنگ خورد اما بازهم تونستی زندگیت رو بسازی و هیچ 
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 منم بذار. نموندی زیبا پای موقع اون چرا که نشدی قلبت شرمنده وقت 

 قراره اگه بذار. نشم دلم شرمنده نشم، خودم شرمنده سال چند بعد

 رو زندگیم ملوک منم شاید برم رو راهم باشه من زندگی زیبای نسیم،

زندگی رو  ملوک اول همون خدا هم شاید دیدی چه رو خدا. کردم پیدا

بهم داده! بذار اگه قراره کسی این عشق و از بین ببره یا من یا خود نسیم 

  .باشیم

 
ره از کجا معلوم آینده تو به پسرم همیشه همه چیز خوب پیش نمی -

 !خوبی و خوشی زندگی زندگی من پیش بره؟

 
 !ذارم زندگی زمین بزنتم خیالت تختمن نمی -

 :ملوک زد توصرتش و گفت

 .مرگم بده، پسرم از دست رفت خدا -

جور از دست رفته بودی. مادر من یادت نره خودت هم یه روزی همین -

 نگه  پدرم هنوز رو هادرخت  های آویزون شدت به روی شاخهنامه

 !داشته

 .هر دو سکوت کرده بودن

شون گیر کرده بودن ها قبلانگار توی خاطرات تلخ و شیرین چندین سال

 .کردشون برای هم یادآوری میشون رو توی ذهنعشقو 
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لبخندی زدم و هرچیزی که الزم بود رو برای پدرم گفتم تا برای نسیم 

 .بازگو کنه

ای که اولین بار بهش گفتیم حاج باباش چند روزی از اون قضیه

 .گذرهخوادش مینمی

راه یای که نسیم راه انداخته بود خان و ملوک بهم بدو ببا آبروریزی

 .رفتمگشاد راه می -گفتن. هنوز هم به خاطر سوختگی من گشادمی

یه دختر از راه رسید اول قلبم رو بعد هم عمارت و به بازی گرفت. خدایا 

دونم تنها چیزی دونم چرا انقدر سپیچ شدم به نسیم اما میشکرت نمی

 !خوام فقط اونهکه می

های ریز و درشت به روی میز ضربهام رو با های مشت شدهدست

های گریون نسیم وقتی صدای حاج ام چشمکوبیدم. حتی یک لحظهمی

 .رفتهام کنار نمیباباش رو از پشت تلفن شنید از جلوی چشم

انگار چیزی با هر بار به یاد آوردن حال بدش، زخم بزرگی روی قلبم 

 .کشیدمی

ای مارت باشه، اما چاره دیگهکار تو عخواست به عنوان یه خدمتدلم نمی

اومد! با من، با عمارت، با کم باید کنار می -هم نبود. نسیم کم

 ...هاحقیقت

بر عکس تصورم نسیم اهل سازش نبود، خیلی قفلی بود تا بدونه دقیقا 

  .چه خبره
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 روی گذاشتم رو سرم هام رو بستم و خسته از افکار بی سرو سامانم چشم

  .میز

رو با پاش باز کرد، اول جعبه بزرگ دستش و بعد خودش مبین در اتاق 

 .نمایان شد

داد جعبه رو مدت زیادی حمل کرده. زد و این نشون مینفس می -نفس

 :تا نگاهش به من افتاد گفت

ها پسر تو از صب که اومدی شرکت همش به افق زل زدی مثل دیوونه -

کال من بدبخت باید جای ها یا نمیایی ها زیادی مشکوکیمحوی! این روز

 !توعم کار کنم یا میایی به دیوار زل میزنی؟

 :تای ابروم رو انداختم باال و گفتم

 .مبین خیلی خستم اصال حصله غر زدن ندارم -

هنوز دنبال جای مناسب بود تا جعبه رو بذاره که باشنیدن حرفم برگشت 

 :و گفت

 شی؟تو خسته میوقت کنم اونخسته نباشی من مثل خر بار حمل می -

تا اومد غر بعدی رو بزنه پاش به اون یکی پاش گیر کرد و خودش کمی 

جلو پرت شد، اما تمام جعبه رو پخش زمین کرد. یه مشت کاغذ و وسایل 

 .دیگه ریخت زمین

 :طوری نگاهش کردم که هول شد و گفت

کنم حاال یه زره وسیله بود دیگه انگار عه هولم نکن خب االن جمع می -
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 .کنهابا شو کشتم اونجوری نگاه میب

 .بعد هم ایش کشداری گفت و مشغول جمع کردن گند کاریش شد

 :ادامه داد

دم اون دختره گرم حداقل یکم حال تو رو به جای منم گرفت. تا چند  -

 .خندم دلم خنک میشه اصالری بهت میروز گشاد راه می

 !اینم از رفیق چند ساله من

 قدر دلت از من پره آخه؟کارت کردم انچی مبین چته دقیقا؟ من -

ها براتون کارم نکردی؟ کم مونده برداریم ببری منو کنار اون خدمچی -

 !طی بکشم! منم آدمم خوب خسته شدم

 .ببخشید یه مدت درگیر بودم خب قول میدم جبران کنم -

 :ای کرد و گفتقهقه

 .جان مادرت بذاری منم چایی بریزم روت جبران کردی -

 :گفتخندید و میها میبعد هم مثل دیوونه

 !دم نسیم گرم بخدا -

 .زدن به منانداخت، همه چپ و راست داشتن میاینم من و دست می

 جمع که ایجعبه دونم تو چهره و نگاهم چی دید که ساکت شد، نمی

 .نارمک اومد و گذاشت کنار رو بود کرده

  !گیرین دیگه؟گرده، مهمونی میمیساشا شنیدم امشب دومادتون بر  -

. رنگش مشکی آشفته موهای به دوختم چشم و نفس عمیقی کشیدم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 150 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 بودن خیره من به متتظر ایشقهوه هایچشم

ش مهمونی نگیره؟ همین شه خان واسه دوماد عزیز دردونهمگه می -

دونه دیشب چه قدر سر نسیم دعوا کردیم. هم هست! خدا میامشب

م! خان و ملوک باهام لج شد. االن نگران نسیمم. نگران آیندهحالش بد 

خواستم همه چیز مصالحت آمیز خواستم. من میافتادن، من این رو نمی

خواستم خانوادم رو از دست بدم و در عین حال نسیم رو هم بشه. نمی

داشته باشم. امشب مهمونیه. سرم انگار داره منفجر میشه از بس که فکر 

  .کردم

که تنها شکست عشقی من وقتی بودکه فهممت سخته. با اینآره می -

فهمم روز تولدم زدی کیک به اون قشنگی رو خالی کردی رو کلم! اما می

 .چه قدر سخته از دست دادن

گفت؟ سال پیش روز تولدش تصمیم گرفت این چرا چرت و پرت می

رست ای باشه کیک تولدش رو دخودش با کمک یه نفر که کارش حرفه

ره کنه و ماهم شبش کلش رو کردیم تو کیک! از اون به بعد چپ می

 !گه من چشمم موند دنبال اون کیکشینه میره میراست می

شد و مبین همه چیز رو باز به مسخره تیکه می -قلب من داشت تیکه

 گرفته بود؟

 :پوکر فیس نگاهش کردم که گفت

راه بدست آوردن نسیم  کنی انگارکار کنم؟ یه جور نگام میخب چی -

 .بینمترم خونه شب میدست منه! خستم می
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 !بینیم؟شب می -

 !مهمونی دیگه -

 :به شوخی گفتم

 مگه من دعوتت کردم؟ -

 :خندید و گفت

قدر حرس نخور نخیر خان زنگ زد خودش دعوتم کرد ایش، توعم آن -

 .شه همه چیز کمک خواستی بگو بهمدرس می

هم پشت سرش راه افتادم بعد چک کردن سری تکون دادم و خودم 

 کارها به سمت عمارت راه افتادم

 .ذاشتن به عمارتهای خان تک و توک داشتن پا میمهمون

هاشون فرا گرفته بود. اما ها صدای خندهعمارت رو صدای همهمه مهمون

 و هاش هاش، صحبتتر بود، خندهها بلندصدایی از بین تمام مهمون

ن بود که صداش حتی داخل اتاق من مبی معمول طبق. هاشبازی مسخره

 کارهاش دست از رسید. خان مبین رو خیلی دوستش داشت. هم می

 .رفتمی هم صدقش قربون هیچ که شدنمی ناراحت

بازی که همه چیزش به سلیقه ملوک بانو بود، داخل اتاق بزرگ و دل

شدن از پنجره نگاه هایی که داخل عمارت مینشسته بودم و به مهمون

 . کردممی

 .دادساعت نوزده و پنجاه دقیقه رو نشون می

دونست خواهرم چه ذوقی رسید و خدا میده دقیقه دیگه دوماد خان می
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 .داشت

برای سفر کاری رفت، اما رفتنش زیاد طول کشید بود، روزی که خواهرم 

با شنیدن ناگهانی صدای زنی که کسری شوهرش رو عزیزم خطاب کرده 

کرد، شنید ور خط، وقتی که داشت با شوهرش صحبت میبود رو از اون

وقت یادم نمیره. اون روز خان قسم خورده بود اگر واقعا شخص چرو هی

 !ای باشه زندگی دومادش رو سیاه کنهدیگه

خان با خود کسری هم صحبت کرد و متوجه شد که اون زن اصالً دوماد 

 !کردهای صحبت میمارو صدا نکرده بوده! بلکه داشته با شخص دیگه

ه بود به ورود کسری به عمارت و از فکر اون روز در اومدم. دودقیقه موند

 .از راه رسیدنش

خان یک عقیده رو از چندین سال قبل حتی قبل از پدربزرگ، پد بزرگش 

نگه داشته بود. اون هم رقص محلی کمی از افراد روستاها و خانواده 

شد. ملوک این عادت رو دوست شخص از راه رسیده بود که باید انجام می

 :گفتنداشت و می

 زشته  ین عادت خیلی وقته قدیمی شده جلوی این همه مهمونمرد ا- 

 !نکن

اما خان برعکس همیشه که حرفش حرف ملوک بود یک نه به روی تمام  

 :دادکشید و جواب میهای مادرم میصحبت

 !شه انجامش نداد؟این رسم جز اعتقاد روستاس زن، مگه می- 

ها رد سریع از افکارم فرار کردم و هرجور شده خودم رو از میان مهمون
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کردم و کنار خان که منتظر ایستاده بودن تا در عمارت باز بشه، 

 !بشن وارد راننده و کسری 

هایی که ماهر بودن تو این رقص هم افرادی از خانواده کسری و روستایی

مارت و اطرافش رو فرا آماده ایستاده بودن. هنوز سکوت و آرامش رو ع

 .گرفته بود

اش های بچگیخواهرم جلوتر از همه ایستاده بود و طبق عادت

 پای رو هم هنوز بایسته، جا یک تونستنمی شدمی زدههیجان که 

 . بود گرفته بازی به رو بلندش موهای پایین  که نبود بند خودش

 :به شوخی گفتم

 ریختت داره میاد دیگه کیه مگه؟بیسما آروم باش چته شوهر - 

 :مادرم که صدام رو شنید زد رو دستش و گفت

 !شنون زشتهها میپسر مهمون- 

 .ها خیلی براش مهم بودهمیشه همین بود! ملوک اطراف و طرز فکر آدم

 :خواهرم برگشت سمتم و گفت

 ...کنی؟ بعد این همه مدت دوری قرارهتو حال من و درک می- 

 :قطع کرد و چینی به دماغش داد، باز گفتحرفش رو 

 ریخت خودتی شوهر من به این خشگلیبی- 

 .بعد هم نفس عمیقی کشید و باز چشم دوخت به جلوش 

ریخت و این گفتم بیای کردم از اول هم من به کسری میتک خنده

 .خوردخواهرم حرس می



 

 

 WWW.98IA3.IR 154 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

هنگ بعد مدتی در عمارت باز شد و ماشینی وارد عمارت شد، صدای آ

 .محلی بلند شد و رقص محلی رو شروع کردن

ها نگاه راننده از ماشین پیاده شد و گیج و مات داشت به رقص و مهمون

اش. بعد از به اتمام کرد که با یه دستش کوبید به روی پیشونیمی

 .اومدشد و برای دست بوسی خان میرسیدن رقص باید مسافر پیاده می

ده نشده بودن اما خواهرم از استرس هی بر خان و ملوک هنوز متوجه رانن

 .کرد و بعد با تعجب به رانندهگشت به من نگاه میمی

 .سریع راه افتادم و خودم رو رسوندم کنار راننده

 !چیزی شده؟- 

 .که چشمم به داخل ماشین افتاد. خشکم زد، ماشین خالی بود

 .میشه برگشتم سمتش که دیدم راننده از ترس داره سرخ 

 :با عصبانیت داد زدم

  شده خب؟زنی چیچرا حرف نمی- 

از صدای دادم همه اطرافیان ساکت شدن و بقیه هم متوجه شدن مشکلی 

ها باال رفت. پیش اومده، حتی گروه رقص هم ایستادن، صدای همهمه

 :مرده با لکنت گفت

 ب...بخدا چیز خاص...خاصی نشده- 

 :امه دادآب دهنش رو قورت داد تا آروم بشه و اد

تو راه مشکلی برای ماشین پیش اومد، نگه داشتم تا نگاهی بهش - 

بندازم. سالم بود فقط یه ایراد کوچیک داشت که این ماشیت رو تازه 
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 . تحویلم داده بودین خب ترسیدم و خواستم بیشتر چکش کنم

 ...آقا کسری پیاده شدن تا قدم بزنن رفتن و گفتن همین اطرافاً اما

 !رست حرف بزن؟اما چی د- 

اما دیگه بر نگشتن بخدا همه جارو گشتم اما نبودن گفتم شاید دیدن - 

شون که متوجه جا تا ببینمدیر شده خواستن برگردن عمارت، اومدم این

 ...جا هم نیستشدم این

ست گم بشه مرده به اون گندگی و جا گذاشتی مگه کسری بچه- 

دونی خواهرم چه حالی یاومدی؟ اصال خوب گشتی اطراف رو؟ االن م

ست که گی مرده رو گم کردی؟ مگه بچه دوسالهشه؟ اومدی میمی

 گمش کردی اون بدبخت و کجا جا گذاشتیش؟

زدم سرش و م احمق رو سرزنشش که سکوت کنم داد میبدون این

کرد تو کردم، انگار احمق گیر آورده بود، اون همه حقوق رو میمی

 گشت؟ذاشت بر مین رو جا میوقت دوماد خاشیکمش و اون

هاش جمع شده بود. ملوک خواهرم پشت من ایستاده بود و اشک تو چشم

اومدن سمت ما. تمام اطرافیان زل زده و سکوت و خان هم داشتن می

 .کرده بودن

بسته  و باز فقط ماهی مثل دهنش و  راننده از استرس زبونش بند اومده

 .اومدشد، اما صدایی ازش در نمیمی

انگشت اشارم رو آوردم باال تا تهدیدش کنم که از اون طرف یه ماشین 

دیگه سریع از در اومد تو و کسری تند از ماشین پیاده شد تا راننده رو 
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 ...دید سرخ شد و دویید دنبالش

تو اون اوضاع صدای موزیک دوباره رفت رو هوا و شروع کردن به 

 .قصیدنر

  

کردیم که راننده افتاد به پای کسری و مات داشتیم اونارو نگاه می

 :گفتمی

تروخدا آقا کسری، غلط کردم... بخدا من همه جارو گشته بودم شمارو  -

 .کار کنم خوبپیدا نکردم چی

خان و ملوک همون عقب ایستادن و جو به حالت قبلی خودش برگشت. 

 .هواس همه پرت شد

 مت من و سماکسری اومد س

اش که با سما رفع دلتنگی کردن اومد. قشنگ از چهرهبعد از این

 .بود عصبی راننده دست از هم هنوز که شد  مشخص

 .جا جای خوبی نیست گذاشت و رفتراننده هم که دید اون

 :گفتم

 !کسری کجا بودی که این راننده پیدات نکرد؟ -

 .دستشویی -

 :خندیدم و گفتم

 ریمی داری بگی بدبخت این به که نیست تو کله  نمه عقل تویعنی یه  -
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 دستشویی؟

 :زد روشونم خندید و گفت

 !نه تو داری برای کل خاندان خان بسته -

رفت سمت ماشین کسی که باهاش برگشته بود ازش تشکر کرد و طرف 

 .هم از عمارت رفت بیرون

اخالقی که داشت پشت کسری و سما راه افتادم به سمت خان، کسری 

شون رد گرفت و حتما وقتی از بینها گرم میباید با همه مهمون

 !کردشدیم حداقل یه سالم علیکی میمی

 :در گوشش گفتم

ادبیه تو اول اش این بیکسری بس کن خان منتظره بری دست بوسی -

 !هاش خوش و بش کنی بعد خانبامهمون

 !یعنی یه سالمم ندم؟ شمکار کنم خوب از وسط جمعیت رد میچی -

 .سری از تاسف تکون دادم و خودم رو به سمت خان هدایت کردم

 شد بود پسرم، کسری کجا بود چرا راننده به پاش افتاد؟چی -

 .گم خانبعدا می -

 .سرش رو تکون داد

 
کسری اومد نزدیک و یه قدم مونده بود به خان برسه با یکی از 

 .می داد و حالش رو پرسیدکرد سالهایی که داشت کار میخدمه
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های مرد این عمارت بود که کسری ترین خدمهاون خدمه یکی از قدیمی

 .باهاش میونه خوبی داشت

شد نفس عمیقی خان کم کم داشت از این اخالق کسری عصبی می

کشید، از اون جایی که کسری رو دوسش داشت خودش رو کنترل کرد و 

  .آمد گفت بهش خوش بد از دست بوسی خان توسط کسری، خان

 :ملوک گفت

 .خوش اومدی به عمارت پسرم -

ها رو نداشتم. ترجیح دادم همه داخل عمارت بودن و من حوصله مهمون

گیم داخل سکوت باغ عمارت قدم بزنم و به خودم فکر کنم. از همون بچه

کردن، خواستم که خان و ملوک باهاش مخالفت میچیزهایی رو می

  .کردمی فرق سری این وردم اما، اما آهمیشه بدستش می

تر از تمام این سری دلم گیر بود، بدست آوردن نسیم هم سخت

 .گیم بودهای بچهخواسته

کردم؟! به جنگیدم، نسیم رو چیکارش میم داشتم میهنوز با خانواده

ای که نسیم پسم بزنه و بگه نه! آوردم اما وقتی به لحظهروی خودم نمی

 .دادمکردم تمام امیدم رو از دست میمیفکر 

ای امید به دست آوردن و رسیدن رو توی اما عشق هر لحظه با هر سختی

  .کارهدل می

 .م خورد شوکه شدم و برگشتمای که از پشت به شونهبا ضربه

محسن بود، وکیل خانوادگی که رفیق بچگی من هم بود. پدرم به محسن 



 

 

 WWW.98IA3.IR 159 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

ماد داشت. محسن هوش باال و حواس های خودش اعتبیشتر از چشم

های مشکی رنگش های شب رنگ و ابروجمعی داشت و این رو چشم

 .کشیدجدی بودنش رو به رخ می

 به آقا محسن چه عجب یادی از ما کردی؟ -

 :نفسش رو آه مانند خارج کرد و گفت

جام و پیش خان ههی تو چیزی نگو که من بیست و چهارساعته این -

حتی نمیایی یه حالی از من بپرسی! یادت نرفته که من ازت وقت تو اون

 .ترمابزرگ

خواستیم هام افتادم، همیشه وقتی کاری رو میخندیدم و یاد بچگی

افتاد و همیشه تر بود اون جلو میبکنیم چون محسن سه ماه از من بزرگ

 .شدسر همین قضیه دعوامون می

 :گفتم

اه طالییت نبود. جدا محسن چشم جناب اصال هواسم به اون سه م -

 .ها خیلی درگیرم برای همینه ببخشیدتازگی

کنی راستی این کار میکنم خان برام گفته داری چیاوهوم درکت می -

 ...دختره کی هست اسمش چیه کجاهست؟ و

 ...تا اومد ادامه حرفش رو بزنه دست روی سرش گذاشت و خم شد

 :هاش گرفتم و گفتمترسیده از شونه

 !شد محسن؟چی -

 .شهکردم سرم داره منفجر میچند شنبه درست نخوابیدم کار می -
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 .گردمجا بایست برمیهمین -

ای رو پیدا کردم تا سریع برای محسن قرصی سری برگشتم و خدمه

 .بیارن

 .که قرص رو گرفتم به سمت جایی که محسن بود قدم برداشتمبعد از این

 دی؟خور تکون چطور نبود خوب حالت که تو پسر هوی  محسن؟ -

..................... 
 !زدم نزدیک بود دیوونه بشمهای محکمم رو به روی سرم میمشت

  .اومد و اعصابم خیلی خراب بودقلبم داشت از جا در می

ها بود که به گوش تمام عمارت خالی شده بود و تک و توک صدای خدمه

  .رسیدمی

 .و بوی شوم بودن برای من گرفته بود های عمارت هم حتی رنگمهمونی

اش که داشت به های مسخرهکار داشت به نسیم؟ اون حرفمحسن! چی

ذاشتم پای گفت؟ مگه محسن قبال نسیم رو دیده بود؟ اگر مینسیم می

 .شدتر میگیج و خواب آلود بودنش کمی دلم آروم

د و داشت ها فرستادم خونه حالش واقعا بد بومحسن رو با یکی از خدمه

 !گفتهزیون می

 ...اما نسیم

 .شمتهش ناراحت می -هرکسی هر کاری کنه ته

های خودش به سوزونه، دلی که خیلی وقته تو مشتاما نسیم دلم رو می

 .بازی گرفته شده
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ها سپردم بره و یکم نسیم رو به همون اتاقک انداختم، به یکی از محافظ

 .فقط بترسونتش

 .اذیتش نکنه و سالم تحویلش بدهبهش سپردم تا 

به اطراف خودم نگاه کردم! بچه که بودم عادت داشتم وقتی ناراحت 

اومدم، ترین قسمت اطراف عمارت اصلی میترین و پرتشدم به تاریکمی

  .جا بودمگیم همونو االن طبق عادت بچه

 کردمی تزریق خستم کالبد به رو آرامش شتاریکی و سکوت با جایی که 

رسید و هر لحظه حضور های کسی به گوش مینفس زدن -صدای نفس

 .شهکردم که داره بهم نزدیک میکسی رو حس می

 :با صدای کلفتش گفت

هارو نباید به حال خودشون ول کرد وگرنه یه آقا ساشا این جور خدمه- 

کشن من به جای شما حتی تالفی کار اون روزش عمارت رو به آتیش می

 ...هاش بازی کنهزدم که تا چند ماه فقط با زخمیجوری 

هام بر داشتم و جلوتر رفتم جایی که اون سرم رو تند از روی دست

کرد اما محافظ ایستاده بود کمی نور حضور هیکل درشتش رو ثابت می

 . تاریکی هم کمی از چهرش رو گرفته بود

 :یکی زدم تو گوشش و گفتم

بهت نگفته بود تو کاریت نباشه؟ مگ چه غلطی کردی مرتیکه مگه من - 

نگفتم فقط بترسونس چرا بدون اجازه کاری رو انجام میدی؟ مگه من 

 ای رو دادم؟بهت همچین اجازه
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م تندتر شد و ای کتک خوردن نسیم رو تصور کردم که آتیشلحظه

گه فالن سپردمش دست چند نفر تا یادش بمونه وقتی کسی بهش می

 !خواد رو انجام ندهغلطی که دلش میکار رو بکن سر خود هر 

مرتیکه معلوم نیست چه بالیی سر نسیم آورده. با فکر کردن بهش اشک 

 نگاه رو باال و موهام داخل کردم هام جمع شد، محکم دست توی چشم

 .ریخت هاماشک و نداشت تاثیری اما. کردم

 .سریع پاکشون کردم

این عمارت گذاشته بود و نه نه نسیم گناهی داشت که ناخواسته پا به 

 .منی که ناخواسته عاشقش شده بودم

چرا؟ چرا باید االن تن و بدن خسته، زخمی و خونیه نسیم رو جلو 

 !دیدم؟هام میچشم

هاش رو ببنده از در اتاقی که دکتری که باال سرش آورده بودیم تا زخم

 :فتجا کنار معصومه خانوم جایی داشت بیرون اومد و گ نسیم همون

کار کردین با این خدمه ساشا؟! هرکاری هم که کرده باشه یه چی- 

 .افتهدختره! چه گناهی داره که باید بدنش به این روز بی

 !کالفه پوفی کشیدم. من خودم دلم خون بود

تقصیر من نبود من به محافظ گفته بودم فقط یکم بترسونتش اما اون - 

 . به این روز انداختتش

  
 :ام و گفترم شد، زد رو شونهمتوجه حال زا
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که بیدار بشه صد در صد درد و سوزش بهش مسکن زدم اما بعد از این- 

کنه بازم بهش مسکن بدید و پماد رو حتما سر وقت به رو حس می

هاش بزنین تا زودتر خوب بشه. در ضمن تا وقتی که خوب نشده از زخم

سم بفهمم کار کرده پرذارین تکون بخوره، حالش رو از خان میجاش نمی

 !کنمتون رو مییا به کار گرفتینش خودم میام کله

هه خان؟ خان اصال بود و نبود نسیم براش مهم بود که حالش واسش 

 !مهم باشه؟

 :ای کردم و گفتمخنده خسته

 .ذارم از جاش پاشهخیالت تخت دکتر نمی- 

 .دکتر رو راهی کردم و خودم رفتم داخل سالن خانوادگی

گفتن که صدای دونم چی میسارا و کسری نشسته بودن و نمی

 .اومدورتر هم میشون تا چند متر اونخنده

 نسیم

  .باز کردم  هام رو ناچارابا حس جریان درد توی وجودم چشم

دید و انقدری دست و هام کمی تار میتوی اتاق خودمون بودم. چشم

تا هفت آسمون بره!  خواست صدای جیغمپاهام سوزش داشت که دلم می

سرم رو تکون دادم و چند تاره مویی که به صورتم چسبیده بود رو جدا 

 .کردم

کم همه چیز یادم اومد بغض داخل گلوم جمع شد و حس کردم  -کم 
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  .تیز شده رو داخل گلوم قرار دادن تیکه بزرگی از سنگ

دستم. های بدقلق افتاد به روی سرم پایین بود و چند قطره از اون اشک

کرد بلکه باعث ام میها نه تنها عصبیاز ضعف متنفر بودم و این اشک

شد هر لحظه بیشتر از قبل دلم بخواد پاشم و برم همشون رو ناکار می

 ...کنم

  .دادها این اجازه رو نمیاما، زخم بدنم، ضعف خودم و زور بیشتر اون

باال و پایین  انگار داخل چاه عمیقی بودم، که هر لحظه به امید نجات

 ...موندپریدم و اما جز خستگی و درد پاهام چیزی واسم نمیمی

 .های بسته شدم نگاه کردمبه زخم

 ...های قلبم بودهایی که تعدادشون قطعا کمتر از زخمزخم

 .ذاشتم کسی متوجه این حجم از غم و درد من بشهاما نه! من نمی

تکون بخورم و انگار سرم ذاشت زیاد حالت خواب آلودی بدنم نمی

 .کشوندخودش، خودش رو به هر سمتی می

گی تویه حرکت خودم رو بلند کردم و ایستادم که از درد زخم و کوفته

 .ام جمع شد و جیغ خیفی کشیدمبدنم چهره

یه دستم رو به دیوار و یه دستم رو روی دهنم گذاشتم. هیچ کس نباید 

ها با کتک زدن من خوشحال اون شد. حاال کههام میمتوجه ضعف و درد

 ...سوزونمشونهام میشدن من هم با نشون ندادن دردمی

هام رو خفه دادم، بغضسردتر نشون میخندیدم، خودم رو خونبلندتر می

 .کردذاشتم چیزی ناامیدم میکردم اما نباید میمی
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رفتم نزدیک در و تا اومدم بازش کنم از اون طرف با سرعت زیادی باز 

 .تلو خوران چند قدم رفتم عقب تا در بهم نخوره -شد، سریع تلو

صبا که سرش پایین من رو جلوش دید هینی کشید و دستش رو روی 

 .قلبش گذاشت

 :گفت

وایی ترسیدم نسیم. تو چه قدر رنگت پریده اصال واسه چی با این حالت  -

 دونی پسرخان بفهمه تو تکون خوردی کله من واز جا بلند شدی می

 .کنه؟! بیا برومی

 .خسته نگاهش کردم 

فرسته من و به این روز بندازن اونوقت نگران تکون پسر خان آدم می

 خوردن من هم هست؟

خوام صد سال سیاه دلش واس من نسوزه وقتی همچین بالیی رو می

 .سرم آورده

با کمک صبا نشستم سرجام و پمادی که ظاهرا دکتری داده بود رو به 

 .زد هامروی زخم

 !صبا چرا دکتر آوردن؟ مگه خودشون قصدشون حال بد من نبود؟ -

دید معلوم بود داره دونم نسیم ولی پسرخان تو رو تو این حال مینمی -

سپرد که مراقبت باشیم چه دونی وقتی داشت بهم میشه، نمیاذیت می

 .خواهش و مظلومیتی تو نگاهش بود

 :پماد رو پرت کردم سمتی و گفتم
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 ...کارشون کردم هر روزخوام بخوره فرق سرشون مگه من چیمی -

ادامه حرفم رو نزدم. سرم رو گرفتم باال تا اگر دلم هوس اشک ریختن 

 .کرد ازش جلوگیری کنم

. خودشون زدن و خودشون هم دیدن که چه همش از روی ترحم بود

 .های مزخرفی هستن که این بالرو سر من آوردنآدم

 .از دست صبا گرفتم بستم و لبخندی به چهره صبا زدمدر اتاق رو سریع 

دیدی؟ بسته شد صبا خانوم! آدم نباید عصبانیتش رو روی در خالی  -

 .خوای از جاش بکنیشناسم ولت کنن در و میکنه که من تو رو می

 :ش رو از توی دهنش که در حال جوییدنش بود در آورد و گفتناخون

ساخت ور بخواب و من هم داشتم بهم میهاه معلومه دیگه یه هفته بخ -

 .که االن با لبخند صبای بدبخت رو مسخره کنم

یک هفته نه گذاشتن از جام تکون بخورم و نه گذاشتن کاری کنم. من 

گفتن دستور پسر خانِ، رفتم! میهم از خدا خواسته از در اتاق بیرون نمی

مه خانوم هر روز از پشت در باالی پنج شیش بار حالم رو از معصو

زنن که بعدش عذاب پرسید و من هیچ وقت درک نکردم چرا کتک میمی

 !وجدان بگیرن؟

حاال صبایی که امروز زودتر از روزهای قبل بیدار شده بود و عصبانی بود 

 .کشیدکه نذاشتن بیشتر بخوابه، داشت این یک هفته رو به رخ می

ها فرمانروایی خدمه کنار هم راه افتادیم، سکوت داخل سالن بزرگ اتاق



 

 

 WWW.98IA3.IR 167 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

ای در سفید نسبتا بزرگ سالن رو باز کرد و کرد. جلوتر از ما خدمهمی

 .خارج شدیم

هام خوب شدن و بعد از یک هفته معصومه خانوم تشخیص داده بود زخم

 !تونم برگردم سر کارممی

 :گفتهنوز هم صدای پسر خان که می 

های بی جوابم مغز و سوالاگر نیازه بذارین بیشتر استراحت کنه روی  -

 .کردپیاده روی می

خوابیش دست من رو محکم صبا خودش رو به من تکیه داد و از بی

کرد و باد خنکی لرز خفیفی رو گرفت. آفتاب تازه داشت خود نمایی می

 .انداختبه بدنم می

 صدای شنیدن با صبا و های مشکی رنگی جلومون قرار گرفتن کفش

 .ایستاد سیخ و پرید باالتر متر صد بود گفته رو سالمی که شخص

ش رو تا ناکجا آباد های عشقش، وکیل خانواده خان نیشخیره به چشم

 :باز کرد و جوابش رو داد

 !کنین؟کار میجا چیسالم آقا محسن این وقت صبح شما این -

گی کشیدم تمام نفرتم رو توی من صحبتی نکردم و پوفی از کالفه

کردم و به مرد روبه روم خیره شدم. مردی که اگر اون روز هام جمع چشم

کرد تا یک هفته من زخم نبودم! هرچند رد طناب هنوز اون کار رو نمی

 .روی بدنم مونده بودن
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اش رو به صورت من داد که جواب صبا رو بده نگاه خیرهمحسن بدون این

 :و گفت

هیچ توضیحی  راستش من اومدم معذرت خواهی کنم اون روز... یعنی -

های قشنگ آبی رنگت برای اون روز ندارم و فقط مطمئنم که چشم

 !خورهدل

 های قشنگ آبی رنگت؟خوره؟ چشمدل

اش چه طور فهمید با پرو بازیاین مرد چه قدر پرو بود و انگار می

 .کردام میحرصی

اش کوبیدم و اون که انتظارش رو نداشت چند دستم رو محکم به سینه

 .ب رفتقدمی عق

 :انگشتم رو تهدیدوار جلوش بردم و گفتم

یه بار دیگه جلوم سبز بشی یا چرت و پرت بگی بخدا قسم که سرت رو  -

 !کوبم تا سرت مثل یه هندونه بترکهذارم روی زمین و انقدر میمی

رحم جمله رو از ته دلم گفتم و واقعا نیاز داشتم یک نفر رو همون قدر بی

 .بپوکونم

اش یره نگاهم کرد اما بعد پقی زد زیر خنده و وسط خندهچند ثانیه خ

 :گفت

باشه خیلی قشنگ بود. چِشم قشنگ تو حتی بخوای کلم رو هم  -باشه -

 !کنمبپاشونی با جون و دل قبول می

 .دستش رو داخل دو جیب شلوارش کرد و لبخند کجی زد



 

 

 WWW.98IA3.IR 169 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 خودم دنبال به حرفی هیچ بدون و گرفتم رو دستش برگشتم سمت صبا 

 .کشیدمش

 .داداما قیافه در هم و گرفته صبا کامال ناراحت شدنش رو نشون می

کردیم نزدیک چند قدمی دورتر شدیم و هیچ کدوم عقب رو نگاخ می

عمارت اصلی صبا ریز دستش رو از دستم در آورد برگشتم سمتش که 

 ش رو دیدم. با صدای لرزونشش و چهره بغض کردههای پر اشکچشم

 :گفت

 ...قدر عوض شده کهچرا حتی جوابم رو هم...نداد؟ چرا ان -

کرد صدای ادامه حرفش رو نتونست بزنه و سریع زد زیر گریه و سعی می

 .اش بلند نشهگریه

ای که از دونستم صبا به خاطر چند کلمهاش نبود. میمحسن جای قبلی

ون لیاقت دل و پرو بودنش به من گفته بود، ناراحت شد. امروز فهمیدم ا

 .عشق پاک صبا رو نداره

 .رفتم بغلش کردم و روی سرش رو خواهرانه بوسیدم

گریه نکن صبا کسی که چشمش دنبال همه هست حتی لیاقت فکر  -

 .کردن هم نداره

 :هاش رو پاک کرد و گفتسریع اشک

آره بره به درک! حیف اون همه عشقی که من نثار این مرد کردم.  -

ها گفت مرد، فقط یه مشت چهار پا ه این جور آدمشه بهرچند نمی

هستن که خدا یه لطف ریزی کرده و تو قالب آدم آفریده و گرنه از درون 
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 .بویی از انسانیت، وفا و عشق نبردن

خواست حرصش رو با هنوز هم پر بودن دلش مشخص بود اما انگار می

 رو پاک های اشکهام ردهکلمات خالی کنه. خندیدم و با نوک انگشت

 :کردم، گفتممی

خیال این چهار پا بیا بریم ببینیم زندگی برای امروزمون چی پس بی -

 !تدارک دیده

خیال مون ادامه دادیم اما کامال مشخص بود عشق نه بیتو سکوت به راه

  !شدنی و نه فراموش شدنی

شکنه، دردش رو و صدای شکستنش رو تنها خودش عاشقی که دلش می

هاش های بی تابی که تو چشم. اما سکوت ظاهرش و اشکمتوجه میشه

ده که اون درد عمق وجودش رو فرا گرفته کنن نشون از این میشنا می

 .هاش سرازیر میشهدر حدی که از چشم

صبا هم سعی داشت هواس خودش رو پرت کنه اما هواس عاشق جای 

 .مونهای جا میدیگه

رشون رو کشته بودم. صبا تو کردن انگار پدها جوری نگاهم میخدمه

 .کردخودش بود و آروم کارش رو می

 !کنن؟میپیس! صبا؟! اینا چرا این طوری نگاهم -پیس -

شونه تا برگی از درخت ها عادتچی بگم واال. تو نگران نباش این خدمه -

خوابه. سرگرمی هاشون رو بسازن. اما بعد یه مدت میافته باید شایعهمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 171 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 .حرف در آوردن در مورد دیگران هاهم شدهخدمه

 :هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمچشم

 گن اینا؟می چه حرفی چی -

خیال نسیم مهم نیست ذهنت رو در گیر نکن. چند ساعت دیگه بی -

کنن خیر سرشون بیا فرمایی میرسه و خانواده خان تشریفزمان نهار می

 .بریم به کارمون برسیم

کار دونستم باید چیگی. نمیسختی، با خستهچند ساعت گذشت. به 

دونستم کجای دنیام و باید خودم رو به کدوم دیوار بکوبونم تا کنم. نمی

  .نجات پیدا کنم

هاش، برای دلم لک زده بود برای یه بار دیدن حاج بابا و دخترم گفتن

ترین کار کرده بودم که از عزیزهاش. مگه من چینفیسه و مهربونی

  .افتادمقدر دور میزندگیم باید این هایشخص

سردی همه وجودم رو زندگیم رو گرفته بود و تمام وجودم یک بار، 

 .ام رو طلب کرده بودحداقل یک بار دیدن خانواده

شد جلوی داد و کاش میکسی و سردرگمی قلبم رو فشار میحس بی

 ...اتفاقات رو گرفت

 .قدم آخر رو برداشتم و رسیدم کنار صبا

 داشتن کاری اگر یستادم اون جا، گفته بودن طبق معمول بایستیم تا ا

 روم روبه شوم خانواده به نگاهم تا پایین انداختم رو سرم. بدیم انجام

 .نیفته
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 .خواستانگار صبورتر شده بودم، دلم آرامش می

 .حرسم در اومده بود از وضعیت خودم

کرد ش رو پاک میگونهرو  نگاهم به صبا که با نوک انگشتش ریز اشک

 .هام انداختملبم رو گاز گرفتم و بادی به لپ

 !شد و حق داشت، عاشق بودداشت اذیت می این دختر هنوز هم

 :همسر خان نگاه بدی به من انداخت، بلند و با حرس گفت

رم این دختر باید رو به روم باشه؟ خوشت میاد ساشا چرا هر طرفی می -

مون خواد جلوی چشمکی این دختر می مادرت رو عذاب بدی؟ تا

ش رو مشخص کنی؟ چرا بهش خوای تکلیفبچرخه؟ اصال کی می

 !خبره؟گی چهنمی

هاش رو روی هم خان دستش رو روی سرش گذاشت و پسر خان دندون

 :فشار داد و گفت

بس کن مادر من، بس کن. کاری به کارهای من نداشته باش چند دفعه  -

کم خودم همه چیز رو  -یایین با این وضع تا کمبهت بگم باید کنار ب

 .درست کنم

داد! انگار چیزی داخل هاشون یه بویی میهام رو توهم کشیدم حرفاخم

 .کردهاشون پنهان بود که ذهنم رو در گیر میصحبت

 :بلند گفتم

  یعنی چی خب یه نفر هم به من بگه چه خبره -

 :با اشاره به همسر خان گفتم
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و  وقت تیکهیادتون رفته من از خدامه این جا نباشما! اونانگار شما  -

 هاتون برای چیه؟کنایه

 :ساشا تند و سریع بلند شد و گفت

کنین اصال حوصله این چرت و این بحث مزخرف رو سریع تمومش می -

 .هارو ندارمپرت

خودش هم سریع رفت و همسر خان اومد دستم رو گرفت انگار قصد 

 :ه خان گفتداشت جایی ببرتم ک

کنی ملوک؟ کار اشتباهی نکن پسرمون به این کار راضی کار میچی -

 .نیست

 ملوک ت

 :ای کرد و گفتخنده عصبی

 این تو چرا فهمه ست. باالخره که میکارهبذار این دختر بفهمه چی -

تر کنم اگر به اون باشه تا آخر عمر به خوام کار ساشا رو سبکارتِ. میعم

که مبادا این یکم ش به این دختر راضیه و به خاطر اینعاشقانهنگاه 

گه! تا آخر عمر من فقط عذاب بکشم؟ این داغ رو ناراحت بشه هیچی نمی

هام رو خفه کنم؟ تا کی دل من بمونه؟ تا کی بریزم تو خودم و بغض

هاش عین اونه. های این دختر رو ببینم و دم نزنم؟ ببینش چشمچشم

که دم کنم و بدون اینکنم انگار دارم اون رو نگاه میمیوقتی نگاهش 

 خوایین من و عذاب بدین؟شه! تا کی میبزنم قلبم مچاله می

 .های ملوک صورتش رو پوشوند و دهن من باز مونده بوداشک
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 !شدم متوجه نمیاصال  هاش گنگ بود وحرف

 .دست آزادم رو گذاشتم رو دهنم و هینی کشیدم

هام شبیه چه کسی بود؟ نگاهه عاشقانه چی بود؟ من چشممنظورش از 

 .زدقدر مبهم حرف میچرا ان

 :دستم رو با حرص بیرون کشیدم و سریع گفتم

ها زنین خسته شدم از بس مثل خنگچتونه از چی دارین حرف می- 

شده دیگه عه! من بدترین خبرای زندگیم رو تو بهتون زل زدم. بگین چی

ذره  -کنه! فقط ذرهو االن دیگه چیزی اذیتم نمی این چند روز شنیدم

 .شینشم و همتون از دستم راحت میشم، له میتموم می

 .خان سکوت کرده بود و ملوک سرش پایین بود

 .هاش رو پاک کردآهی کشید و اشک

خودش رو به صندلی تکیه داد و آروم نشست سرش رو باال گرفت 

 .پوزخندی زد

 .تر بودچیکاون دوسال از من کو-  

 :لبخندی زد و قطره اشکی افتاد، ادامه داد

 عمارت، این زندگی خوبی داشتیم و تازه با امیر ازدواج کرده بودم. - 

 . کردمی زندگی ما با هم خواهرم و منه پدری عمارت

صداش بغض آلود شد و بعد از یه نفس عمیق لعنتی به زندگی فرستاد و 

 :حرفش رو ادامه داد

هاش. خودم لباسش رو روز تولد بود، تولد یکی از بهترین دوست- 
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کردم. خودم کمک کردم کادو بگیره که انتخاب کردم که ای کاش نمی

گرفتم. کاش فهمیدم و جلوش رو میکردم. کاش میای کاش نمی

 .بردمشرفت. ای کاش خودم میذاشتم با اون مرد که راننده بود مینمی

دستش رو روی صورتش گذاشت. همون جور با هقش باال رفت و  -هق

 :صدای لرزونش گفت

خواهرم دیگه برنگشت! هیچ وقت. حتی خبری هم از اون راننده نشد. - 

خورم تقصیر اون راننده بود و اگرنه من... من همه جارو گشتم. قسم می

دونی اون مثل ماه بود تازه بیست تر از یه گل بود. تو نمیخواهر من پاک

 !ه بود. حتی به جشن تولد هم نرسیده بودسالش شد

 :کالفه گفتم

خب باشه متاسف شدم که همچین اتفاقی برای خواهرتون افتاده، اما - 

 این به من چه ربطی داره؟

راهم رو کج کردم تا از اون فضای مزخرف خارج بشم. دیگه طاقت 

 هاشون رو نداشتم امامزخرف گفتن

 :هاش خندید و گفتمیان گریه

 !کس مادرت که خیلی صبور و آروم بود، تو خیلی لجباز و عجولیبرع- 

 . با آوردن اسم مادر سرجام ایستادم

شناسید پس سعی نکنین با منظورتون چیه؟ شما مادر منو اصال نمی- 

 هاتون باز زجرم بدین. اصال مشکل شما با من چیه؟دروغ

 .صبر کن، گوش کن تا بگم مشکلم چیه- 
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ها هم با کنجکاوی زل زده بودن به ما و تنها صدای من و خدمهتمام 

 .دادملوک خانوم بود که سکوت رو شکست می

 .منتظر موندم تا ادامه بده

اون راننده قبال از خواهرم خواستگاری کرده بود. اما خواهر من و - 

کنم. تا آرزوهاش کجا؟ یه راننده کجا! هیچ وقت اون مرد رو حالل نمی

، هیچ خبری ازشون نشد حتی یه نشونه کوچیک هم نتونستیم سه ماه

ازشون پیدا کنیم به هر دری زدیم به هرکسی رو انداختیم! تا فقط 

 .خواهرم رو پیدا کنیم

 . به یک نقطه زل زده بود و معلوم بود سخت درگیره خاطراتشه

 :ادامه داد

ش. اون پیدا نشدن اما، خودشون برگشتن! فقط خواهرم و بچه تو شیکم- 

چاره و افسرده من جز راننده بر اثر تصادف مرده بود! خواهر بی

زد. نگرانش بودم صبر کردم به ریختن حرفی نمیمی هاش که اشکچشم

هایی های سخت اون سه ماه برام بگه، روزخودش بیاد و از روز

 ضعیف افسردگی شدت از خواهرم بود شده باعث هم، شونخاطرات که 

 بود شحامله که ایبچه با. شدمی ترافتاده قبل از بیشتر روز هر اون. بشه

 کارچی رفتش باد بر هایآرزو و ششده تباه زندگی با اما بود اومده کنار

نبود تا حداقل دل خواهرم به بودن پدر  کرد؟ از طرفی هم اون مرتیکهمی

های خواهرم ش خوش باشه. هر چند که اون مرد باعث تمام بدبختیبچه

ش و زندونی کردن های بی وقفههاش، سکوتشده بود. غذا نخوردن
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 . دادخودش داخل یه اتاق داشت عذابم می

 .م و منتظر موندم تا ادامه بدههام رو به صورتم کشیدکالفه دست

کشید من چند برابر اون له ریخت و عذابی که میبا هر اشکی که می- 

 .ش اون اوضاع روال داشت. تا نهمین ماه بار داریشدممی

 :سریع وسط حرفش پریدم و گفتم

ش تموم شد و ش رو دید و افسردگیخوب دیگه البد بعدش هم بچه- 

ا نیاز به درد و دل دارین باید با یه خدمه م اوضاع خوب شد شمخیلی

 بدبخت این طور رفتار کنین؟

 .دختر یه دقیقه صبر کن بذار حرفم تموم بشه- 

 .خوان از جون من بدبختساکت شدم و ایستادم ببینم چی می

خواهر من انقدری ضعیف شده بود که سر زایمانش نتونست طاقت - 

 ! رو ببینه شبیاره، اون حتی نتونست یک دقیقه بچه

 :هینی کشیدم و گفتم

 ممم...متاسفم تسلیت! خوب بعدش؟- 

کرد. با انگار خودم هم مشتاق بودم که بشنوم، چیزی داشت کنجکاوم می

هارو برای من شنیدن قصه خواهر ملوک دلم گرفته بود اما چرا باید این

کرد؟ چرا حاضر شده بود بین این همه خدمه بشینه و سفره تعریف می

 ! گفت و سکوت کرده بود؟رو باز کنه؟ خان چرا چیزی نمی دلش

 !داشتن آدم رو تو خماری بذارنچرا عادت

 .کردنها بعضی سر تا پا گوش بودن و بعضی با تعصف نگاه میخدمه
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مهم نبود اما دختر خان و شوهرش هم نبودن، ساشا که معلوم نبود کجا 

های همه حرفگذاشت رفت و من مونده بودم با خان، ملوک و 

 ...مبهمش

 :ادامه داد

اون بچه گناهی نداشت اما من بدجور کینه به دل داشتم، اون بچه - 

نداخت. با نفرت بهش هاش مینحس بود و من رو یاد خواهرم و بدبختی

 هاخدمه و شوهرم. باشه کنارم هم لحظه یه کردم طاقت نداشتم نگاه می

 .کرد انتخاب امیر هم رو اسمش حتی حتی، کردنمی مراقبت ازش

ای در اومده بود و انگار آتش نفرت و حرس تو دلش به حالت حرصی

 .هاش مشت شد و نگاهش رنگ کینه گرفتشعله ورتر شده بود. دست

 :با صدای آروم و لرزونی که دست خودم نبود پرسیدم

 ااا...اسمش رو چی گذاشتین؟- 

 :سریع به سمتم برگشت و جواب داد

 !نسیم- 

 :از حالت ساکت خودش در اومد و داد زد خان

 !ملوک -

 .شنیدمای نداشت شنیده بودم هرچیزی رو که نباید میاما دیگه فایده

 !با کلمه آخرش حسی بهم دست داد که انگار از بلندی پرت شدم

کشید، نفس نکشیدم و ها طول میهایی که هر کدوم ساعتبرای ثانیه

 .همه بدنم یخ زدم
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ترسیدم از چیزی که ممکن بود واقعیت داشت باشه و هر آن من رو تو می

 .ختیم فرو ببرهبدب عمیق چاه 

ملوک که انگار بار سنگینی رو از دوشش برداشته باشند نفس عمیقی 

 .کشید

شاید هم همش یه بازی بوده باش تا من و عذاب بدن اما چرا؟ زجر 

 ؟ها دارهای به حال اونکشیدن من چه فایده

شاید هم منظورش من نیستم مگه اسم نسیم فقط مختص منه؟ با این 

 .م کبود شده بودفکر نفس عمیقی کشیدم. شک نداشتم چهره

 :به خودم اومدم و فضا رو از سکوت در آوردم

 که چی خوب به من چه؟ -

 :عصاش رو محکم کوبید زمین، چشمش رو بست و محکم گفت

ت بقبولونی اون نسیم تو نیستی اما خوای به خوددونم که مینسیم می -

ها کنار بیایی! بسته دختر از رویاهات دست بکش تا کی بهتره با واقعیت

خوای با دروغ خودت رو آروم کنی؟ تو همون بچه نحسی هستی که می

 خواهرت حتی تو... بود خواهد وجودش تو این دنیا اضافی بود، هست و 

 برگشت مادرت وقتی و بود بابات اول زن از اون! نبود تخونی خواهر هم

هم سکته کرد و زنده  اون مادر هااتفاق این فهمیدن با و بود بچه نفیسه

نموند. دو تاتون رو هم بابا بزرگتون بزرگ کرده چون هر دوتون اضافی 

 !بودین

 تونن تا این حد انسان رو رنج بدن؟مگه کلمات هم می
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افتاد رو کلمه به روی قلبم میهایی که با هر کردم، تمام زخمحس می 

 .کردمحس می

ترسیدم تو تر شده بود. حتی میتمام وجودم فرو ریخته بود و نفسم تنگ

 .هاش فکر کنمذهنم در باره صحبت

هات، کسی که کنار هر غم و که تو چند دقیقه بفهمی هم بازی بچگیاین

یست هر خوشحالی کنارت بوده خواهر خونی نبوده، اگر جهنم دنیا ن

 چیه؟

من نه مادری داشتم و نه دارم و نه این مزخرفات که پدرت کی بوده و 

تونه دید گاه من رو کنم! کسی نمیخواهرت خونی نیست رو باور می

 .نسبت به تک خواهرم و گذشتم عوض کنه

خوام حتی به دروغ فکر کنم یه خانواده خوب و شاد داشتم که تو می

 !م از دست دادمبچگی

که خواهرم از که مادرم یه افسرده و پدرم یه دزد بوده باشه، نه اینایننه 

 !یه مادر جدا و من تو این دنیا اضافه باشم

 دنیا این تو تو، کنن تایید طور  که اینحس اضافی بودن عالوه بر این

 نداری ارزشی هیچ

  .تونه جز... نه صدرصد بدترین حس باشهمی

دا گذاشت پا بذارم به دنیایی که همه به نبودم اگر واقعا اضافه بودم چرا خ

 راضی هستن؟ مادرم چرا نگهم داشت؟

ام رو گرفته های معصومه خانوم که شونهبا خالی شدن زیر پام و دست
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 !بودن متوجه حال خیلی بدم شدم

کردن که نتونستم تحمل کنم هام وزنه سنگینی رو تحمل میانگار چشم

 .و دنیا برام خاموش شد

کردم به بستم و وقتی باز میای چشم میواقعا برای زمان طوالنیکاش 

 .گشتمزندگی عادی خودم برمی

ای که قبال داشتم حتی فکرش رو اما این فقط یه خیال و رویا بود، زندگی

 .کردم یه روز بشه آرزومهم نمی

 .م بودهای گذشتهزندگی کنار نسیم و زیر سایه حاج بابا یکی از داشته

 .ای که االن حسرت یه ثانیه بودن تو اون زمان رو داشتمداشته

نشد، نشد که خدا حداقل جونم رو بگیره و راحتم کنه باز با حس 

صداهای اطراف و نور کمی که گرماش صورتم رو داغ کرده بود، متوجه 

 !هام از اولشدم روز از نو و بدبختی

 ...باز دوباره تحمل این سختی و درد

ش شده بودم، شاید کمی ه چند دقیقه بیشتر نبود متوجهای کگذشته

شد که این زندگی برای من سخت و ناباور بود. اما هنوز هم باورم نمی

هایی که خودم به باشه. شاید هم به قول ملوک بهتره بگم دارم با دروغ

ای آروم بشم اما این خوشی فقط برای چند سعی دارم لحظه گمخودم می

 .شهکلحظه طول می

هام رو بازم کنم نداشتم، که چشمحضور کسی رو حس کردم اما نای این

گز کمی رو تحمل کرد و بعد صدای در اومد، انگار که یه نفر  -دستم گز
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 .رفته باشه

هوا اومد هوشیاریم رو کامال به دست آوردم و برخالف ای که بیبا عطسه

ه اتاق نسبتا انتظارم که داخل اتاق خودمون باشیم خودم رو داخل ی

 .کوچیک پیدا کردم

 معلوم هم تخت همین از و شباهت به بهشت اتاقی با نمای بیرونی که بی

 چشم و بود نشسته تخت کنار صندلی روی به من به پشت شخصی. بود

 .بود دوخته افق به

هام جلو روم خیلی آروم برگشت سمتم! پسرخان و باعث بیشتر بدبختی

نتونستم تحمل کنم و محکم زدم تو صورتش که نشسته بود. با دیدنش 

 .های بلند و حرصی من اتاق رو پر کردو نفس صدای سیلی

هام لبخند کمرنگی زد که باعث شد بیشتر چیزی نگفت! خیره به چشم

 .عصبانی بشم

جا من مجبور نبودم از مرتیکه اگه تو من و بر نداشته بودی بیاری این -

همه چی زیر سر توعه که چند دقیقه  این گذشته نحسم باخبر بشم،

 .م رو با تفسیر جدیدی کوبید تو سرمپیش، جلوی همه مادرت بدبختی

هاش رو روی صورتش که از جای سیلی سرخ شده بود کشید و انگشت

 :گفت

 .دو روز! دو روز پیش این اتفاق افتاده -

 :ای نگاهش کردمنشستم و با بغض خسته و کهنه

جا و زندگیم تباه بشه، غم نفیسه کم ن بیام اینچرا؟ چرا گذاشتی م -
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بود؟ االن چندتا اتفاق رو هضم کنم هوم؟ االن من بایه دل شکسته چه 

 تونم؟طور این زندگی و ادامه بدم؟ به نظرت می

شدی حاج بابا روزی که آروم باش باالخره که با این قضیه روبه رو می -

که کسی تو این عمارت چشم  برده همون روزیجا میداشته تورو از این

دیدن تو رو نداشت گفت که یه روزی این قصه رو بهت میگه، تا با یه 

 !دروغ پا نذاره به اون دنیا

اشک بزرگی سر خورد و افتاد پایین لبم رو گاز گرفتم تا بیشتر خفت 

 :نکشم

تر شنیدم راحتاالنم کسی چشم دیدن من و نداره! اگه از حاج بابا می -

 !هاممو دلخوشیکردم اما تو گند زدی به زندگیتحملش می

 من دوست داشتم، عاشقت بودم -

 :جیغ زدم

 !ولی این خود خواهیه من که دوست نداشتم -

 .مشکلی نیست دخترخاله کنار میایی -

 .تو یک صدم ثانیه محو شد و در رو پشت سرش بست

گرفت. دست میهام اوج هقم بلند شد، هرثانیه بیشتر از قبل اشک -هق

 .شمکردم اگر گریه نکنم خفه میخودم نبود حس می

صورتم از گریه داغ شده  هام نشدمبه یه نقطه زل زدم و مانع ریزش اشک

 .کردمبود و حرارت خشم و غم رو حس می
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 .ها داشتم و غمی که همونا رو دلم گذاشته بودنخشمی که از آدم

 ...دم نبودآ ظاهر به دموجو این از و چه تلخ که راه فراری 

ای که به خودم اومدم هنوز خیره همون نقطه بودم و بعد از مدت طوالنی

 .ام بند اومد بودگریه

 .ام رو صاف کردمهارو پاک و لباس چروک شدهرد اشک

ای به سمتم اومد. های لرزونم رو رسوندم به در و تا بازش کردم خدمهقدم

ت. همین که اشکی نداشت و ش رو به صورتم دوخهای کشیدهچشم

 .انقدر آروم بود چند مرحله از من جلوتر بود

 .که کار مهمی دارنخانوم گفتن ببرمتون مثل این -

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

  !حالتخوشبه -

 :ش رو توهم کشیدباتعجب ابروهای مشکی

 !بله؟ -

گذاشتم. شایدم ها و اون رو با تعجبش تنها پله راهم رو کشیدم به سمت 

هام تو ذاشتن منم با دردغم داشت اما برای خلوت خودش! کاش می

 ...که دم به دقیقه آدما لهم کننخلوتم آب بشم تا این

اومدم پایین، سعی داشتم تعادل خودم و های مارپیچ مییکی از پله -یکی

 !ذهنم رو حفظ کنم

 .گوهای یاوهباز هم این عمارت کذایی و خدمه
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هاشون وقتی نگاه رو من زوم کردن خیلی اذیتم ی حرف زدندر گوش

کرد. با چشم دنبال معصومه خانوم یا صبا بودم اما هیچ کدوم رو می

 .ندیدم

اما ظاهرم رو بی.تفاوت نشون دادم و خودم رو رسوندم باالسر ملوک که 

 .ش روبه روی نمای باغ از داخل عمارت نشسته بودروی صندلی

 :ش زدم گلوم رو صاف کردم و گفتمای روی شونهتقه

اگر واقعا خواهرت دوست داری کاری کن پسره احمقت بذاره من از این  -

 .عمارت دور شم

 :ش نشون از اخم کردنش داد محکم گفتهای پیشونیچین و چروک

ذاشتم پات به این یادت که نرفته اگه دست من بود هیچ وقت نمی -

هارو نشونت خوام یه سری چیزرتت میعمارت باز بشه، به خدمه گفتم بیا

های ای حداقل یادگاریبدم. حاال که فهمیدی جزعی از همین خانواده

 .مادرت رو ببین

کشید جز اون یدونه عکسی که وا بدم دلم بد جور پر میترسیدم از این

 .های بیشتری از مادرم ببینمکه حاج بابا داده بود چیز

ام کرده، باز هم این غرور چه قدر شکستهخواستم ملوک بفهمه امانه! نمی

 !لعنتی

ام قطعا نشون از سیاه شدن های پف کردههرچند رنگ صورتم و چشنم

 .داددلم می

 :ش کشیدم و آروم گفتمدستم رو آروم روی گوشه صندلی
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ای به دیدن خاطراتش ندارم، اون خیلی خود خواه بوده شاید اگر عالقه -

شدم که کس نمیکرد من انقدر بینمی اون چند ماه خودش رو ضعیف

 .گذری یه خنجر به دلم بزنههر ره

 ...زننمی  وای از کلماتی که خودشون از اتفاقات بیشتر زخم 

ای از عمارت جایی گرفته بودیم که صدای هیچ کدوم به گوشه

 .رسیدها نمیکارخدمت

اطراف رو کامال نگاه نکرده بودم، اما وقتی ملوک با دستش به در 

 .شدم جااین تو مون اشاره کرد متوجه دلیل نشستش کناری

م ای صحبت کنه با نشون دادن اتاقی که حاال توجهکه کلمهبدون این

 .بهش جلب شده بود تمامم رو بهم ریخت

نحوی خودشون رو به در باز افکارم از دسترس خارج شدن و هر کدوم به 

 .کوبیدنو دیوار مغزم می

جا برم. کردم تا از اینشاید یه نظر اشکالی نداشت، من که هر کاری می

فهمم تا پرونده ش برای همیشه داخل حداقل قبل رفتن گذشتم رو می

 .م با فکر گذشته تباه نشهذهنم بسته بشه تا آینده

 ...ذارم و میرمگذشته رو میها و این روستا رو، اتفاقات و همه آدم

دونم که این فقط فرار کردن از یه گذشته و خودم بهتر از هرکسی می

 ...حتی حال تلخمه

 .من فقط به دنبال یه نفس راحت کشیدن بودم

هام به سمت در رفتم و دستم رو روش بدون معطلی برعکس صحبت
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 گذاشتم

کنی که نمود میدونستم دلت طاقت نمیاره دختر پس چرا الکی وامی- 

 ...انگار

 :حرفش رو قطع کردم

کنم و هر لحظه هر تصمیمی که من هر طور که دلم بخواد وانمود می- 

 .گیرم. ملوک خانوم بذار هرجا ازت نظر خواستن دخالت کنبخوام می

 ...گیره رو پایین کشیدم، یک بار دوبار سه بار امادست

 .برگشتم سمتش که با پوزخندش مواجه شدم

ببخشید اجازه دخالت دارم نسیم خانوم؟ آخه یادم رفت بگم کلید - 

 دست منه

عصبی دستگیره رو ول کردم و پوف کالفه کشیدم. یعنی دقیقا یه جا که 

من میام جدی بر خورد کنم یچی باید بیاد بخوره تو سر من و بقیه بگن 

 .دیدی؟ بشین سرجات

ی از پیری، از جاش بلند های ناشم رو به زمین دوختم، با آه و نالهنگاه

 .شد و تک کلید رو داخل قفل چرخوند

م ها رو به دوش کشیده بودن توجههای سفید رنگ اتاق که عکسدیوار

 .رو جلب کرد

 .شدتر دیده میعکس یک زن کامال شبیه اما با چهره زنانه و پخته

 .هاش همه شبیه من بودلبخندش، نگاهش حتی رنگ چشم

ها زودتر از ملوک وارد اتاق آب دهنم رو قورت دادم و خیره به عکس



 

 

 WWW.98IA3.IR 188 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 .شدم

اومدم. انگار واقعا این مادر من بود، نه ها بیرون میتازه داشتم از شوک

 !مادر من و نفیسه فقط مادر من

تونن کمی از نزدیکی من و هایی که تو ذهن روزگار هک شدن نمیاتفاق

ر خواهری برای من خواهر تر بوده و خواهرم رو انکار کنن اون از ه

 . هست

یاد نفیسه همیشه تو قلب من نه به عنوان خواهری که از مادر جدا 

مون یکی بود یاد هستیم، بلکه به عنوان خواهری که تمام روح و دل

 .کنممی

خدمتکاری وارد اتاق شد و آلبوم رو دستم داد، یه البوم قدیمی اما تمیز! 

 می که باز راه افتاده بود رو با حرص پاک کردماشک بدقلق و زبون نفه

های زندگی مادرم های شیرین گرفته تا به نوجوانی و بقیه دورهاز کودکی

 .داخلش جمع بود

شه که بگن این مادرته نمیاین زن برای من غریبه بود، با دو کلمه این

 . حس عشق به مادر رو داشته باشم

شد، ذوق قبل رو این زن کمتر می هایرفتم خندههرچه قدر جلوتر می

 .هاش نداشتداخل عکس

 .هام رو سست کردشد تا چندتای آخر که زانوتر میشکسته

های سبز گود افتاده و بدون برق، موهای ژولیده و ظاهری افسرده، چشم

 شکمی برآمده و اشکی که زیر نور چراغی داخل عکس کامال مشخص بود
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های رم همون زمانی که از پدرم خاطرهگی ماددوره بارداری و افسرده

 .خوشی نداشته و شاید روزی هزار بار آرزوی نداشتن من رو کرد

هام خورد و اشکمهر تاییدیه به اتفاقات گذشته هر لحظه به پیشونیم می

 .ریختصدا میبی

سرم رو باال گرفتم نفس عمیق کشیدم و خودم رو از اون حالت ضعیف 

 گیشهتغییر دادم به نسیم همی

هام رو درهم کشیدم تا به دل و عقلم هم بفهمونم جایه گریه نیس، اخم

 !دلیلی برای گریه نیس

 !ایچه دروغ مسخره

 آوردهوای اتاق نفسم رو بند می

هاش برق داشت رو از آلبوم جدا یک عکس که مادرم شاد بود و چشم

ش. هر دو رو داخل دستم کردم و بعد دست بردم سمت عکس افسرده

 .ای تقریبا پرت کردمرفتم و آلبوم رو به گوشهگ

بدون توجه به ملوک سریع از جام بلند شدم و خواستم خارج بشم که گل 

پسرش ساشا خان ظاهر شد. با پشت دست عرق روی پیشونیم رو پاک 

هام رو از روی تاسف بستم، طاقت این یکی رو نداشتم دیگه. کردم و چشم

 .تونستم خارج شمنمیچون جلوی در ایستاده بود 

 :نگاه خشمگینش رو به مادرش انداخت و گفت

 داری کینه هااین از شد یکم دیگه تحمل کنی؟ باالخره گفتی آره؟ نمی -

 زنی؟می ضربه پسرت به چرا
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 :که برگرده سمتمون جوابش رو دادملوک بدون این

 سوزه. بعد این همهمن از کسی کینه عمیقی ندارم، فقط جیگرم می -

 .های خواهرم کابوس شبمهسال هنوز صدای گریه

 .باشه مادر من بسه کاری که کردی -

 :خطاب به من ادامه داد

 .نسیم جان شما هم بامن بیا کارت دارم -

 :ش و گفتمبا مشت کوبیدم رو قفسه سینه

کار کردی یا دونم با حاج بابام چیمن هیچ جا نمیام با شما عوضیا. نمی -

تو چته! تنها چیزی که برام مهمه نجات پیدا کردن از واسم مهم نیست 

 .هاساین جهنم و از دست شما شیطان صفت

 .ای و خارج شدمش دادم به سمت دیگههول

داشتم که رسیدن به در اصلی هام رو محکم و از روی حرس بر میقدم

عمارت، خدمت کار بازش کرد که نذاشتم به اون برسه و خودم محکم 

 .کارها به سمتم برگشتن صداش همه خدمتبستم. با 

هوای تازه به صورتم خورد که نفس عمیقی کشیدم تا این حرص درونم 

 .بخوابه

دادم تا برسم به سالن خدمت کارها، باید یه دوباره تند به راهم ادامه می

 .کردم ادامه دادن اون اوضاع خارج از عهده من بودفکری می

کشید که دستم توسط رجایی سرک میخودم تو این دنیا اما ذهنم ه

 .کسی محکم کشیده شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 191 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

آخ بلندی گفتم و ناخودآگاه پرت شدم پشت دیوار سالن، جایی خلوت که 

 ...کسی نبود

سعی کردم خودم رو از زمین بلند کنم هنوز گیج بودم که با قیافه 

 .شون وکیل خانوادگی مواجه شدمخندون آقا محسن

 :گفتم

کشی میاری بعد هم ضی دست آدم رو میببخشید جناب شما مری -

 خندی؟ایستی و میمی

 .خم شدم دو عکس مادرم رو بر داشتم و داخل جیبم گذاشتم

 :جواب داد 

تونه تکونت رفتی گفتم االن بمب هم بیاد نمییه جوری محکم را می -

 ور؟تو گرفتم پرت شدی اینبده تا دست

 :له کردم و گفتمم رو کج و کوبعد هم باز خندش گرفت. قیافه

هر، هر، هر، هر خیلی خندیدم هیکل گاو خودت رو با من مقایسه نکن.  -

 !جا هم رفتی یه سر به روانپزشک بزن اوضات خیلی خرابهاز این

 :راهم رو کشیدم برم که با جدیت گفت

جا دیگه، همه چیز رو شنیدم و کجا باهات کار دارم که کشوندمت این -

تو اون مغز نداشتت قصد فرار داری. کمکت  دونمدونم. حتی میمی

 !کنممی

هام رو گرد کردم. انگشتم رو به سمت خودم پوزخند بلندی زدم و چشم

 :گرفتم و گفتم
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کنی من این وقت چرا هوس کمک کردن به سرت زده؟ فکر میاون -

 کنم؟پیشنهاد رو قبول می

 :کرد تن صداش رو کنترل کنه گفتدر حالی که سعی می

کنی؟ مگه تو قصدت فرار کردن نیست؟ مکه فکر ا انقدر لجبازی میچر -

جا برات یه جهنمه؟ خب، من نجاتت میدم و در عوض فقط کنی ایننمی

 ...خوامازت یه چیز می

هام رو بازبونم تر کردم کردم لبهاش گوش میبا دقت بیشتری به صحبت

 و جواب دادم؟

 چه کمکی؟ -

 ...فهمیاین جهنم نجاتت دادم میاونش دیگه بمونه وقتی از  -

 :های قفل شده گفتملبخند کجی زدم و با دندون

 چرا باید بهت اعتماد کنم؟ -

 :خواست از کنارم رد شه که زیر گوشم گفتش رو مرتب کرد، میلباس

جا ای جز من نداری دختر! جوابت رو ساعت یک شب همینچون چاره -

 ...شنوممی

های که به سوالبدتر بهم ریخت و بدون اینرد شد و رفت، ذهنم رو 

 .هام محو شدجوابم پاسخی بده از جلوی چشمبی

دونن نقطه ضعفت جواب ندادن قدر بدبختی که همه میآخ نسیم تو چه

 .ذارن روشهاته و دقیقاً دست میبه سوال

 دو بین سعی کردم از خیره موندن به افق دست بکشم. ذهن و دل من 
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 شدن خورد طورهمین و نکردن اعتماد یا یافتن، نجات و کردن اعتماد راه

 .کردمی انتخاب رو اول راه صد در صد

 .که به راه دوم فکر کنم رو هم نداشتمحتی طاقت این

ای قدر فکر کردم به هیچ نتیجهخواد؟ هرچهاما چه کمکی از من می

 .نرسیدم

 مرد این برای دستم از منی که خودم نیاز به کمک داشتم چرا باید کاری 

 بیاد؟ بر

 
 .مون که شدم مریم و معصومه خانوم رو دیدموارد اتاق مشترک

 .های خسته و زار بهم نگاه کردنبا قیافه

معصومه خانوم سریع به سمتم اومد و من رو در آغوشش گرفت، قربون 

 !که هنوز حالم خوبهکرد از اینمیرفت و خداروشکر م میصدقه

 :تلخ خندیدم و گفتم

طور که شما نگرانم شدین، صد در صد مطمئن شدم بالی بدی سرم این -

 .اومده. اما نگران نباشین من از سنگم، به این زودیا کم نمیارم که

هایی انشاهلل همیشه خوب باشی دخترم بیا بشین یکم از این شیرینی -

 ...کرده بخور بهترشیکه صبا درست 

 زیر رو صبا مزه خوش هایشیرینی طعم و در حالی که خودم رو ولو 

 :گفتم و کشیدم آهی کردممی حس زبونم
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که گذشتم چی بوده و چی سر مادرم اومده، خیلی برام ناراحت این -

بذاره، من یه جوونم معصومه  ذارم تاثیری تو آینده هست اما نمی کننده

خوام این روستای نحس و عمارت انقدر آرزو و خیال دارم که نمیخانوم 

م بازیچه پسر خان و اون عشق ذارم آیندهمه آلودش جلوم رو بگیره. نمی

ش که االن حالم رو به این روز انداخته یا اون ملوک که تو چندین مسخره

  ...سال پیشش گیر کرده باعث بشن که من خودم رو ببازم

سرجاش گذاشتم، سرم رو پایین انداختم و با یه بغض  شیرینی نصفه رو

 :ای گفتمته مونده

های دلم رو ها، زخمدم از دست اینحتی حاج بابام رو هم نجات می -

 !کنم این رو به خودم قول دادممرحم می

 :مریم قهقه بلندی زد و گفت

خواب دیدی خیر باشه ماهم از این رویاها داشتیم دختر نشده تو که  -

 ...یگه جای خود دارید

 .خیره نگاهش کردم متوجه ناراحتیم و لبخندش

 :جمع شد. ادامه داد

 .یعنی منظورم اینه با احتیاط عمل کن یه وقت دوباره به دردسر نیفتی -

 :معصومه خانوم دستش رو به نشونه سکوت باال آورد و گفت

 .کافیه اذیتش نکن دخترم و بذار یکم استراحت کنه -
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 .دو خارج شدنبعد هم هر 

هارو از جیبم در آوردم و نگاهی بهشون انداختم، مامان این چه عکس

ای به سرنوشت تلخی بود که گذاشتی برای من و رفتی؟ چرا گذاشتی بچه

ش رو دنیا بیاد که تنهاش بذاری و بری؟ کاش از همون اول فکر گناه

 ...جاذاشتی نیام اینکردی و مینمی

دونم کدوم آدم یز بشم و بخوابم. دقیقا نمیسعی کردم بیخیال همه چ

گیره، اما تنها کاری که به سالمی وسط این همه بدبختی خوابش می

 ...ذاشت طعم آرامش رو واسط مدتی بچشم همین خواب بودنظرم می

 .ها خوابم بردبا فکر و خیال پردازی

 .ها یاد محسن افتادم و سریع از خواب پریدمبین خواب و بیداری

هام از داد، چشمتاریک شده بود و ساعت دوازده شب رو نشون می هوا

تعجب به اندازه دوتا سیب زمینی شد. چه دلیلی داشت این همه 

 که کسی بیدارم نکرده؟خوابیدنم و این

خواستم از ساعتی که محسن گفته بود بگذره نفس عمیق کشیدم، نمی

 .برای همین استرس مزاحمم شد

کردم همین حالت سنگینی رو به بودم و حس میخیلی خوابیده 

 .هام دادهچشم
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 به سمت توالت رفتم آب خنکی رو چند بار به صورتم پاشیدم

 .حالم که بهتر شد خودم رو رسوندم پشت سالن

 گرفته رو جونم تمام شورهدل و ترسیدممی  رو تصمیم دو دل بودم چون

 شخواسته کهاین از ترسیدممی من و نیست طمعبی که گرگ سالم. بود

 ...بدتر از وضعیت االنم باشه

سپردم به دستش کردم باید کامال خودم رو میاگر بهش اعتماد می

 ...رسیدنمی بهش هم خان دست حتی   که جایی رفتممی باهاش  و

 .ام رو دادم به دیوارروی زمین نشستم و تیکه

فکر کردم که متوجه گذر زمان سرم رو به روی پاهام گذاشتم و انقدر 

 .نشدم

 .دیدممی هامدست زیر از رو شدمی ترنزدیک  های محسنقدم

 :سرم رو باال آوردم که گفت

 تصمیت چیه نسیم؟ -

م رو روی زمین های یخ زدهصدای لرزونم رو کنترلش کردم و دست

 .گذاشتم تا بلند شم

 :های نافذش نگاه کردم، گفتمبه ته ریش و چشم
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 !باهات میام -

 خندید و دستش رو به صورتش کشید 

 !ای جز این نداریدونستم میایی باهام چارهمی -

 :ای دادم و گفتمنگاهم رو به سمت دیگه

ت اومدنش رو که میام اما امیدوارم انقدری انسان باشی که خواسته -

 .غیر معقول نباشه
نگاهش کنم، خیره من چند لحظه سکوت کرد که باعث شد برگردم و 

 :مونده بود. با دستم تو شیکمش زدم و گفتم

ای هم خوای فکر کنی به من خیره نشی؟ جای دیگهشه لطفا میمی -

 .هست

 :به خودش اومد و اخم کرد. تن صداش کم شد و گفت

کردم... بگذریم من سه صبح شخصی رو به چیزی فکر نمی -

کنم قدار وسیله هست که جمع میجا که بیارتت پیشم یه مفرستم اینمی

و میام دنبالت فقط یادت نره هر چیزی که بهت گفت رو خوب گوش 

. اگر بفهمن خان از من کنیکنی تا کسی نفهمه داری فرار میمی

 !گذره و پسر خان از تونمی

 .هاش مشت شدآخر حرفش رو با حرص گفت و دست

 :گفت شدم کهش دور میسرم رو به نشونه قبولی تکون دادم و از کنار

 .نسیم ممنون که پیشنهادم رو قبول کردی -

 .ش سریع وارد اتاق شدمبدون جواب دادن به
صبا و مریم خوابشون برده بود و معصومه خانوم نشسته بود، لبخندی 

 :زدم و آروم گفتم

خسته نباشین. شما کی اومدین؟ چرا بیدارم نکردین اون همه مدت  -
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 خوابیده بودم؟
نگاه معصومه خانوم که مثل همیشه گرم و مهربون نبود روی من چند 

  .لحظه خیره موند

 :ای کشید و پرسیدنفس حرصی

 کجا بودی نسیم؟ -
خودم ای به که اتفاقی افتاده باشه و ناخودآگاه قیافه جدیترسیدم از این

 گرفتم

 رفتم یکم هوا بزنه به سرم چیزی شده؟ -
خودش رو همون.طور که نشسته بود جلوتر کشید تا تن صداش 

 .دخترهارو بیدار نکنه

فهمم دور و برم چه ببین من پیرم سنی ازم گذشته اما خوب می -

اما به   دونم که صبا چشمش دنبال محسنهخبره! حداقل در این حد می

تا این عشقش از بین بره چون خیری از دارو دسته  روی خودم نمیارم

خوام از اونی که قراره ضربه بخوره تو رسه به ما، اما نمیخان نمی

 !باشی نسیم

 :هام تو هم رفتم و گفتماخم

تونم به صبا بزنم؟ مگه خل شدم که بخوام ای میمن چه ضربه -

 !اذیتش کنم منظورتون رو متوجه نمیشم معصومه خانوم؟

 :عمیقی از روی افسوس کشید و گفت نفس

هاتون رو پشت دیوار سالن دیدم، های محسن و صحبتاومدنی نگاه -

شانس آوردی صبا ندید! چشمم روشن قرارهای شبونه با وکیل خان 

 !اونم پشت سالن؟ خدایا خودت رحم کن

 .به این افکار معصومه خانوم خندیدم و دستش رو گرفتم
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شدم که اون آقا رو دیدم و از من پرسید که یجا رد ممن فقط از اون -

این اتفاقات واقعیت دارن یانه و من واقعاً خواهر زاده ملوک هستم یا 

های کل عمارت از خدمه شایعه شنیده! باالخره االن حرف و شایعه

چاره. من هیچ قصد های نسیم بیگرفته تا وکیلشون شده همش بدبختی

 .هر خودم دوسش دارمبدی ندارم و صبا رو هم مثل خوا

شاید دروغ گفته بودم اما مطمئن بودم که هیچ چیزی بین من و اون 

شوره کنیم هرچند هنوز دلشخص نیست و فقط یه کمک بهم می

خواست رو داشتم... فقط الزم بود تا کسی از کمکی که اون از من می

های خودم هم اعتماد نداشتم و رفتنم خبردار نشه. حتی به چشم

 ...که خودم یا محسن رو به خطر بندازمترسیدم از اینمی

 :تر شد و گفتش نرمنگاه
شون نرو! بهت خیالم راحت شد مراقب خودت باش و زیاد نزدیک -

 ...ای نزننصدمه

 هام رو یکبار بازو بسته کردم و سریعچشم
های فرم خوابیدم و در عرض یک دقیقه نشون دادم با همون لباس

تا معصومه خانوم به بهونه لباس عوض کردن صدام نکنه  خوابم برده

خواستم لباس اگر دوساعت بعد زمان رفتنم بود و اون موقع هم می

 .فهمیدنشدن و میعوض کنم، بیدار می

گذشت هر کاری کردم حتی یک دقیقه هم خوابم نبرد، هر لحظه که می

شد و رت میشد. رفتنم تیری بود که توی تاریکی پاسترس من بیشتر می

 .فقط امیدوار بودم نجات پیدا کنم

وقت نفیسه کنم فرار کنم، اونمن از دست خان و پسرش دارم سعی می
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قدر خودش رو باخت که حتی جرأت نکرد از دست حاج بابا فرار کنه! اِن

 .شاید هم واقعاً نشه که فرار کنم

ه که باالتر از ها به دلم هجوم آورد؛ اما باألخری ناامیدیبا این فکر همه

سیاهی رنگی نیست. حاضرم شرایط رو تغییر بدم، حتی بد؛ اما توی این 

 .اوضاع گیر نکنم

ها به خودم امیدواری کردم با همین حرفدل شیر نداشتم؛ ولی سعی می

ام رو بکنم تا برم و راحت شم. ساعت سه و نیم رو نشون بدم و تمام سعی

 .داد و بدنم مثل جسد یخ کرده بودمی

نفس عمیقی کشیدم. معصومه خانوم پشت به در و رو به من خوابیده بود؛ 

کردم به شدم و دست و پا چلفتی بازی نمیجا آروم بلند میاگر از این

 .رسیدمپشت سالن می

هام در سالن اصلی رو بستم و نفسم رو محکم فوت کردم. نوک انگشت

تا کسی نبینتم، درد قدر که سعی کردم بدون صدا از سالن رد بشم اِن

 .گرفته بود

نگاهی به اطراف انداختم که کسی رو ندیدم و خودم رو آروم به پشت 

 .سالن رسوندم

ایستاده بودم که اطراف برام سیاه شد. متوجه پارچه مشکی رنگ روی 

سرم شدم خواستم دهن باز کنم که سریع طرف دستش رو روی دهنم 
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 :گذاشت و دم گوشم گفت

 .یغ نزن، از طرف محسن اومدم؛ خدایا چه غلطی کردمجان عزیزت ج -

 :بعد یک لحظه سکوت کرد و ترسیده گفت

یا امام حسین؛ تو نسیمی دیگه؟ نکنه اشتباه گرفتم؟! آره دیگه، اگر  -

ترسیدی؛ چون منتظرم هستی. وای، بدبخت شدم نسیم بودی که نمی

 !افتیم هاقدر به محسن گفتم آخرش گیر میخدا! چه

 .هاش اومدغر -م دستش رو برداشت و صدای آروم غربعد ه

پارچه رو سریع برداشتم و به سمتش برگشتم که دیدم روی زمین 

 :گهنشسته، دستش رو روی سرش گذاشته و آروم می

تو رو خدا بیا رحم کن به کسی نگو که من همچین غلطی کردم، خان  -

 .کنهبدبختم می

کردم. محسن این رو ود نگاه میروم ببهبا تعجب به شیربرنجی که رو

دادم! فرستاده بود من رو نجات بده؟ با این اوضاع من باید نجاتش می

 :اش زدم و گفتمروی شونه

شنون. خودِ نسیمم هوی، جناب؛ ببند دهنت رو! اآلن صدامون رو می -

 .من؛ پاشو بریم تا کسی ندیده
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سرم کشیدم، جای آروم شد و با نگاهی آسوده نگاهم کرد. پارچه رو روی 

 :گفتم  دو چشمش رو پیدا و تنظیم کردم تا اطراف رو ببینم.

 !دِ پاشو دیگه تا دیر نشده -

زیر لب خُلی گفتم و آروم کنار سالن رفتم. از پشت بهم نزدیک شد و 

 :گفت

شه باز نشده. جا نه! یک در هست که محسن گفت چند سالی میاز این -

ها اطرافش نیستن؛ چون کلیدش رو هیکلیبا این حساب اون هندونه 

تر هست. تو فقط پشت سرم بیا و سعی کن صدایی از داده بهم، کار راحت

 !هات رو هم نشنومخودت در نیاری؛ نسیم حتی صدای قدم

 :ای گفتم و پرسیدمباشه

 خب اآلن از کجا باید بریم؟ -

همون اتاقک با انگشتش به سمت راست عمارت اصلی که تقریباً نزدیک 

 :نحس بود، نشون داد و گفت

 .جا یک مقدار جعبه قرار داره که پشتش در هستاون -

ی سیاه بدتر ای فکر کردم که این پارچهسرم رو تکون دادم و لحظه

دونم چرا اون پسره محسن، با این عقل کنه! نمیاطرافیان رو مشکوک می
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 .ادهدست و پا رو به دنبال من فرستاش این بینداشته

باید عادی حرکت کنم. این دو نفر من رو بدبخت نکنن، نجات دادن  

کش؛ اما فعالً محسن چیزی داشت که شدیداً بهش نیاز داشتم و اون پیش

 !هم پول بود

 :سمت پسر برگشتم و پارچه رو از سر هردومون کشیدم و گفتمبه 

 .حرف نزن، آروم و با فاصله بیا -

ها روی در اصلی عمارت رسیدم. محافظروبههام رو برداشتم و به قدم

 .پشت به من بودن و همه حواسشون به در اصلی عمارت بود

پسر ناشناس با اون قد بلندش و استرسی که از وجناتش مشخص بود 

اومد، از کنارم رد شد و خودش رو به پشت عمارت رسوند. نفس عمیقی 

که سرم رو پایین طور هام رو آروم کنارش کشوندم. همونکشیدم و قدم

 :انداخته بودم، گفتم

ی عالم فهمیدن استرس داری. این چه وضع راه اومدن هست؟ همه -

وایسا ببینم مطمئنی محسن تو رو فرستاده که من رو نجات بدی؟ دقیقاً 

 که جای در رو بهم گفتی چیه؟ات جز ایننقشه

 :سرش رو خاروند و با مسخرگی گفت

اون جای در رو هم محسن بهم گفته! هیچی محسن گفته بود خودت  -
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هایی، من هم خیالم راحت شد و به خاطر پول اومدم جسورتر از این حرف

 !فقط

که جوابش رو حرصی نفس کشیدم؛ خدایا خودت کمک کن. بدون این

رنگ بود، درآوردم و به سمت ها یکهام رو که اون هم با خدمهبدم کفش

 .یدمها دوجعبه

ی نحس یک محافظ رو که جلوم سبز شد، ها رد شدم. قیافهاز کنار جعبه

 :دیدم. آب دهنم رو قورت دادم. با تعجب به سمتم اومد و گفت

شون، اون هم شب رو ندارن؛ تویی که ها حق خروج از سالنخدمه -

 !ها شهسفارشی آقا ساشا سپردتت بهمون، برات بد می

 :ددستم رو گرفت و ادامه دا

 .اگر تحویلت بدم حتماً یک مشتلق حسابی گیرم میاد -

لبخند چندشی زد که چیزی از هوا روی سرش فرود اومد و من هم از 

ام از تعجب به شیربرنج و های درشت شدهترس سرم رو گرفتم. چشم

صندلی آهنی توی دستش افتاد. کلید رو به سمتم پرتاب کرد، روی هوا 

 :گرفتمش که گفت

 !هوش نیومدهبهبدو تا  -

ای ازش دیدم، لبخند زدم. کلید رو داخل که باألخره عرضهخاطر اینبه
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. چرخوندم   ریختکم داشت فرو می -قفل دری که قدیمی بود و کم

 رو در. شد باز تقی صدای با زدم زور که کمی بعد و کرد گیر کمی اولش

 هول میشه، باز سخت کمی و نشده باز هست وقت خیلی بود معلوم که

 .دادم

اول خودم و بعد هم پشت سرم پسره در اومد. از این طرفی که در اومده 

انداخت. سریع بودیم همه جا کامالً تاریک بود و ترس رو به جون آدم می

 .به سرم زدم و برگشتم به سمت پسره که سعی داشت در رو ببنده

همه که میگه من هوش بیاد به قدر خنگی؟ اگر اون محافظ بهتو چرا اِن -

 !رو دیده

کرد راهی رو توی تاریکی پیش بگیره، که سعی میپوزخندی زد و درحالی

 :گفت

های نظرت فردا پاشن ببین نیستی، جلوتر از چرت و پرتتو خنگی. به -

 فهمن که تو فرار کردی؟این نمی

چپکی نگاهش کردم. باز هم دستم رو محکم کشید و چند قدم مجبورم 

روی عمارت بود نشوندتم. ای که روبهیدن و پشت دیوار کلبهکردم به دو

 :مچ دستم رو از دستش در آوردم و گفتم

 اآلن باید چه غلطی کنیم؟ -
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بدون جواب دادن به من تلفنش رو از جیبش در آورد و بعد از چند لحظه 

 :شروع به حرف زدن کرد

مون و پوستحامد، من پشت دیوار هستم؛ سریع بیا! دیر بشه محسن  -

 .کنهمی

ام رو به حالت مسخرگی جمع کردم. این چه کوفتی بود؟ مگه دارن قیافه

 !دزدن؟ یک ماشین دیگه بردار و بیار سوار شیم بریم خبمن رو می

 شب سکوت و چیزی نگفتم و فقط با ترس به اطراف نگاه کردم. تاریکی 

 روروبه از که ماشین چراغ نور با. کردمی منتقل بهم رو بدی حس

 :و بهم گفت شد بلند جاش از پسرک اومد،می

 .سریع سوار شو نسیم -

تا ماشین جلوی پامون ترمز کرد فقط باال پریدیم و نفس عمیقی 

 .کردم نگاه رو عمارت و برگشتم عقب به  کشیدم.

عمارتی که باعث عذاب جون خودم و مادرم شده بود. عمارتی که از قفس 

شدیم، عمارت آورد. هر لحظه که دورتر میآدم رو بند میبدتر بود و نفس 

 .کردمشد و من آزادی رو حس میی کوچیک تبدیل میبه یک نقطه

عقلی یک پسر بود، قلبم رو به شون بیها مسبباتفاقاتی که فهمیدن اون

اش برام هیچ ارزشی نداشتن. حتی آورد. نه عشقش و نه خانوادهدرد می

روم ایستاده! بلکه اون ام هست که روبهملوک خالهیک لحظه حس نکردم 
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بار دلش از صد پشت غریبه برای من بدتر بود. اون همه سال حتی یک

هوای منی که تنها یادگاریِ خواهرش بودم رو نکرد و بلکه من رو نحس 

دونست؛ نفرینش بدتر شده بود، چون ناخواسته قلب پسرش رو تسخیر 

 .کرده بودم

کشیدم، غم دوری کشیدم، درد نبودن حاج بابا رو به این همه من زجر 

آورد، فهمیدم جون خریدم؛ وقتی غم نفیسه داشت من رو از پا در می

ام رو از های زندگیشه! وقتی عزیزترین شخصام محسوب میخواهر ناتنی

ی نحسم رو کردم حاج بابا فروختتم، گذشتهدست داده بودم و فکر می

 .برام آشکار کردن

ی مدت من خرد شدم؛ حاال پسر ملوک شون از سنگ بود؟ همهقلب

قدر حرص بخوره که تمام وجودش خورد بسوزه و بسازه. خود ملوک اِن

 بابا حاج دنبال به و دادممی نجات روستا این از رو خودم  بشه. فعالً

 .اومدممی

روزهام رو از ها و دونه؟ شاید آینده باعث شد انتقام این اشکحتی کی می

ها فقط یک جهت از من متنفرن رو بگیرم. اونخود و بیای که بیخانواده

 !ای انسانیت توی وجودشون نیستمشت خودخواه هستن که ذره

تر ها فضا رو واضحکردیم. گاهاً نور چراغتاریک رو رد می هایجاده

م کرد. سکوت ماشین خوف داشت، پسرک ناشناس خواب و راننده تمامی
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یا شاید هم دردی داشت که توی فکرش  اش بودحواسش به رانندگی

ای کشیدم. کرد! نگاهم رو به شیشه ماشین دوختم و خمیازهسپری می

کرد؛ اما خوابیدن جایز نبود. کم داشت من رو هم درگیر می -خواب کم

سرم رو تکیه دادم که بعد از مدت کوتاهی لرزش ماشین باعث به اگ 

قدر راحت خوابیده بود؟ طور این مردک اینشد. چه ریختن اعصابم

 :پرسیدم

 ریم؟شه بگید کجا میمی -

 :ای بود که با سؤالم به خودش اومد جواب داددیگه کامالً شوت دنیای

 بله؟ -

 کار کنیم؟گفتم برنامه چیه؟ قراره چی -

 :سر کچلش رو خاروند و گفت

 .گنآقا محسن کجا رو میشهر تا ببینم  فعالً که قراره ببرمتون -

شد راه نامعلومی رو رفت و آروم موند؟ مگه شوره داشتم. مگه میدل

های ناشناس گذر کرد، های تاریک و خلوت شب کنار آدمشه از جادهمی

 اما آرامش داشت؟

ای که سعی داشتم خودم رو آروم کنم، بدتر هر شد. با هر کلمهنه نمی

ای پناه وسط مردهای غریبهر تنها و بیترسیدم. یک دختلحظه بیشتر می
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 عمارت؟ فضای یا بود بدتر حالم این! ندیدمشون حال به تا که

 گفت شدنمی و کشیدممی عذاب طور یک کدوم هر توی! دونستمنمی

. رفت باال ناشناس مرد هایپف و خر کم -کم! بدتر کدوم و بده کدوم

با صدای  پرت کرد که خورد وسط سر مردک و رو کوچیکی توپ راننده

 :تقریباً بلند گفت

 .گیرهپاشو دیگه سیاوش؛ همچین خوابیدی، آدم خوابش می -

 :مرد سیاوش نام سرش رو مالوند و گفت

 کنی؟نشینی توپ بازی میخدایی توی ماشینت می -

 :روی هوا تکون داد و گفت راننده دستش رو

مونده توی ماشین؛ پاشو یکم حرف بزن تا گی تو؟ مال بچمه و چی می -

 !خوابم نگیره

 :سیاوش سری تکون داد، به سمت من برگشت گفت

 کنی؟تو چرا داری فرار می -

 :هام رو باال انداختم و جواب دادمشونه

 !قرار نیست به تو جواب پس بدم -

 :راننده پرت کرد و گفت توپ رو وسط سر
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 !ای شدمتولید صدا کنم و قهوهببین به خاطر تو خواستم  -

 :و گفت راننده سرش رو مالوند

 .ای نبود بپرسی احمق؟ اصالً با من حرف بزن خبسؤال دیگه -

 :سیاوش گفت

 خب دیگه چه خبر رفیق عزیزم؟ -

 :راننده لبخند گشادی زد و خواست حرص حمید رو در بیاره که گفت

 داره؟ به تو ربطی -

ثمرشون سعی کردم خودم رو به خواب بزنم تا بیهای کل -خسته از کل

های من شدن، سکوت کنند. کمی بعد که متوجه بسته بودن چشم

صداشون رو پایین آوردن و بعد هم صداشون قطع شد. حس خوب آزادی 

کردم. با دیدن تابلوی سفید رنگ که روش به کم داشتم حس می -رو کم

. راننده وی رضایت زدمسمت روستای )...( نوشته شد، لبخندی از ر

 :چشمش از داخل آینه به من افتاد و گفت

 .بیدار شدین؟ کم مونده برسیم خانوم -

ام رو به روستای خشکی که داخلش بودیم نگاه چیزی نگفتم و نگاه خیره

تر بود؛ اما حیف که به تازگی بازکردم. روستای خودمون سرسبزتر و دل
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شیشه رو پایین کشیدم که باد خنک  ای آرامش این ده رو هم نداشت.ذره

ها که از استرس جونم در صورت گرمم رو پوشش داد. برعکس کمی قبل

کردم. دور موندن از هر چی حال دراومدن بود، آرامش رو حس می

تونه حال دلم رو خوب کنه! جلوی های زندگی، معلومه میگذشته و تلخی

های و نسبت به خونهشد نوساز بودنش رخونه که در تاریکی شب هم می

دیگه روستاها که توی راه دیدیم، معلوم بود. هر دو پیاده شدن و با دست 

به من اشاره کردن که هنوز بنشینم. سرم رو پایین انداختم که چند 

لحظه بعد با حس حضور شخصی سرم رو باال آوردم و محسن رو پشت 

 .فرمون دیدم

 :ای گفتتههاش فرو برد و با صدای خسدستش رو داخل مو

افتیم تا برسیم یه روستای دیگه؛ ما قرار نیست بریم نسیم، سریع راه می -

رسه شهره و صد درصد شهر، چون اولین جایی که به فکر ساشا می

دونم چند روز رو که تا همه چیز آروم و کنه! اما حداقل میپیدامون می

آروم و ناشناس تونیم توی یک روستای اون از پیدا کردنت ناامید بشه؛ می

 !هابمونیم تا بعد بریم دورتر از این

که قرار تو یه خونه با محسن زندگی کنم اخم در هم کشیدم و با فکر این

 :گفتم

طور توی یک خونه زندگی بعدش چی؟ بعدهامون چی؟ قراره همین -

موندم، بهتر بود تا زندگی کردن با یه مرد کنیم؟ توی همون جهنم می
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 !غریبه

 :گاهم کرد و گفتخیره ن

کنم که ناراضی زندگی کنی. من قول دادم باب خیالت راحت! کاری نمی -

 !دلت کمکت کنم و تو هم عوضش رو در بیاری

 :پوزخندی زدم و جواب دادم

من چشم بسته قبول کردم، چون نیاز به کمک داشتم؛ اما اگر شرطت  -

دوم و با تو یکی غیرمعقول باشه، با پای پیاده تا عمارت ملوک و خان می

 .کنار نمیام

 .بلند خندید و قهقهه زد

هم فرار کنی، از دست  عرضهخسته نشی کوچولو؛ از دست ساشای بی -

 !تونی فرار کنیمن نمی

 :ها به دلم هجوم آورد، از نگاهم ترسم رو خوند که گفتتمام نگرانی

  کنی؟طوری نگاه میشوخی کردم. چرا این -

اون دو نفر داخل خونه شدن و محسن جاده تاریک رو پیش گرفت. حس 

جا و تونستم احساس کنم؛ حتی با شوخی بیامنیت رو کنار محسن می

گفت اون کسی نیست که بهم صدمه بزنه! غریبه بودنش باز هم چیزی می
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اش مربوط به گذشته شاید هم چون به من ربطی نداشت. خان و خانواده

ترسیدم. وگرنه باالتر از غم نفیسه و ال من بودن که میو وابسته به ح

 !دوری حاج بابا هیچ چیز برام مهم نبود؛ جز آزادی و آرامش

گفت، ها رانندگی محسن، باألخره به همون روستایی که میبعد از ساعت

تر از روستای خودمون. خیلی حال و رسیدیم. بزرگ بود و پرجمعیت

روی خونه برام داشت. کنار درخت روبهای هوای قشنگ؛ اما غریبانه

ایستادم تا محسن در رو باز کنه. با هر قدم که داخل حیاط بزرگ خونه 

ی کز کرده گوشه حیاط با نشست. گربهگذاشتم، بیشتر به دلم میمی

ور پرید. دستم رو به دیوار تمیز حیاط دیدن ما بلند شد و از دیوار اون

 :کشیدم و پرسیدم

کرده تا ما بیایم؟ دمش گرم؛ خیلی تمیز و زندگی می جا کسیاین -

 !مرتبه

ی ی درخت کورم نکنه و رد شدم تا به دو پلهسرم رو خم کردم تا شاخه

ای رنگ جلوم بود که محسن روی در ورودی رسیدم. یک در قهوهروبه

. با لبخند به سعی داشت کلیدش رو از بین کلیدهای دیگه پیدا کنه

 :تسمتم برگشت و گف

 !بفرمائید بانوی زیبا، خوش اومدی -

تشکری کردم و داخل شدم. سالن تقریباً بزرگ که از پنجرهای اون طرف 
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کرد. تمام تر میاز روستا افتاده بود، خونه رو تقریباً روشن سالن نور چراغ

های رو دیوار و فرش و... همه سنتی بودن. دری که برخالف خونه طرح

های ام رو جلب کرد. روی یکی از مبلونه توجهقدیمی بود و این طرف خ

کرمی رنگ نشستم و دستی به کوسن که اون هم طرح سنتی داشت، 

 :کشیدم و پرسیدم

 ی خودته؟سلیقه -

ی تقریباً کوچیک خونه در اومد و لیوان آب رو سر کشید. از آشپزخونه

 :کرد، جوابم رو دادها رو روشن میکه داشت چراغحالیدر

 ...هم خوب بوده و هست؛ مثالًهمیشه سلیقهمن  -

ی حرفش باز کرد که سریع ساکت شد. دهنش رو برای زدن ادامه

 :پرسیدم

 مثالً؟ -

 :کردم، خیره موند و بعد گفتچند لحظه به منی که گیج نگاهش می

جا دو تا اتاق داره. پاشو بیا نشونت بدم، بگیر بخواب تا فردا ببینم این -

 !گذرهیطور ماوضاع چه

 :تای ابروم رو باال انداختم و پرسیدم
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 جا زندگی کنیم؟تا چه مدتی قراره این -

 :اش رو باال انداخت و گفتشونه

دونم. علم غیب ندارم که! تا هر وقت که این آقا ساشا از خر چه می -

تونم با امنیت کامل ببرمت جای شیطون بیاد پایین و من حس کنم می

 !بهتر

 :پوزخندی زدم و گفتم

خوام با تو، توی یه خونه زندگی جای بهترش برام مهم نیست. من می -

ایستم و کمکت رو هم نکنم و فقط یه مدت کمکم کنی. رو پای خودم می

 !کنمجبران می

 :رفت، صداش اومدطور که به سمت در قدیمی داخل خونه میهمون

 .زنیمی اون حرف میبعداً درباره -

تر زد ی سفت بودنش شد. ضربه دوم رو محکمبه در داد و متوجهفشاری 

که در باز شد و با دستش بهم گفت که جلو برم. سالن کوچیک مربعی 

 :کردن. گفتها خودنمایی میشکل که از وسطش پله

برو باال، دو تا اتاق هست. در سمت راست و باز کن و برو داخل.  -

یاری و به خواهرم گفتم تا هر تونی با خودت چیزی بدونستم نمیمی
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 !چیزی که الزمه رو برات بگیره و سر شب آورده تو اتاق هستن

 :لبخندی به لطفش زدم و گفتم

 !کنمات رو فراموش نمیوقت خوبیازت ممنونم محسن؛ هیچ -

 :با صدای آروم، اما با شدت خندید و گفت

 !اوهو! اصالً بهت باادب بودن نمیاد نسیم خانوم -

های چوبی گذاشتم و زدم و داخل سالن شدم. پام رو روی پله لبخندی

 .رفتم که صدام زدداشتم باال می

 بله؟ -

 .چشمکی زد

 !شب به خیر -

قدر پر روش کردم که سرم رو تکون دادم و باال رفتم. با یک تشکر چه

تونست تا این حد احساس صمیمیت کنه؟ حاال که قرار بود مدتی رو 

دونست و نباید زندگی کنم، باید حد خودش رو میباهاش توی یک خونه 

 .گذاشتم پاش رو از گلیمش درازتر کنهمی

خورد، ی کوچیک اتاق به صورتم میگرمای نور خورشید که از پنجره

هام کشیدم. یک باعث شد از خواب بیدار بشم. نشستم و دستی به چشم
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گذره. طعم ق روستایی میهفته و یک روز شد که بودنم داخل این خونه

چشیدم. محسن با مهربونی و های تلخی داشتم میآرامش رو بعد از مدت

هام شورهخاطر از امنیتی که بهم داده بود، باعث شد تا تمام دلاطمینان

فروکش کنه. یک هفته رو نه از خونه بیرون رفتم و نه برخورد زیادی با 

ام با هم گشت. ته تهش یه شرفت و شب بر میمحسن داشتم. صبح می

 .کرداش گاهاً اذیتم میهای خیرهخوردیم و ناگفته نمونه که نگاهمی

به قول خودش هنوز وقت گفتن شرطش نشده بود و من هم از خدا 

خواسته اصراری برای گفتن نداشتم. این چند روز رو کارم نگاه کردن از 

 زد کرد کهها به بیرون روستا شده بود و تا محسن فهمید، گوشپنجره

 حتی همین کار رو نکنم! چون نباید معلوم بشه که من داخل خونه

شد گفت کسی من رو داخل خونه ندیده. دیشب که هستم. هر چند می

صدای زنگ در اومد و محسن در حال تعویض لباس داخل اتاق خودش 

بود، برای باز کردن در رفتم تا صدای ممتدد در اعصابم رو بیشتر از این 

 :رو تا نزدیک در بردم محسن آروم گفت خراش نده. دستم

هم بیرون رو نگاه نکن؛ تو میری در باز کنی؟  گم از پنجرهمن بهت می -

 !ور ببینمبیا برو اون

 باز ترسریع  تا در پشت  تا اومدم داخل خونه بشم با دست اشاره کرد برم

 داده قرار عنایت مورد رو در محکم و درپیپی شخصی! نشه خورد که کنه

 .بود
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 :خورد میانسال باشه به گوش خوردتا در رو باز کرد صدای مردی که می

 کنی مرد حسابی؟برای چی در رو باز نمی -

 :محسن دستش رو باال برد و اخم کرد. جواب داد

چتونه جناب؟ در خونه رو داغون کردی، آرامش من رو به هم زدی و  -

 طلبکار هم هستی؟

 :بدون مکث مرد گفت

جا برو جوون، ما رو باش که نگران تو شدیم! ببینم، تو تنها این بیا -

 کنی؟زندگی می

 :هاش باز شد و با تعجب پرسیدمحسن اخم

 معلومه که آره. این به شما چه ربطی داره؟ -

اهلل الرحمن الرحیم. خدایا، خودت به این جوون رحم کن. مشتی،  بسم -

 !کنهگه تنها زندگی میجا! میبیاید این

گفتن چند زن و مرد با هم که  "یا حسین"بعد از دادی که زد صدای 

شدن، به گوشم رسید. محسن که از اون وضعیت خسته نزدیک خونه می

 :شده بود، گنگ پرسید

 یعنی چی؟ چتونه؟ مگه جرمه یکی تنها زندگی کنه؟ دیوونه شدید؟ -
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 :زنی با حالت زار گفت

جا قبلن جن داشته؛ اآلن دور شو! این تونی زود از این خونهپسرم، تا می -

ها برگشتن! به خداوندی خدا قسم، خودم دختری هم برگشتن. اون جن

ید مردم و اطراف زیبارو رو هر صبح که تو خونه نیستی پشت پنجره خیره

هاش کنه و فقط با چشمخنده، نه صحبتی میبینم؛ اون دختر نه میمی

به خدا که صد سال پیش هم جنی ترس رو به جون کل روستا انداخته. 

 !زیبارو داخل این خونه ساکن بوده و بدبخت کرده گذشتگان رو

 :ای گفتصدای زن دیگه

 !از حال رفت، سمیه از حال رفت -

شون پرت اون زن از حال رفته شد و از صداشون بعد هم همه حواس

 :فهمیدم که دور شدن. پیرمرد آروم گفت

گیر بیار تا کل روستا رو نحسی نگرفته! شو و جنسریع از این خونه دور  -

 !گیری برپا بشهکنم تا آخر شب مراسم جنخودم هماهنگ می

 :ی بلندی کرد و گفتمحسن خنده

 !اما این خونه چندین بار بازسازی شده؛ جن کجا بود مرد؟ -

ها به خونه کار ندارن، داخل این مکان نحس جا خوش کردن! نقل جن -

زده شدن توی این مکان رو همه شنیدن، توی ها که جنداستان گذشته
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گذاریم ما رو بدبخت کنی. این جماعت فکر تو هم نباشیم، نمی

شقی یک جوون از دست بدن. شون رو از سر راه نیاوردن که با کلهزندگی

 !تر تخلیه کن خونه روسریع

دادم و سعی هام رو از شدت خنده محکم به روی هم فشار میچشم

ام جلوگیری کنم. منظورشون از تم با دستم از در اومدن صدای قهقههداش

 !اون جن بازگشته من که نبودم؟

 :ای کرد و گفتخندهمحسن تک

جا تا به من رسیدگی کنن. نه جناب، من خواهرم چند روزی اومدن این -

 .حتماً اون رو دیدید

از خونه دور هاشون پچ -گفت و سریعاً در رو بست. اهالی هم با صدای پچ

 .شدن

آروم  -هام بلند شد و محسن همچنان که خودش هم آرومصدای خنده

 :خندید، گفتداشت می

 .شنونهیس، آروم! اآلن می -

کرد، دادم. م بند اومد و نگاه به محسنی که با یک لبخند نگاهم میخنده

دونم، چند دقیقه کنترل نگاهم از چندین لحظه خیره موندم رو نمی

گز کردن پاهام  -اطراف و گز دونم؛ اما سکوتدست رفت رو هم نمی
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ایستادم و داد مدت زیادی هست که خطا کردم. من نباید مینشون می

دادم که جایی تو زندگی من جز یک ناجی نداشت. نگاه مردی مینگاه به 

دلیل متوجه اشتباه کردم و این رو بعد از چند دقیقه خیره موندن بی

 :. به خودم اومدم، هول شدم و گفتمشدم

 .شب به خیر -

بعد هم سریع و بدون گرفتن جوابی پا به داخل خونه گذاشتم. قلبم به 

زد. نفس عمیقی کشیدم، دستم رو روی خاطر هول شدنم کمی تند می

 :قلبم گذاشتم و خطاب به قلبم گفتم

 !آروم باش لعنتی. چته؟ -

با خودم عهد بسته بودم که نگذارم کسی که عشق صبا بود، حتی نزدیکم 

بشه. قول داده بودم بعد از نجات پیدا کردنم، کاری کنم صبا و محسن به 

 .هم دیگه برسن

 .دم و قدم به سمت اتاق برداشتملیوان آب خنک رو سر کشی

*** 

از پرسه زدن توی خیال دیشب دست کشیدم. بعد از شستن دست و 

صورتم، از کمدی که محسن به کمک یک طراح لباس آماده کرده بود، 

لباس مناسبی انتخاب کردم و پوشیدم. چون جمعه و قطعاً محسن هم 
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کرد. به داخل راهروی خونه خونه بود، باید از پوشش خودم مراقبت می

رو دیدم که اون هم از اتاق بیرون اومد. صبح به که قدم گذاشتم، محسن 

 .خیری گفت که با تکون دادن سرم جوابش رو دادم

ها رو یکی بعد از دیگری طی اول من و اون هم از پشت سرم پله

روی کردیم. تا رسیدم پایین، مستقیماً نگاهم به میز کرم رنگ روبهمی

 .تادآشپزخونه که با سلیقه فراوانی چیده شده بود، اف

 :خواستم سؤالی بپرسم که محسن جلوتر گفت

مون رو که قراره با من زودتر بیدار شدم و گفتم بد نیست اولین صبحونه -

 .هم بخوریم، من آماده کنم

 :اش چی بود، ادامه داددونم سرچشمهبعد با شوقی که نمی

راستش رو بخوای، توی این یک هفته متوجه شده بودم که عاشق عسل  -

هستی؛ چون خودم متنفرم از این دو مورد، فهمیدم مصرف تو  و مربا

 .هست که باالست! بیا ببین چه مرباهایی برات گرفتم

 .کشیدم، تشکر کردملبخندی زدم و همچنان که صندلی رو عقب می

داد. هنوز هم بدون توجه خاصی به من به حرف زدنش ادامه می

 :د، گفتکه توی آشپزخانه در حال ریختن چای بودرحالی

ای که با هم توی یک خونه زندگی کردیم، برخورد نسیم، این یک هفته -
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خاصی با هم نداشتیم. یعنی خب، حداقل به عنوان یک دوست نتونستیم 

دونم درست حدس زدم یا نه؛ اما با هم ارتباط خوبی برقرار کنیم. نمی

تارت رو کنی و خواستم دلیل این رفاش داری از من فرار میانگار تو همه

 با یک دلیل منطقی بشنوم

خواستم بخورم، از روی حرص پرت آغوش ی عسلی رو که میلقمه

ی نامعلومی خیره شدم. باید به مردی که عقلش بشقاب کردم و به نقطه

دونست راحت بودنم با اون جایز گفتم؟ یعنی نمیکشید چی مینمی

 نیست؟

 ره شدمهای منتظرش خیها دست کشیدم و به چشماز افق

قدرها هم سخت باشه محسن. من معذب کنم فهمیدنش اونفکر نمی -

قدر توی یه خونه راحت باشم. حتی میشم اگر با یک مرد غریبه این

ها حرصم از موقعیتی که داخلش هستم در میاد. از این خونه، بعضی وقت

که مجبورم با یه غریبه مدت نامعلومی رو زندگی کنم. لطفاً درکم از این

 !کن

خوری بود یا قانع شده! درک نکردم، هر چی اش دلدونم حالت چهرهنمی

بود سکوت مرموزی رو پیش گرفته بود. نشست و توی سکوت صبحانه رو 

 :اش رو قورت داد و گفتخوردیم. آخرین لقمه

 !خوام ببرمت جاییخواد کاری کنی؛ فقط آماده شو، مینمی -
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ی روستایی ر بلند شد. این خونهحرفش تازه تموم شده بود که صدای د

کوبید که هر قدر محکم میزنگی نداشت و شخصی که پشت در بود این

 :آن امکان کنده شدن در وجود داشت. محسن از جاش بلند شد و گفت

 .دونهکی این اهالی قراره دست از سر ما بر دارن، خدا می -

 .به طرف در رفت و من هم ریلکس نشسته بودم

ای بایسته. اون صدای ها باعث شد قلبم برای دقیقهدادبیصدای داد و 

شد حدسم درست در بیاد، همه و همه هایی که باعث میآشنا و حرف

 .کردندنیا رو برام تیره و تار می

ی خونی سریع بلند شدم که چند لحظه بعد با دیدن قامت ساشا و چهره

 .محسن که سعی داشت کنار بکشتش، رنگ از رخم پروند

ای به ناسزاهای محسن کرد و هیچ توجهساشا مات و مبهوت نگاهم می

 .نداشت

هام نزدیک بود پس بیوفتم. هر لحظه امکان داشت خودم رو ببازم و اشک

لرزید و حضور بغض رو از این بخت و شانس سیاهم روونه بشن. صدام می

 :کرد. سعی کردم اخمی کنم، گفتمثابت می

گذاری یه آب خوش از گلوم پایین دنبالم؟ چرا نمیبرای چی اومدی  -

 بره؟
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 :هام شده بوددیگه ضعف تبدیل به حرص و داد زدن

خوامت تا باورت بشه؟ چند بار باید بشنوی و همه چند بار باید بگم نمی -

های کرت بشنون؟ بشنون که نسیم، دختر جا خُردت کنم تا اون گوش

خواد پسری به اسم ساشا تو ، نمیات، با یک گذشته و زندگی نحسخاله

 !اش باشهزندگی

کرد. محسن که کالفه زدم و ساشا هنوز خیره نگاهم مینفس می -نفس

شده بود، مشتی به صورت ساشا زد که دو محافظ ساشا از پشت گرفتنش 

 .و از خونه بیرون بردنش

اش های شل شدههاش ریخت و پالرزید، قطره اشکی از چشمهاش میلب

 :لغزیدن، گفت کمی

کنی نسیم؟ من تو رو یه کار میغیرت توی یک خونه چیتو با این بی -

هات دختر پاک فرضت کرده بودم و عاشق همون معصومیت توی چشم

کنی؟ من این همه تالش شده بودم، چرا با قلب من همچین کاری می

کردم که نکردم؟ چی کار باید میکردم عشقم رو بهت ثابت کنم، چی

 وجود که من نداشتم؟ت این محسن بیداش

تش شدم هاش حرص و غم فوران بود، متوجه اون عمق دلخوریاز حرف

ای دلم براش و انگار انتظار داشت این حالش برام مهم باشه! لحظه

تونستم با سپردن رحم نبودم؛ اما نمیقدرها هم بیسوخت. من اون
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خواستم حتی ه کنم. نمیام رو تباام به دست ساشا خودم و آیندهزندگی

 !ای از اون گذشته توی زندگی حالم جریان داشته باشهگوشه

 :ام گفتمنزدیکش رفتم و بعد از خاروندن پیشونی

 ...ای داشته باشیمتونیم با هم آیندهببین، من و تو نمی -

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 ...شهتونیم خوشبخت باشیم نسیم به خدا که میولی ما می -

 :ین دفعه من میون حرفش پریدما

 !شن پسرخالهوقت؛ به هیچ عنوان ساشا و نسیم ما نمیهیچ -

م تعادلش رو از دست داد و روی زمین نشست. دستش رو با گفتن جمله

 .زدهای پریشونش میروی سرش گرفت و چنگ به مو

 :سرش رو بلند کرد و گفت

نسیمش هست. حداقل حاج بابات رو آوردیم عمارت، خیلی چشم به راه  -

های برای دیدن اون بیا؛ ولی این رسمش نبود نسیم. نباید با رفیق بچگی

 !زدیمن بهم ضربه می

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 !هات بودهالزم به ذکره که پیشنهاد این فرار از سمت خود رفیق بچگی -

ایستاد و لباسش رو مرتب کرد. آتیش درونش خوابیده بود، انگار قصد 

 :کرد. گفتبرگردوندنم رو نداشت و این خوشحالم می

 !ی بدتری خوردممن از کسی که عاشقش بودم ضربه -

 :رفت که با شنیدن صدام ایستادداشت می

  .ی خودش، من میام ببینمشهر موقع حاج بابا رفت خونه -

 :که به سمتم برگرده، جواب دادبدون این

  .ی رفتن به جایی رو ندارهحاج بابا تا تو نیای عمارت، اجازه -

ها چیه! تو مگه از خیر من نگذشتی؟ برای فهمم این مسخره بازینمی -

 چی باز سعی داری من رو بکشونی به اون عمارت کوفتی؟

 :ها رو پاش کرد و گفتعصبی کفش

گذرم، باشه؛ ولی اآلن حاج بابای هر موقع با زبون خودم گفتم ازت می -

ش ندم و کنم! یا شکنجهارزش نداره. یا میای و آزداش میتو پشیزی برام 

 !خوردش نکنم ساشا نیستم

سریع رفت و جلوتر دویدم. از اون خارج شدم. محسن رو دیدم که تکیه 

ها گرفته بودن. خون دماغش به ماشینش داده بود و دو دستش رو محافظ
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  .هنوز روی صورتش مونده بود

ننده راه افتاد و رفت. دو محافظ در ساشا سوار ماشین خودش شد و را

 :شون گفتای رو باز کردن و یکیماشین دیگه

 .سوار شید خانوم -

هام هقم رو خفه کردم. اشک -دستم رو روی دهنم گذاشتم و هق

کردن. ام رو گرم میروح شدههای داغی بودن که صورت سرد و بیگوله

حاال سعی داشت  چندین اهالی دور مون ایستاده بودن. سمت محسن که

 :خون صورتش رو پاک کنه، رو کردم و گفتم

 محسن؟ -

هام شد، ی اشکسری بهم انداخت و بعد که متوجه -اول نگاه سر

 :هام رو گرفت و گفتاش رو گرفت و سریع کنارم اومد. شونهتکیه

گذارم. پشتتم من؛ آروم باش نسیم، برو میام دنبالت. به خدا تنهات نمی -

  .زنم و میارمت پیش خودما، میام با ساشا و خان حرف میجری اونمی

 .هام بند اومدن. دستش رو گرفتماشک

 !قول بده که میای دنبالم -

 :محسن هول شد و سریع گفت
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 .به جون مادرم میام نسیم -

دستش رو ول کردم و خواستم سوار ماشین بشم که نگاه آخری بهش 

تونم بهش تکیه کنم. کردم میمیدونم چرا حس انداختم و نشستم. نمی

دونم، هر چی بود تنها پناهم بود که قلبم به عنوان دوست، رفیق یا... نمی

ام ی روشن زندگیکردم واقعاً تنها نقطهبه کمکش گرم بود. حس می

 جوری؛ چه دونستمنمی. میده نجاتم و  محسن هست که به دنبالم میاد

 .گذارههای عمارت تنها نمیدمزدم که محسن من رو بین آیم حدس اما

با توقف حرکت ماشین به خودم اومدم و سریع پیاده شدم که از حرکت 

 .ام فکر کردن قصد فرار دارم و دو نگهبان دورم رو گرفتنناگهانی

 :ایستادم و گفتم

 .کنمنترسید، فرار نمی -

به سمت عمارت پا تند کردم. انگار به قدری عصبانی بودم و پشتم به 

محسن گرم بود که قصد دعوا با ساشا رو داشتم. خسته شده بودم از 

ام رو سیاه کرده بود. خسته بودم از هایی که راه انداخته بود و زندگیبازی

 .بس گیر این زبون نفهم افتاده بودم

در عمارت رو باز کردن و به سمت ساشایی که جلوتر از در ایستاده بود و 

ای که به صورتش ، پا تند کردم. با سیلیخیره به زمین غرق تفکر بود

هاش رو دور ریخت. تمام حواسش کوبیدم، به خودش اومد و تمام خیال
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 .معطوف من شد

ها طبق هاش رو سائید. خدمهدستش رو جای سیلی گذاشت و دندون

ها به گوش پچ -معمول به خاطر فضولشون ایستاده بودن و صدای پچ

 .خوردمی

 :چیزی بگه، انگشتم رو باال آوردم و گفتمکه ساشا قبل از این

نفهم بازی در تمومش کن این مسخره بازی رو. یک بار آدم باش و زبون -

 !نیار

ها جمع شده بودن. صدای عصایی حواس همه رو پرت تقریباً بیشتر خدمه

هاش رو آروم از روی چند پله ورودی اصلی عمارت کرد. ملوک قدم

 .داشتلی محکم به سمت ما بر میهایی آروم، وبرداشت و گام

 :گفت

شده باز معرکه گرفتی داخل این عمارت کوفتی؟ چند بار سکوت چی -

ی خان حرمتی داره. حرف داری توی خلوت بزن، کردیم؛ ولی خانواده

شکایت داری حداقل به دور از چشم خدمه بکن؛ اما تو حق نداری جلوی 

 !مزاده بکوبی توی صورت شاه پسریه مشت رعیت

 :ساشا سکوت کرده بود. پوزخند صداداری زدم و گفتم
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  طوره؟به، ملوک خانم! احوال بانوی این عمارت نحس چه -به -

 :تر کردمصدام رو جدی

شه لطفاً به این شاه پسرت بگی دست از سر من بدبخت برداره؟ می -

  ای که تربیت کردی رو از زندگیم جمعش کنی؟شه این کنهمی

قدر وقیحانه در مورد دم اینتر! من، همسرِ خان، اجازه نمیآرومهیش،  -

  !پسرم صحبت کنی

 :خطاب به ساشا گفت

 !چه کردی پسرم؟ باز که دست این عفریته رو گرفتی آوردی -

 :ساشا سرفه کوتاهی کرد و گفت

قدر این عفریته خواهرزادته مادر. من آوردمش، چون عاشقشم؛ اما این -

کنم! ولی قول بینم، مشکلی نیست، رهاش میه میشوق رفتنش رو ک

 .دادم اول حاج باباش رو بیینه

اش حاج بابا رو از بیرون آوردن. با دیدن ملوک سکوت کرد و با اشاره

اش. های گلیاش، اون زخم پیشونی و لباستر شدهصورت شکسته

هایی که طاقت مقاومت کردن هایی که نای باز شدن نداشتن و قدمچشم

 .هام جاری شدنداشتن، قلبم ایستاده و اشکن
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قدری دونم؛ اما اونتر رو نمیمن زیادی ضعیف شده بودم یا دردهام بزرگ

با دیدن اون صحنه قلبم به درد اومد که فقط تونستم کنار حاج بابا که 

 .نشسته بود، زانو بزنم و از ته دل برای حاج بابا و خودم گریه کنم

هاش خون خشکیده شده دیده نوک انگشتهای سردی که با دست

 صورتم دستش بودن خشک  هام رو پاک کرد. از شدتشد، اشکمی

 :گفت اومد،می هادست دور از انگار که صدایی با. سوخت

زنه! ببین من وقت جا نمیگریه نکن دخترکم، عزیزکم. نسیم هیچ -

 !شهقدر خوبم. تو هم خوب باش، همه چیز درست میچه

کارها و ملوک به دستور ساشا پراکنده شده بودن و حاال دیگه تمام خدمت

 .فقط خودش روی پله ورودی نشسته بود

ش جا خوش کرده بود، با دستم تکوندم. وسط خاکی رو که روی پیرهن

 :هام خندیدم و گفتمهق -همه هق

 !هست همین که شما کنارمی برای من همه چیز درست شده -

دار شده بود و ام، صدای زنی که از گریه زیاد خشملهبا تموم شدن ج

 :زد، در عمارت رو به هم کوبید و همزمان با بیرون اومدنش گفتجیغ می

 بخشم، پسرم محسن؛ کجایی تو؟من نمی -

هاش پر شد و با دیدن من که تنها روی زمین نشسته بودم، باز هم چشم
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های زن اش بودم که مردی از عقب اومد، شونهگریه کرد. با تعجب خیره

 :رو گرفت و گفت

 !شهآروم باش زن، صبر کن یکم؛ همه چیز درست می -

م بار نگاهروم ایستاد. چند لحظه تأسفتر اومد و روبهمرد چند پله پایین

 :کرد و گفت

 خونه شدنتون چیه؟قضیه فرار تو با محسن و هم -

 :آب دهنم رو قورت دادم و با تردید جواب دادم

 ...من... من فقط نیاز به کمک داشتم، اون هم -

حرفم رو قطع کرد و رو به ملوک که حاال اون هم برای تماشا اومده بود، 

 :گفت

 م؟مشکلی نیست اگر داخل این مشکل رو حل کنی -

 .چه مشکلی؟ بفرمائید داخل -

مون رو به داخل هدایت کردن و داخل سالن اصلی نشستیم. زمان همههم

دونم چرا از مرد میانسال که اقتدار کالمش کامالً مشخص بود، نمی

شد هاشون مطمئناً میپسرم گفتن -بردم؛ اما با پسرمقدر حساب میاین

که محسن برسه، قطعاً پای فهمید که پدر و مادر محسن هستن و اآلن 
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هر دومون برای جواب دادن گیر هست. نشسته بودم و حاج بابا رو به 

اش راهنمایی کردن تا دستور پسر ساشا چند خدمه مرد به خونه

روی پدر و مادر محسن قرار گرفته و ملوک استراحت کنه! و من روبه

و  های قرمزسمت چپم کمی دورتر روی مبل نشسته بود. هنوز چشم

بغض کرده مادرش روی من گیر کرده بود؛ اما مفهوم سکوتش رو درک 

 :کردم. پدرش پرسیدنمی

شون درست و کامل هایی ازت بپرسم که امیدوارم به همهخوام سؤالمی -

 .جواب بدی

ای رو تر کردم. زیر لب خوبه امهای خشک شدهسرم رو تکون دادم و لب

 :گفت و ادامه داد

 م شده؟محسن کجا قای -

ای به اسم محسن از پشت سرم شنیده زادهاش صدای حاللبا گفتن جمله

 .شد

تون ول کنم. هر توی رسم مردونگی نیست که بخوام دختر رو تنها بین -

رسونم پیشش تا کمکش کنم. چون قول جای دنیا باشم، خودم رو می

 !دادم تنهاش نذارم

ی هم شدن و خیرهچشمکی زد و کنارم نشست. کمی توی سکوت 

 :پدرش ادامه داد
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تون که باعث نشد اتفاقی دونم. دلیل فرارتون و اما هم خونه بودنمی -

 بینتون بیوفته؟ هوم؟

 :کار بغلی گفتمحسن بدون توجه به سؤال پدرش رو به خدمت

 طوره؟حاج بابای نسیم رو کجا بردن؟ حالش چه -

 :خدمه به خودش اومد

 .اشبردن داخل خونهاصالً خوب نبود.  -

 :و رو به پدرش ادامه داد

 .هیچ اتفاقی نیافتاده -

یعنی انتظار داری باور کنم که برای محض رضای خدا خواستی کمکش  -

 !کنی؟ من پدرتم؛ من رو گول نزن پسر

 :محسن اخم کرد و گفت

 !گم هیچ اتفاقی، یعنی هیچ اتفاقیوقتی می -

 :پدرش کمی داد زد و محکم گفت

ها اومدن توی زندگیت و ات خرابه محسن! نگذار یادآوری کنم کیقهساب -

گذارم زندگیت رو خراب کنی! بار نمیبار نه، اینها رفتن؛ اما اینکی

سر و صدا عقد مون رو باز جلوی همه ببری. یا بیذارم آبروی خانوادهنمی
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تو رو تون و یا زندگی این دخترو جهنم و رین دنبال زندگیکنین و میمی

قدر کنم. بسه هر چههای تنت هم محروم میاز حتی از داشتن لباس

 !آبرومون رو بردی و ساکت نشستیم

قدر شدید چرخید سمتش که پاره شدن با حرفی که محسن زد، سرم اون

 .ها رو حس کردمها و شکستن تمام استخونتموم رگ

 !من گفتم اتفاقی نیافتاده، اما نگفتم عاشقش نشدم -

 :لبخندی زد و گفت پدرش

 .خوبه، پس مبارکپتون -

مون! همین؟ مبارکتون؟ خودشون بریدن و دوختن و آخر هم مبارک

ی عشق رو که از دهن محسن بیرون زد و کلمهزندگی از چپ و راست می

 .کردماومد، هضم نمی

 :گفت حرص با  مادرش

 !هایی که برات داشتم محسن، خودت خرابش کردیمن چه آرزو -

 :رفت که گفتمطور سمت در میمحسن دستم رو گرفت و کشید. همین

ای من رو توی چه ولم کن عوضی! این چی بود گفتی؟ اآلن متوجه -

کنم؟ مگه بچه بازیه چاهی انداختی؟ اصالً فکر نکردی که من قبول نمی
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 اصالً؟

 چند توجه جا هولم داد که با در عمارت برخورد کردم و صداشهمون

گوش که  تا چند دیدن با اما بگه؛ چیزی خواست. کرد جلب رو خدمه

منتظر ایستادن، در رو باز کرد و مجدد به بیرون هولم داد. تقریباً 

 :نزدیکومون کسی نبود. آروم گفت

زنن بهت؟ در دونی اگه اآلن ولت کنم بری، برچسب خراب میمی -

گونه گند تقریباً بچهشه؟ با یه فرار جریانی که زندگی هر دومون نابود می

دم کنیم و من هم قول میتهش عقد می -مون. تهزدیم به آبرو و حیثت

زندگی خوبی رو برات بسازم. اگر قرار باشه با یه نفر خوشبخت بشی، اون 

کنی کم این حس و پیدا می -منم؛ چون واقعاً عاشقتم نسیم. تو هم کم

 !فقط کافیه زمان بدی

خوام باهاش زندگی فهمید نمیت یا واقعاً نمیاین پسر مشکل عقلی داش

 :کنم؟ از عصبانیت شدید تن صدام باال رفت

 ...خوامولی من نمی -

 :حرفم رو قطع کرد

خوام و زهرمار! داد نزن. اآلن بیای سمت من، یه زندگی خوب و پر نمی -

تونی توی آرامش به هر جایی که دلت از پیشرفت در انتظارته. می

خواد برسی؛ اما اون سمت، از نظر بقیه یه دختر خرابی که با پسر خان می
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شه دهن خونه شده. نه تنها نمیشون همالس زده و با وکیل خوانوادگی

یه رو بست، بلکه یه زندگی بدون پیشرفت و جهنمی هم از سمت بابام بق

 !در انتظارته. خود دانی

حرفش رو گفت و داخل رفت. قطره اشکی چکید که برای جلوگیری از 

گفت. نه شون سرم رو باال گرفتم و لب گزیدم. راست میسقوط بقیه

تونست یای؛ اما به عقد محسن در اومدن مآبرویی داشتم و نه آینده

ای قدم فرصت ازدواج با عشق رو هم از من بگیره؛ چون داخل زندگی

هام کم گذاشتم که ممکن بود هر لحظه کم بیارم. به خاطر حسرتمی

شد. نگاه ها چند برابر میکردم این حسرتبیارم؛ اما اگر با اون زندگی نمی

ارشون دهای این عمارت و اهل روستا یا زبون نیشتلخ بقیه حتی خدمه

های خوبی قرار نبود بهم بچسبونن، همه و همه به کنار! تهدید که صفت

ام رو که آبروی باقی نموندهترسوند. از اینپدر محسن بیشتر من رو می

ترسیدم. سرم رو پایین انداختم تا با نگاه خیره بیشتر از بین ببرن، می

زدن و ن میهای محسبقیه مواجه نشم. تمام افکارم مهر تأیید روی حرف

 .کردنبرای همچین ازدواجی قانعم می

از فکر پنج سال قبل در اومدم و آهی کشیدم. یک سال بعد حاج بابا 

مون کرد. واقعاً یه تنها بودم که جز محسن کسی رو نداشتم. سکته و ترک

وقت خبری از افراد عمارت نشد و محسن با وجود پاکش دیگه هیچ

که از شدت غم حاج بابا شب و روزم گریه  ام رو رنگی کرد. زمانیزندگی
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ریختم، محسن ها میبود و کنار سنگ قبر حاج بابا و نفیسه اشک

داد. زمانی که از شدت غم عصبی ام میگرفت و دلداریهام رو میشونه

ای بهم شدم و زندگی رو برای هردومون زهر کرده بودم، حتی ثانیهمی

 ام نحس شمردم؛ اما باز هم اشکی. حتی قدم اون رو تو زندگپشت نکرد

ای خالء هام رو پاک کرد. چیزی برام کم نگذاشت و حتی ذرهچشم

احساسی رو حس نکردم. تونست با مرحم عشقش زخم دلم رو بپوشونه و 

ام نقش مون، با اومدن دخترکم، زندگیبعد از گذشت دو سال از زندگی

هاش، بود؟ مهربونیشد عاشق محسن نای به خودش گرفت. مگه میدیگه

لبخندش، وقتی تا سه سال باز هم از دوری حاج بابا و نفیسه بد عنقی 

کردم، حتی یک بار بداخالقی نکرد. خسته شدنش و کم آوردنش رو می

داد و دیدم. دیدم زمانی که از شدت حال بدم فشار عصبی بهش رخ می

شد؛ اما خدا جبران تموم ریخت، چقدر اذیت میتوی خودش می

ام محسن رو داده بود. با وجود عذاب وجدان به خاطر های زندگینبودن

عشق صبا به اون و منی که نادیده گرفتم، باز هم دوستش داشتم؛ چون 

ای جز زندگی با محسن نداشتم و زدن، چارهوقتی انگ خراب بهم می

ام زمانی که شدیداً احتیاج به وجود شخصی مثل محسن توی زندگی

تونست فراموشش ونستم پسش بزنم. صبا بعد از مدتی میتداشتم، نمی

 !اش ادامه بدهکنه و به زندگی

کم عاشقش شدم و االن عاشق خانواده سه  -دست خودم نبود. کم

مون هستم. با دردی که توی کف سرم پیچید، دو دست کوچیک نفره
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  .ام رو گرفتم و از پشت سرم جلو آوردمشدختر سه ساله

کردیم دخترم، ول کن موهای مامان رو. مگه بازی نمیآخ، هلن جان؛  -

 ما؟

اش بلند شدم. در اتاقش با یک حرکت بغلش کردم و از بین وسایل بازی

 روی ایبوسه   رو بستم و سعی کردم بخوابونمش تا به کارهام برسم.

اش کاشتم و آروم به سمت در رفتم. با صدایی یواش به شیدا نیپیشو

 :کرد و تازه رسیده بود، گفتمهلن مراقبت میپرستاری که از 

رم سر کار، تا بیام یه لطفی بکن اتاقش رو مرتب خوابوندمش. من می -

ی محسن رو گرفته و نخوابیده. تا من بیام هم بیدار کن؛ دیشب کالً بهونه

 !شه، خیالت راحتنمی

 :لبخندی زد و گفت

دونه. بود که خدا میقدر دلم براش تنگ شده وای، خدا! حیف شد. این -

 .عیبی نداره، شما برین من حواسم هست باز

های ساختمون رو پایین تشکری کردم و همراه وسایل مورد نیازم پله

 .اومدم

هوف لعنت به این آسانسور که یک بار نشد دو روز پشت سر هم سالم  -

 ...باشه
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نفسی گرفتم و خواستم در رو باز کنم که از پارکینگ صدای محسن 

 :ومدا

هست که اومدیم این خونه. صبر کن، درست  عزیزدلم، ما کالً یک هفته -

 !شه دیگهمی

 .اومدلبخندی زدم و نگاهش کردم که داشت به سمتم می

 !سالم، خوش اومدی؛ مگه قرار نبود شب برگردی؟ -

 :لبخند متقابلی زد و جواب داد

 ری؟سالم، کارم زود تموم شد. تو کجا می -

 :رفتم، گفتمطور که به سمت در مییادآوری تارا آهی کشیدم و همونبا 

کردم، باهاش آشنا شده بودم رو اون رفیقم که وقتی توی مغازه کار می -

رم پیشش، ببخشید نیستم. شیدا اومده، یادته؟ حالش بد شده و دارم می

 .برو باال؛ غذا حاضره احتماالً دیر برگردم

دونستم خودم رو جلوی ترین روشی که میبعد از خداحافظی به سریع

 :اومد اشگرفته و خسته صدای  اش رسوندم.خونه

 .بیا باال -

بعد از شنیدن صدای تیک در قدم به ساختمون گذاشتم و خودم رو به به 
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های قرمز به خون ی سوم رسوندم. موهای پریشونش، چشمطبقه

گشادی که  کردنش و اون لباس فین گریه -اش، صدای فیننشسته

دونستم به حالش پوشیده بود، همه ظاهر مضحکی رو ساخته بود. نمی

بخندم یا گریه کنم. سرش رو روی پام گذاشت و دستمال داخل دستش 

 :رو پرت کرد. شروع کرد

ی زندگی من بود؛ چرا باید همچین کاری کنه آخه؟ اون نسیم، اون همه -

 !قول داده بود پام بمونه

هش بیشتری گرفت. دستم رو داخل موهای رنگ کردههاش شدت اشک

 :بردم و گفتم

تارا از اولش هم گفتم این آدم قرار نیست به پای تو بمونه. وقتی بعد از  -

هاتون صحبت کنید، مشخص بود شد با خانوادهسه سال رابطه، راضی نمی

 .رفتنیه؛ اما تو باور نکردی و گفتی حتماً آمادگی نداره

 :صاف کرد و گفتصداش رو 

 !شد زورش کنم کهاش رو نداشت؛ نمیآخه واقعاً آمادگی -

 :آروم توی سرش زدم و گفتم

خوادت، یعنی خاک توی سر دشمنت که با زبون خودش هم بگه نمی -

 !باز میگی آمادگی نداشت
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ریخت و فقط نگاهم نمی ام نگاه کرد. دیگه اشکنشست و به چهره

هاش ه، مثل بمب ترکید. باز گریه کرد و بین گریهکرد. بعد از چند ثانیمی

 :گفت

 خواست؟یعنی واقعاً من رو نمی -

های کثیفش جمع های کف خونه گرفته تا ظرفپاشدم و از لباس

شرف کردم بهش بفهمونم که اون یک بیکردم و بینش سعی میمی

ای نداشته! کمکش همه چیز بوده که جز شکستن دل تارا قصد دیگهبی

که حالش بهتر شد، دم تا خودش رو جمع و جور کنه و بعد از اینکر

 :داد، نگاه گذرایی کردم و گفتمساعت رو که هشت شب رو نشون می

من برم دیگه! امشب استراحت کن و از اشک ریختن دست بردار. فردا  -

قدر برمت سر کارت، حداقل سرت گرم بشه و اینصبح میام و خودم می

 !یخت فکر کنینشینی به اون بدر

 :اش لرزید و گفتسرش رو تکون داد. چونه

 .ولی خوشگل بود -

هام زنگ زدم تا محسن به دنبالم نفس عمیقی کشیدم و بعد از توصیه

 .بیاد

  .وار فوت کردم و نشستمنفسم رو کالفه
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 طوره؟حالش چه -

 :کیفم رو روی پام گذاشتم و جواب دادم

 !ی بازی عشقش قرار ندهو وسیلهحالش خیلی بده. خدا هیچ عاشقی ر -

آمینی گفت و سکوت کرد؛ اما من ته دلم ترس عمیقی افتاد که نکنه 

روزی محسن رو هم از دست بدم. اون اوایل تنها پناه و امیدم بود؛ اما 

تونم تونم عشق رو کنارش تجربه کنم. میحاال تنها کسی هست که می

ن توی بدترین شرایطم امنیت رو احساس کنم و دلم رو بهش بسپرم او

  !ثابت کرد که لیاقت عشق من رو داره

نگاه گذرایی به محسن که سعی داشت هلن رو بخوابونه، انداختم و از 

ی ام داخل اتاق خودمون رفتم. شمارهاتاقش بیرون اومدم. با گوشی

دادم زد و من جواب نمیپی زنگ میدرناشناسی که چند روز پی

قدری دادم؛ اما اونکرد. عادتم بود و ناشناسی رو جواب نمیمیخودنمایی 

وقت زنگ زده بود که حتی محسن هم این مدت شب و روز، وقت و بی

 :کرد. آیکون سبز رو فشردم و با عصبانیت گفتمداشت شک می

 !الو، بفرمائید -

 :صدای مردی داخل گوشم پیچید

  زنی؟یآروم. چته دختر؟ مگه با دشمنت داری حرف م -
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 :پرسیدم

 شما؟ -

من یک خیرخواه. کالً آدمی هستم که از روی خوبی هدیه زیاد میده.  -

 !ی تو دارم عزیزیه کادوی قشنگ هم واسه

 :ای کردم و گفتماش خندهی مسخرهاز جمله

 زنگ زدی میگی کادو داری برام؟ چی میگی اصالً؟ کی هستی تو؟ -

گرفته بود؛ اما ندایی بهم گوشزد هره دلم رو فرا نفس عمیقی کشید. دل

جاست. کار هست و قصدش فقط مزاحمت نابهکرد که اون یک بیمی

داد که حدسم درست بوده و یه های ممتدد نشون از این میصدای بوق

ام رو از دیوار گرفتم و به سمت در شوخی مسخره رو راه انداخته بود. تکیه

رو شدنم با باز کردنش با روبه بسته اتاقی با دکوراسیون شیری رنگ رفتم.

 .ام رو کنار گذاشتم و لبخندی زدممحسن همراه شد. افکار آشفته

 هلن رو خوابوندی؟ -

 :اش کشید و گفتی خستگی به پیشونیدستی به نشونه

های بدنم هم آب تر از مادرش هست و تا بخوابه، استخونسرسخت -

 .شهمی
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از حد هردومون باعث شد سه لبخندم کش اومد و بعد، خستگی بیش 

  .نشده توی خوابی عمیق فرو بریم

*** 
داد و محسن هام رو که باز کردم، ساعت هفت صبح رو نشون میچشم

شدم و هر هنوز خواب بود. چند سالی بود که با آرامش از خواب بیدار می

بند اون عمارت نحس نشدم. کردم که عاقبت، پایروز صبح خداروشکر می

ا آالرم گوشی رو که هفت و نیم بود، خاموش کنم که از باال و برگشتم ت

 .پایین شدن تخت متوجه شدم محسن هم بیدار شده

 کی بیدار شدی؟ -

طور های سرخ رنگش کشید. اخم در هم کشید و هموندستی به چشم

 :که سرش توی گوشی بود، گفت

 ...ساعت رو دیدم و فکر کردم دیرم شده؛ اما یادم افتاد امروز -

 :باقی حرفش رو ادامه نداد که پرسیدم

 امروز چی؟ -

 :شده گفتهول

هیچی. امروز نیم ساعت دیرتر میرم؛ ولی کار زیاد دارم توط شرکت.  -

 .جا یه سر بزنهبابام امروز میاد اون
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زمان زیادی بود که پدر محسن شرکت رو به محسن واگذار کرده و هر 

 .ها با خبر بشهبودن کارزد تا از روال ازگاهی سری می

 (محسن)

آلودگی به فنا برم. پیامی که برام نزدیک بود از دهنم در بره و از خواب

فرستاده بودن رو جواب دادم و برای بار چندم به خودم لعنت فرستادم که 

دادم. خیلی دوسش داشتم و اون معصومیت داشتم جلوی نسیم گاف می

ذات من از اول هم همین بود! بعد از اش دلم رو بد برده بود؛ اما ذاتی

 با  ای روی موهای دختر شیرینم کاشتم و راهی شدم.صبحونه بوسه

 :کردم وصل رو تماس گوشی زنگ صدای

 !بگو هاکان -

 :اش به گوش رسیدصدای خسته

جا غر بزنی؛ به زور ریم ها! نیای اونی برنامه هستی دیگه؟ امروز میپایه -

 .ی خودتهعهدهبرمت که، به نمی

چه غر زدنی؟ یک بار غر زدم، اون هم چون نسیم سرما خورده بود و  -

 !هاشد تنهاش بذارم؛ اما تو من رو بردی پیش اون اراذلنمی

 :خندید و جواب داد

 !باشه بابا. زود بیا پس، فعالً -
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ام بار اسم خانم عزیزی روی گوشیبه مکان مورد نظرم رسیده بودم و این

 .بود

 له؟ب -

گیرن. اش سراغ شما رو میآقا محسن، پدرتون اومدن شرکت و همه -

 نقدر غر زدن! کی میاید؟دیوونه شدیم به خدا؛ این

 :زمان جواب دادمبوقی برای شخص مورد نظرم زدم تا بیاد و سوار شه. هم

 .من که گفتم امروز به هیچ عنوان نمیام -

*** 
 (نسیم)

ی ستم با خودم خرید ببرمش. شمارهخواموهای هلن رو شونه زدم. می

طور که لباسش ام گذاشتم. همونتارا رو گرفتم و گوشی رو کج روی شونه

 :کردم، گفتمرو عوض می

 .الو تارا، نیم ساعت دیگه میام دنبالت بریم -

 :فینی کرد و با بغض جواب داد -فین

 ؟تونم برمقدر بدبختم که دیگه با عشقم خرید هم نمیچرا من این -

 :از لحن صداش قلبم گرفت. با دستم گوشی رو نگه داشتم و نگران گفتم
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 !کنیتارا، خوبی؟ باز که داری گریه می -

 .های دنیا رو به قلبم راه دادلرزش صداش تمام نگرانی

 !سریع بیا پیشم، حالم خیلی بده -

 .باشه، دارم میام -

مرتب کردم. بعد از دست هلن رو گرفتم. شال مشکی رنگم رو روی سرم 

برداشتن وسایلم پایین اومدیم و نزدیک در ورودی شدیم که باکس قرمز 

هام گرفتم و خواستم بازش نکنم؛ اما رنگی رو جلوی در دیدم. بین دست

ام ی من داره که داخل خونهاین باکس یه ربطی به یکی از اعضای خانواده

بیرون کشیدم که هست. با تردید بازش کردم و کاغذی رو از داخلش 

 :نوشته شده بود

 !عکس خیلی کلیشه شده: اما من یه چیز بهتر دارم برات -

ته باکس گردنبندی بود که پالک قلبی شکل داشت و پشتش اول اسم اِم 

. بود تارا ی چیزی نشدم و فقط ذهنم پیشو اِی حک شده بود. متوجه

 دست. انداختم کیفم داخل رو بندگردن و دادم هل ایگوشه به رو باکس

 .رسوندم تارا یخونه به رو خودم و گرفتم رو هلن

هام گذاشته بود. هلن مشغول بازی خودش بود و تارا سرش رو روی شونه

شد که من هم اشکم داشت در قدری حالش بدتر میرفته اِن -رفته
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 .اومدمی

رفته توی تموم لحظات  -دونی نسیم، اوایل داغ بودم؛ اما رفتهمی -

قدر تنها شدم و یم که جای خالیش رو حس کردم، دیدم که چهزندگ

 !تونم بدون اون زندگی کنمنمی

 :دستی به روی موهاش کشیدم و جواب دادم

 !قدر هم سخت، مجبوری کنار بیایاما چاره چیه؟ دیگه نیست هر چه -

کنم تموم دنیا از وقتی اون رفته، فقط اون نیست که رفته؛ حس می -

 !. اون یک نفر بود، اما جای همه رو برام پر کرده بودتنهام گذاشتن

 .اشکش روی دستم که دستش رو گرفته بودم، افتاد

دونم سخته؛ اما با هم از پسش بر میایم. یه مدت برو اصفهان تارا، می -

 !ات، حالت هم بهتر میشه به خداپیش خانواده

هاش رو پاک اشکطور که ام برداشت و همونسرش رو از روی شونه

 :کرد، گفتمی

جا دردم چند برابر میشه. خبر جا خودمم و دردهام؛ اما اگه برم اوناین -

ی فامیل و حساب پس ی تیکهی ما پیچیده بود. اصالً حوصلهرابطه

شد، چرا جدا شدید و ازدواج نکردید و هاشون رو ندارم که چیگرفتن
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 !اشغیره

ها، نمکی روی زخمش بودن. ها و سؤالگفت. شنیدن این طعنهراست می

اومد براش بکنم تا سر پا بشه و دوست داشتم هر کاری از دستم بر می

  .بتونه با این جدایی کنار بیاد

 تارا، نظرت چیه بگی حداقل خواهرت بیاد پیشت؟ -

اش رو باالی سرش بست و زانوش رو توی بغل گرفت. موهای رنگ کرده

 .جلوش بودم کنج اتاقش نشسته و من هم

رسه؛ شاید بتونه بهش گفتم، داره میاد. اتفاقاً تا یک ساعت دیگه می -

 .کمکم کنه

 :لبخندی زدم و گفتم

ایول، همینه! من و خواهرت با هم توی چند روز حالت رو بهتر  -

 .کنیممی

 :سرش رو روی پاش گذاشت و گفت

 !تونه حالم رو جا بیارهفقط دیدن کسی که دوستش دارم می -

 .مثل خودش تکیه به دیوار دادم و زانوهام رو جمع کردم

ها؟ هر عشقی نقصی داشت که مهیای کنه با آدماین عشق چه می -
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ریش شده؟ کجاست اون  -های ریشها بشه. چی موند جز دلنبودن

اش ها؟ اصالً کسی به شیرینی داستان تجربهزیبایی عشق توی داستان

 ها میشه؟نصیب آدم اش انتظاره کهمیکنه؟ چرا همه

 :پوزخندی زد و گفت

زنی انگار خودت هم داغ هات درسته نسیم؛ اما یه جوری حرف میحرف -

 !ایدیده

 :لبخند تلخی زدم و جواب دادم

من داغ عشق ندیدم؛ اما داغ خواهری رو دیدم که به خاطر عشق دست  -

خورده. دیدم  به کار خوبی نزد. عشق اولم محسن هست؛ اما خیلی زخم

خواد. که از عشق گالیه کردن. راستش، عشق شیرینه؛ اما جنگیدن می

خوان به شیرینی طور میکسایی مثل خواهرم که زود تسلیم شدن، چه

 عشق برسن؟

جوابی نداد و توی خودش فرو رفت. شاید مسیر خواهرم هم سخت 

صبا هم جنگید! حتی گرفت، اما اگر میای میشد؛ اما باألخره ثمرهمی

گرفت افتادم قلبم آتیش مییک بار به محسن نگفته بود. وقتی یادش می

وقت قصدم آسیب رسوندن به صبا نبود و اگر شد. هیچو ذهنم مشوش می

رفتم؛ ای داشتم، هرگز سمت عشق صبا نمیتوی اون عمارت کوفتی چاره

و گذاره که تنها شانسته چرخه و راهی رو جلوی آدم میاما زندگی می
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 !شاید بدترین انتخابته

 :آهی کشید و با صدای ضعیفی من رو از افکارم بیرون کشید

موندم؟ چشم قدر به پاش میی تالشم رو کردم. دیگه چهمن همه  -

  کار کرد؟هاش، اما اون چیبستم به روی همه بدی

 که  تالش تو تارا، به پاش موندن نبود؛ خیلی وقت پیش باید، زمانی -

. بکنی دل که کردیمی تالش  دیدی رو خطاهاش تکرار به اصرار

 !خوردیمی رو تریکوچیک ضربه طوریاین

  
 :پوزخندی زد و گفت

 شه؟پس شیرینیِ عشق چی می -

 :لبخندی زدم و جوابش رو دادم

هاش هم تلخن، دنبال شیرینی هستی که حتی خاطرهتو یه آدم اشتباه  -

 !گردن رفیقعشق نمی

 :گفت و داد  تکون حرفم تأیید ینشونه  سری به

 .راست میگی -

 کنارش سالن تو و شم بلند جام از شد  صدای جیغ هلن باعث

 بغلش   .بود ترسیده من خالی جای دیدن با کهاین مثل و نشسته   .برم
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 خالی جای امکودکی توی من. کردم فکر ایلحظه و بشه ساکت تا کردم

 بود،  اگر که مادری. نداشتمش هرگز که مادری کردم؟می حس رو مادرم

. گذشتمی ترشیرین هاملحظه و نبودم پناهبی  تا این حد وقتهیچ شاید

 بلکه و نداشتم! تنها نه کنه، بغلم  شدم تنها وقتی که نداشتم مادری من

 حس ایلحظه. بود شده اشناراحتی و افسردگی باعث وجودم

 .نبودم هم اول از کاش و هست نحس وجودم  کردم

ه دخترم که آروم گرفته بود، ب نگاهی و اومدم خودم به   با صدای تارا

 .انداختم

 کنی نسیم؟چرا گریه می -

دستی به صورتم که ناخواسته خیس شده بود، کشیدم. لبخندی زدم و 

 :گفتم

رسه. گشنشه چیزی نشده. بیا شام درست کنیم، خواهرت هم از راه می -

 !حتماً

یی به چا لیوان سه با  دستم رو آب کشیدم. شیر آب رو بستم و با تارا که

 آرایش که تارا خواهر روی به  رفت، راهی شدم. لبخندیسمت سالن می

 که ظاهرش از بیشتر. زدم کرد،می رفتار ایافاده خیلی و  داشت غلیظی

 !گرفتمی امخنده داشت بود، شده سیرک هایدلقک شبیه
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 :ای گفتبا صدای تو دماغی

 !شه. همه چی درست میغصه نخور آبجی -

 :ای زمزمه کرده و رو به من گفتهللانشا   تارا

 هلن رو خوابوندی؟ -

   .ی مثبت تکان دادمسرم رو به نشونه

 آویزون ترانه  ترانه، خواهر تارا، محسن دم در بود وبعد از ساعتی پز دادن 

 رو امشب تا برسونیم دوستش یخونه به رو اون راهمون سر تا بود شده ما

 .کردم تارا گوش نزدیک رو سرم  م وبود ایستاده در دم. باشه جااون

که مراقب این خواهرت قراره از تو مراقبت کنه؟ شب اولی به جای این -

   ره؟باشه، کجا میتو 

 :وار نفسی کشید و گفتافسوس

 !چی بگم واهلل. همینه دیگه -

 خوای پیشت بمونم؟می -

 :دستم رو گرفت و گفت

 !نه عزیزم، برو. شبت خوش -



 

 

 WWW.98IA3.IR 256 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

صندلی عقب جایی داد و من هم به سمت در جلو رفتم  رو هلن   محسن

 :تا بازش کنم که ترانه از پشت سرم گفت

 شما هست امکانش. بشینم جلو صندلی همیشه  عزیزم، من عادت دارم -

 بشینی؟ عقب

هام گشاد شده اش چشمکه به سمتش برگردم، از شدت پرروییبدون این

 اما زد؛ صدا رو ترانه اسم  هشدار ینشانه به تارا   بود و گیج حرفش بودم.

 :گفت اون

 !خب عقب حالم بد میشه  -

 برای رو هامچشم  .دارم نگه  تارا خواهر  خواستم احترامش رو به عنوان

 صندلی سمت به   و کردم بسته و باز بار یک کنم، قانع رو خودم  کهاین

 :توپیدم بود، گرفته اشخنده که محسن به. رفتم عقب

ی این دختره دماغ عملی رو بکنم، تو که کلهنخند؛ وگرنه قبل از این -

 ...رو

 آینه از هم هنوز. افتاد راه محسن و  با نشستن ترانه حرفم نصفه موند

 .خندیدمی وارمسخره هاشچشم و کردمی نگاهم

ترانه تشکری کرد و پیاده شد. پشت سرش من هم پیاده شدم تا جلو 

 :گفت  بشینم. ترانه
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 دستتون درد نکنه آقا محسن. اِ وا! چرا پیاده شدی نسیم جون؟ -

 گذاشته بدی تأثیر  مغزش روی کنم فکر که  قدر عمل زیبایی کردهاین

نشستم.  بعد و کردم اشاره جلو به دستم با. زدم ایمسخره لبخند. بود

 :محسن راه افتاد. پوفی کردم و گفتم

شب قیافه این رو به عنوان موجود جدیدی که به زمین حمله کرده،  -

 .بینمتوی خواب می

 .محسن خندید

کردم. مشخص بود از قدر حرص نخور؛ ولی داشتم نگاهت میاین -

 !حسادت کم مونده جیغ بزنی

 داشتم هم حق  ادم.د تکیه شیشه به رو سرم  کی نگاهش کردم وچپ

 ترینکوچک با حتی  و کنم حسادت داشتم حق! بخورم حرص

 قدراین باید چرا. بیافته جونم به محسن دادن دست از  ترس   چیزها

 .ترسیدممی هم خودم زیاد وابستگی از حتی بشم؟ اشوابسته

*** 

 (محسن)

رفتیم، نسیم ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم. از در ورودی که داخل 

 :ای به باکس روی زمین کرد و گفتاشاره
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 .راستی، صبح این رو جلوی خونه پیدا کردم  -

 :دستش رو داخل کیفش برد و گفت

 .این گردنبند هم داخلش بود -

 مرور برام  صبح خاطرات تموم پالکش، دیدن  با خارج شدن گردنبند و

 ...و جعبه سرقت، موتوری،. شد

 کمی و منتظر نسیم. اومدنمی باال نفسم  پریده بود ورنگم به وضوح 

 گفتم؟می بهش باید چی. بود امچهره خیره متعجب

*** 

 (نسیم)

محسن کپ کرده بود. خواست دستش رو جلو بیاره و گردنبند رو ازم 

 :بگیره که توی یک حرکت داخل کیفم انداختم و گفتم

ودم بفهمم بد خ یا و میگی بهم روراست یا  ای پشتشه!احتماالً یه قضیه -

 .میشه

 .اومد رو محکم بیرون فرستادسرش رو خاروند و نفسی که باال نمی

این برای دوستم محمد هست. گفته بود کادوعه برای نامزدش و سرش  -

 .شلوغ بود. از من خواست برم بگیرم و بدم بهش
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نگاهش به وضوح ی داخل باکس صحبت نکرده بودم و از برق من از نامه

 !فهمیدم که داره بهم دروغ میگهمی

ای زمزمه کردم که هام رو قورت دادم. باشهابرویی باال انداختم و حرف

 .نفس راحتی کشید و با هم به سمت خونه راه افتادیم

 شدههول محسن که کردم باز  هلن رو داخل اتاقش گذاشتم و در اتاق رو

 .کرد پرت وراون رو کیفم

 گشتی؟دنبال گردنبند می -

 .سرش رو خاروند

 !آره خب، باید بدم به محمد دیگه   -

 عکسی. گذاشتم دستش کف و  گردبند رو از داخل جیبم بیرون کشیدم

 !بوده چی قضیه بفهمم و بیاد پیش موقعیتی تا بودم گرفته اون از

بستم، تا ابد این استرس داشتم خبر بدی بهم برسه؛ اما اگر چشم می

 .خوره به جونم بود

 !که صاحب اون نامه چه کسی بود و چرا نوشته بود

 گرفت دستم از رو گردنبند سریعاً بود هاشچشم تو که  خوشحال با برقی

  .انداخت کتش جیب داخل و
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هام رم کرد که الی چشموادا تشنگی احساس بودم،  بین خواب و بیداری

 خواب غرق محسن و دادمی نشون رو صبح شش  رو باز کنم. ساعت

 .ریختم خودم برای مالیم آب لیوان یه  و برداشتم رو تلفنم  .بود

خوردم رمز طور که آب رو مینشستم بروی مبل داخل سالن و همون

قع بیدار مو هر و بیرون ببرمش امروز  گوشی رو زدم تا به تارا پیام بدم

 .دیدشد پیامم رو میمی

 جلب رو متوجه پیامی برم اششماره  که به سمتقبل از این

 !بود داده کوتاهی پیام   که ناشناس ایشماره  .کرد

 !بینی نیستچشمت رو باز کن همه چیز اونطوری که تو می -

 پشت مرد اون هایحرف و باکس داخل نامه  محتوایی بود مثلپیام بی

 بخواد  ها باید از طرف کسی باشن کهبازی . اما تمام این مسخرهتلفن

 باشه مردی  طرف از باکس اون که این به  حتی! بزنه بهم رو مهمی حرف

 محسن پریدگی رنگ اما. بودم کرده فکر هم  زدمی هدیه از صحبت که

 بود سوال برام و داشت؟ ناشناس هایشماره این و مرد اون  به ربطی چه

 درگیر ذهنم و فکر تمام. شده مخفی چیزهایی چه  این گردنبند پشت که

 رو چیزی محسن  که باش کرده ضعیفم اونقدر عشق ترسیدممی. بود

 .باشم نفهمیده من و مخفی

 :سریعن تایپ کردم
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 شما؟ -

 :داد جواب  بعد از دو دقیقه

 !یه خیر خواه  -

داد. کلمه خیر خواه برام آشنا بود و آدرس همون تلفن ناشناس رو بهم می

 !خواد دقیقاً چه کیهخیر من و میفهمیدم این جنابی که باید می

رسیدن ای بودن که به ذهنم میاما صبر و یک راه حل دیگه تنها چاره

 حل راه. بده بهم بیشتری هاینشونه یا و نشون بهم رو خودش طرف  تا

کردم تا ست میخوا در ازش باید  که بود ماهری هکر تارا! بود تارا دومم

که با کسی در میونش بذارم داشتم از اینرد خط رو برام بزنه. اما شک 

 !یانه

 که گرفتم رو تارا شماره و نشستم   که صبحونه محسن رو دادمبعد از این

 :داد جواب بوق سه از بعد

 جانم؟  -

 خواممی خونتم در جلو دیگه یساعت تا. بیاد هم خواهرت بزن زنگ  تارا -

 ت یجاییببرم

 :ای کشید و گفتخمیازه
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 کجا؟ -

 تا بکشه موهاتو انقدر گممی دخترم به یا خوابینمی دیگه  یجا، یا  -

 .بپره خوابت

 :ش رو نصفه گذاشت و گفتدومی خمیازه

 .کنی باشه بیایین منتظرماگه تویی که به رفیقتم رحم نمی -

  

 :ای تارا زودتر از خود تارا جلو سوار شد و گفتخواهر افاده

   سالم  -

 :جواب دادملبخندی زدم و 

 .سالم ترانه خانوم -

  .لبخندش رو جمع کرد و رژ قرمزش رو در آورد تا تمدیدش کنه

 :زد جیغ  که کنم روشن رو ماشین  خواستم

 .و نزدم تمرکزم و بهم نریز نه راه نیفت وایسا هنوز ریمیلم -

 :توپید بهش  تارا کالفه

  .بسه دیگه ترانه -
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داخل کیفش رها کرد. به سمت مقصد سرش رو تکون داد و وسایلش رو 

کردم بتونم حتی کم حال تارا رو خدا می -مورد نظرم راه افتادم و خدا

 .خوب کنم

 ریم؟خوایی بگی کجا میهنوزم نمی -

که کنه اینش میدونستم چقدر کالفهبرنامه بودن و می متنفر بود از بی

 !کار کنه و یا کجا برهندونه قراره چی

بریم یجایی که خاطره زیاد داریم باهاش. جایی که هر موقه قراره  -

جا حالمون بد بوده بهش پناه بردیم. شاید دلیل خاطره زیادمون با اون

 میاییم جااون از وقتی  هامون باش اما ما بهم قول دادیمتعداد زیاد غم

 نباش خراب مونحال دیگه بیرون

 :لبخندش کش اومد و گفت

 کلبه روستایی؟ -

هام رو برای تایید حرفش یبار باز و بسته کردم. رو به هردوشون مچش

 :گفتم

 .ولی قبلش باید یسری وسایل بگیرم بیایین هرچی الزمه بردارین -

 :گفت  تارا
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 .مونم پیش هلن تو و ترانه برینمن حالش و ندارم می -

 .دخترکم هم کلی سفارش داد و بعد با ترانه پیاده شدیم

 گم چند ساله ازدواج کردی؟مینسیم؟  -

 :هارو داخل سبد انداختم و گفتمپفک

 پنج سال چطور؟ -

 :ابرویی باال انداخت

 با عشق؟ -

 .لبخندی زدم

 .محکمه خیلی عشقش  با عشق کامل شروع نشد اما االن ریشه -

 رو وسایل تمام  که بهش توجه کنمآهانی گفت و پوزخندی زد بدون این

 دستش دادم و کارت و برداشتم

 .ترانه بیا کارت و بگیر من وسایل و بیارم حساب کن -

قدری آشنا ش بهسرم رو که برگردوندم زنی رو دیدم خیره خودم. چهره

قدر گشتم بود که من و وادار به جستجو داخل خاطراتم کرد. اما هرچه

 که بودم مطمعن من اما گردوند بر رو دید که رو نگاهم  پیداش نکردم.

 کاغذی شخصی که بود ایدیگه طرف به حواسم. دیدمش جایی
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 .عن از بین جمعیت رد شد و رفتسری و انداخت هاوسایل  داخل  رو

 :ترانه گفت

 چی بود؟ -

 :رفتیم کاغذ رو برداشتم و بازش کردمطور که به سمت ماشین میهمون

 .دم زندگیت و به گند بکشمهات زود گذرن قول میشادی -

نام و نشان کاغذ رو مچاله کردم و ها بیها و نامهعصبانی از این تماس

 .انداختمش دور

ترانه هنوز منتظر توضیحم بود بدون توجه به اون وسایل رو داخل ماشین 

 . محکم بروی فرمون کوبیدمگذاشتم نشستم

 :ترانه گفت

 چی.شده؟ چرا چیزی نمی.گی خب؟ -

 :با صدای بلندی گفتم

های ناشناس، پیام مسخره و نامه چند روزه همش تماسدونم نمی -

قدری استرس کشیدم که دارم دیوونه رسه انتهدید کننده به دستم می

شم. االنم تو اون نامه تهدیدم کرده بودن که زندگیم و خراب کنن می

 .خواندونم از جونم چی مینمی
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 :م گذاشت و گفتتارا دستش رو روی شونه

 دونی کیه؟می -

 !دونستم کیهکاشکی می -

 :تلفنم رو برداشتم و شماره ناشناس رو گرفتم. مرد جواب داد 

 !به دوستان نسیم خانوم زنگ زده -به -

 :دادم گفتمهام رو روی هم فشار میدندون

 خوایی ازم؟کنی چی میمرتیکه چه غلطی داری می -

 که  همون لحظه از پشت شخصی به چشمم آشنا اومد. همون نفری بود

ا انداخته بود. از رنگ لباس و دستبند تو دستش هوسایل داخل رو نامه

. بدون گفتن حرفی دیگه تماس رو قطع کردم و مطمئن بودم خودشه

 کرد نگاه رو اطراف اول زن اون. ترانه بغل شد پرت که  گوشی رو انداختم

 تارا. زدم استارت من هم سرش پشت شد، ماشینش سوار و ندید مارو اما

 :گفت

 کنی؟کار میچی -

 :ترانه جوابش رو داد

 .شناختمش منم  این همونه که نامه داد االن به نسیم -
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خوام اما باید برم دنبال این ببینم کیه بعدش هم تارا ها معذرت میبچه -

ها زنه رو بزنه ببینم این خدانشناسبابد رد این خطی که بهم زنگ می

 .کین

 :تارا جواب داد

 .خیال فعلن یکم پلیس بازی کنیمکلبه رو بی -

ترانه خندید و گوشی رو داخل کیفم گذاشت. پشت سرش با فاصله کمی 

ای شد و ایستاد کردم نبینتم. داخل کوچهرفتیم و حد امکان سعی میمی

زدم. دختر پیاده اما من داخل نرفتم و از سر همون کوچه داشتم دید می

ساختمانی  وارد  ش رو ندیده بودممال قیافهشد و پشت به ما که هنوز کا

 :شد پشت سرش تارا گفت

 .االن میام -

 .پیاده شد و به سمت همون ساختمان رفت

 :ترانه گفت

 ترخراب  خواد بکنه؟ نزنهکار میخوایی بری دنبالش یا بپرسی چینمی -

 .اوضاع بشه

 .پوزخندی زدم به اعتماد ترانه به خواهرش
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 .کنهجان من به تارا اعتماد دارم و مطمئنم کار اشتباهی نمینه ترانه  -

م هستند و دنبال چه چیزی تو زندگی ها کیفقط برام مهم بود ببینم این

 .گردنمی

بدو به سمت ماشین اومد و نفس زنان  -بعد از حدود یست دقیقه تارا بدو

 :گفت

 خوره.دختره اسمش عسل حدودا بیست یا بیست و یک بهش می -

روی  S اسم اول  ای داره وهای مشکیموهاش رو فانتزی رنگ کرده چشم

های باریکی داره. مال م خال روی چونه و لبدستش تتو زده. یدونه

 خودش رفیقه که هست رفیقاش از  جا خونه یکیجاهم نیست و ایناین

 تمام اما گذرونده جااین و روزی چند خانوم عسل این اما نیست

گلوشم بسته  زیر دکمه که همسایه پسر حتی و راضین ازش هاهمسایه

 :کرد گفتهاش رو رصد میبود و نوک کفش

خوان خدمتش برسن های عزیز با خانواده میانشاهلل به حق همین شب -

 .کنهمی داره غلطی  یه صدرصد و رسیدنمی نظر به خوبی دختر  اما

 :هاش رو بست. گفتمچشمبعد هم نفس عمیقی کشید و 

 خوایی؟چه عجب یه نفس کشیدی، آب می -

با سرش گفت نه و من تو فکر فرو رفتم. این دختر کی باید باش که حتی 
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 اسمش هم برام آشنا نیست؟

 .شد و تارا سعی داشت بخوابونتشدخترکم غر زدنش داشت شروع می

جا بمونم نقدر اینخوابه زیاد خودت رو خسته نکن من باید اتارا اگه نمی -

 .تا اون دختر بیاد بیرون

 بیاد بیرون که چی بشه؟ -

 :هام رو باال انداختمشونه

 !دونم حتی یه سر نخ هم خودش کلیهنمی -

 :ترانه گفت

جا باشین من هلن و خب حاال که قراره این همه مدت شماها این -

 .شما بیایینجا تا مونم همونخوابونم و میبرم خونه خسته شده میمی

 :کلید رو از داخل کیفم در آوردم

تونی آرومش جا بهتر میدستت درد نکنه پس ببر خونه خودمون اون -

 .کنی

زنگ زدم محسن و قضایارو بهش گفتم. خودش اومد دنبال هلن و ترانه و 

  .بردشون
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 :تارا بسته چهارم چیپس روهم تموم کرد و گفت

 !نسیم، دختره اومد بیرون -

 :اون طرف رو نگاه کردم خندید و گفتتا 

 !م سررفتهبه جان تو حوصله -

شدم و این دختر هوس ای رفتم هر لحظه تو استرس له میچشم غره

 شچاه ته از صدای با  . ناگهان چیپس پرید تو گلوش وشوخی کرده بود

 :گفت

 .مد...او  ..خداب -

 بیرون ساختمون از  که دیدم  عسل  بطری آب رو انداختم رو دستش و

 .بود اومده

فایده که بیخواستم ماشین رو روشن کنم اما به فکرم رسید بجای این

 .دنبالش بیفتم برم و با خودش صحبت کنم، شاید بهتر باشه

که من و ببینه تا بخواد فرار کنه سریع پیاده شدم و سعی کردم بدون این

 :برسم کنارش. نزدیکش بودم که ویسی گرفت و گفت

 .ش میدمامیر، هیچ وقت نباید بفهمه که دارم بازی -

سرش داخل مبایلش بود و کنار ماشینش ایستاده بود. از پشت رسیدم 
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ای بود و برای ش دادم به ماشین دختر ریزهبهش، چرخوندمش و تکیه

 :هاش گشاد شده بود هول شده گفتتونست فرار کنه. چشمهمین نمی

 .کنار ببینمکنی دیوونه بکش کار میچی -

دستش رو گرفتم و بردمش پشت دیوار که نه دوربینی بگیرتمون و نه 

  .کسی ببینه باز هم هلش دادم که خورد به دیوار و آخی گفت

 به منم   فهمیدم امروز تو اون نامه رو انداختی یا بگو کی بهت گفته یا -

 ش میدیداری بازی که میگم امیر آقا

 :پوزخندی زد و گفتدست از تقال برداشت 

ای هم شناسمت و بالفرض یه نامهنسیم خانوم به قول خودت من می -

 کنی؟می تهدید و من الکی که شناسیمی امیری تو آخه  انداختم

کردی و قصد اذیت کردنم و کنی که تعقیبم میپس یعنی اعتراف می -

 دارین؟

 هاش رو تو حدقه چرخوندچشم

 .اذیتت کنم؟ برو سراغ اصلیهخوام مگ من می -

 :کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم

واس همین اومدم سراغ تو بگو اصلیه کیه منم از این استرس مسخره  -
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 .نجات بده

 :عصبی شد و اخماش تو هم کشید

ترم از بس که تعقیبت کردم و خودم تهدید شدم من از توهم خسته -

 راه از هرکی چرا. کن صاف دشمنت با  و حسابت  م بروبخدا خسته

 !آخه گیرهمی و من یقه رسهمی

 :متعجب پرسیدم

 دشمنم؟ کیه که دنبالمه؟ -

 خواست باری چند  کهیکم مکث کرد انگار شک داشت که بگه بعد از این

 :اومد در صداش نگفت و بگه

بری ببین برام دردسر میشه اما قول بده که هیچ وقت اسمی از من نمی -

م رو اون شخص نابود کرده. اما بسه طوری هم زندگیهمینبخدا که 

 .موندم ساکت  هرچی این سه سال بهش باج دادم و

ش کشید و ش کردم تا اسم رو بگه. دستی به شونه خاکی شدهمنتظر نگاه

 :گفت

 !صبا -

من بیشتر از یه صبا تو زندگیم نبوده و االن هم امکان نداشت که اون 
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 باشه و بهم آسیب بزنه! پوزخندم تبدیل به لبخند شدصبا همین بوده 

خوایی کنی و میها قدیمی شده الکی مثال تعقیبم میعزیزم این نقشه -

ای! اگر این همه سال ساکت موندی البد دلیل بگی زیر دست یکی

محکمی داشته پس االنم دلیل محکمی باید باشه که زبون باز کردی 

 هوم؟

 :رمزش رو زد به سمتم گرفت و گفتش رو باال آورد و گوشی

 .بخون این پیام و -

به صفحه گوشی نگاه کردم و پیامی که از طرف معین نامی نوشته بود رو 

 :خوندم

هام واقعی بود سالم عسل شاید مسخره به نظر برسه ولی همه حرف -

 مدرکی هیچ اما  کشیدونست که تو اموال مردم و باال میصبا فقط می

 ...ازمون نداره

هاش رو روی هم فشار داد و جلوی قیافه گنگم ادامه عسل عصبانی دندون

 :داد

روزی با صبا رفیق بودم فقط به خاطر مال و اموالش، یه شب که رفتم یه -

 سرقت مکان  ش و تلفنی با رفیقم دربارهتو اتاق دختر هجده ساله

هام و صدام رو هم ضبط شنیده حرف کرد ادعا زدیممی حرف جدیدمون
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قدری این مدت جلوش سوتی دادم و مدرک داره که کرده گفت حتی ان

کنه، بعد هم با مادرم تهدیدم کرد و گفت یه بالیی سرش بدبختم می

 .بیام پات  میاره. ازم خواست ترو تعقیبت کنم و هر قدم پا به

ای داشته جده سالهتونست دختر هکه اگر اون صبا بود نمیبا فکر این

که این م شد این. خوشحال شدم و لبخند از ته دلی زدم اما نگرانیباشه

بند وجودم عجین شد و قلبم محکم  -آدم غریبه کیه؟ استرس با بند

 .کوبیدخودش رو به هرطرفی می

 :عسل ادامه داد

خیال ولی تو بیا برو پیش صبا و بگو زمانی که من رفته ش رو بیبقیه  -

دم برای داروهای مادرم خرید کنم، دنبالم کردی و بعد رسیدی به بو

 .بیا بعد دقیقه چند داخل رفتم  کهش اسمی از من نبر فقط بعد اینخونه

م از دونستن واقعیت بود یا از دونم دلهرهترسیدم و مردد موندم. نمی

ش لو بره! حتی به عسل هم شک داشتم حرفش نصفه بود که نقشهاین

ترسید از صبا نام و ولی وا داده بود پیش لنگید چرا هنوز میجاهایی مییه

 و صدا بغض اما  من؟ چرا دیگه پس نگران مدارک و مادرش نبود؟

 از نشون که دادنمی دلم به ندایی هاشچشم داخل شده جمع هایاشک

 من اما کردن اعتماد بود دیوونگی شایدهم. دادمی هاشحرف بودن راست

دوست داره حتی تک شانسش رو هم امتحان کنه! قصد  که امنسیمی
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خبری از من نشد  داشتم تارا رو هم همراه خودم ببرم و اگر مدت طوالنی

رو  بود ریخته چشمش از که اشکی قطره  .حداقل اون هوام رو داشته باش

 بودنم گیج چهره اون از. بدم رو جوابش تا کردمی نگاهم منتظر و  پاک

 :مگفت و اومدم در

 .میام -

شد که عسل رفته بود تو یه خونه ای میز ماشین پیاده شدم، چند دقیقه

تونه های پایین متعجب بودم، چرا این صبایی که میداخل یکی از محله

ش ادامه ای به زندگییه نفر و با مادرش تهدید کنه باید تو همچین خونه

بار بست و باز کرد که یعنی رو یک هاشمبده. نگاهی به تارا کردم که چش

 !جام خیالت راحتمن این

های پاشنه پنج سانتی من تنها دستی به مانتوم کشیدم، صدای کفش

 دادم فشار رو زنگ  پیچید. با تردیدصدایی بود که داخل کوچه باریک می

 :گفت و کرد باز رو در عسل که

 سالم شما؟ -

 :گفتمآب دهنم رو قورت دادم و 

 .ار دارمک کنیمی کار باهاش که کسی  با -

 :ای گفتعسل با حالت مثال کالفه
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 گی خل شدی؟چی داری می -

 :گفت آروم لب زیر و  بعد هم با چشمش اشاره کرد

 .بده فشار رو در و در  پات و بذار الی -

ش دادم کاری که گفته بود رو کردم و عسل به حالتی که انگار من هول

 .رفت و با دیوار بر خورد کردعقب 

 :جیغی زد و گفت

 کنی؟کار میآییی خدا لعنتت کنه چی -

شد! حیاط کوچیک رو داخل. این دختر بازیگر خوبی می رفتم

 بسته چند و بود  کشیده دراز که دیدم رو  زنی شیشه پشت از  گذروندم،

 خواب از خبر شبسته هایپلک. بود سرش باالی آب لیوان یه با قرص

  !دادمی بودنش

 :گفتدر رو باز کردم عسل از پشت اومد و با لحن زاری می

 ...جا نیستجا خونه منه صبا خانوم اینخانوم بخدا این -

 شد پیچیده گردنم دور پشت از دستی و  به ناگه عسل باز جیغی کشید

 قراربی قلبم و دادنمی خوبی نشانه گلوم زیر دستش داخل شیء تیزی

عسل خودش،  کیه؟ صبا دونستممی کجا از من احمق دختره. کوبیدمی
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 .آورد مثالخودش رو لو داده بود! نباید اسمی از صبا رو می

 :نفسی کشید و زیر گوشم گفت

کشم جا؟ هردوتون رو میشرف باید بیایی اینچرا دنبالمی؟ چرا توعه بی -

 .هم تو و هم اون عسل آدم فروش و

فتاده بود و من الل شده بودم حتی نفس کشیدن رو هق ا -عسل به هق

 :فراموش و فقط خیره رو به روم بودم. عسل گفت

 .کرده پیدام چطور دونمنمی  خدا من نفروختمبه -

 :هام سیاهی رفت گفتمنفس کوچیکی کشیدم چشم

 خواستم جااین به رسیدم  ش کردم رفته بود داروخانه بعد همتعقیب -

 من زندگی جون از چی کردم پیدا و تخونه که کنهمی کار کی با ببینم

 خوایی که این وزه همش دنبالمه؟یم

 :پوزخندی زد و گفت

جا خونه عسل خانومه من اومدم عیادت کنم اینجا زندگی نمیمن این -

 .مادرش

 :شد آروم گفتمفشار دستش بیشتر می

م نداشته باش مریضی که این همه مدت برام بپا کاری با من و زندگی -
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 گذاشته بودی؟ االن این کوفتیت زیر گلوی من چی میگه؟

  همه وجودم حرص بود و استرس

ها رو دوست داری هوم؟ از همون نسیم خانوم شما که خفت کردن آدم -

تر تو حتی اولم یه دستی داشتی تو تیزی گذاشتن زیر گلوی بقیه بابا دخ

 گی پس؟زیر گلوی دختر خان هم شیشه گذاشتی چی می

شوکی که از حرفش بهم وارد شده بود زبونم رو بست. دختر خان؟ اما  

تونست دختر هجده ساله داشته باشه؟ گیج بودم و هیچ اون صبا که نمی

داد برگردم و اومدن. اجازه نمیکدوم از فکرهام باهم دیگه جور در نمی

دستی بزنم ببینم کدوم صباست! شاید صبای واستم یهببینمش. خ

شناختم. دستم رو بروی دستش ای هم داخل عمارت بوده و من نمیدیگه

 :که زیر گلوم بود گذاشتم و با صدای لرزونی لب زدم

دل شد که انقدر سنگکنه. چیصبا؟ یه رفیق قصد جون رفیقش و نمی -

 شدی؟

 :لرزیدمثل صدای من میتر شد صداش دستش لرزید و شل

 بله بهش دیدی کجا کنه؟ فرار رفیقش عشق با دید و رفیقی  کدوم -

 تو نسیم. زدم حرف شنداشتن از وقتی ریختم اشک تو جلوی من بگه؟

 .داشتی خبر محسن  به عشقم  اولین کسی بود که نسبت



 

 

 WWW.98IA3.IR 279 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 :داد ادامه  کنهطور که صداش جیغ شده بود و معلوم بود گریه میهمون

شه رفیقی که بخاطرش حرف از نامردی نزن که منم هنوز باورم نمی -

حاضر بودم هرکاری بکنم و اولین کسی بود که تو عمارت بهش اعتماد 

 !شق من یه بچه دارنع با االن  کرده بودم

لرزید. چی م گذاشت و هق زد. پاهام میسرش رو از پشت روی شونه

 دونستممی مردم؟ همون عاشق االن خودم  گفتمگفتم بهش؟ میمی

 وجدانی عذاب صبا به خیانت که بخدا. نداشتم ایچاره اما منم کارگناه

هام د. چشمبو گیرم دامن هنوز هاسال بعد که بود گذاشته جا دلم روی

سیاه شد و پاهام طاقت وزنم رو نداشت از زیر دستش لیز خوردم و 

کردم تا بتونم ببینمش حاال هام رو باز و بسته نشستم. چند بار چشم

 بود ایستاده روم به رو  های خیسدیگه برگشته بودم و صبایی که با چشم

ش گود هاچشم زیر. بود شده ترپخته صداش و بلندتر قدش. دیدممی رو

کرد. افتاده بود اما هنوز هم شبیه نفیسه بود و زخم دلم رو بازتر می

اما سرو وضعش خبر از اوضاع خراشی روی پیشونیش جا خوش کرده بود 

کرد و با تمام نفرتی که هاش رو پاک. اشکدادمالی خوبش روهم می

 :درونش وجود داشت لب زد

 !خیلی پستی -

 تم داد ودس رو آبی لیوان و  عسل اومد
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 :گفت

 !رنگت پریده بگیر -

بدون توجه به عسل دستم رو روی زمین گذاشتم و ایستادم رو به روی  

 :لبخند تلخی زدم و گفتمصبا 

 .تر شده اون صبای عمارتچقدر بزرگ -

 پوزخندی زد

غم بزرگم کرده نسیم، غم از دست دادن عشقم غمی که حاصل خیانت  -

خوام از زندگیت آره؟ من بعد از توعه عوضی بوده و هست. گفتی چی می

ه دوسال برگشتم تا زندگیت و جهنم کنم اما با یه نگاه از دور فهمیدم ک

زندگیت جهنم هست! تو توی خیاالتت با محسن خوشی اما واقعیت این 

 !نیست

 :ی پشیمونی وجودم گفتمبا همه

ای نداشتم من چطور سرم و داخل اون م قسم که چارهصبا به جون بچه -

گفتم؟ از بی آبروییه می کردم؟ به حاج بابام چیروستای کوفتی بلند می

نفیسه رو هضم نکرده بود اون همه ساشا  داد اون هنوز غمش جون مینوه

هاش؟ مجبور شدم شدم نمکی به روی زخمو ملوک عذابش دادن منم می

 .وگرنه هیچ وقت حاضر نبودم باکسی که تو عاشقشی ازدواج کنم
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خسته بودم. روحم خسته بود از حمل این عذاب وجدان و به صدام هم 

 :تانتقال پیدا کرده بود. شالش رو مرتب کرد و گف

خوام با گندی که به گم میای فردا بیا جایی که میمهم چیز دیگه -

 زندگیت زدی آشنات کنم! آدرسم از عسل بگیر

که منتظر جوابم باشه رفت، همون لحظه تارا این رو گفت و بدون این

 .رفت  و گذاشت که کردمی نگاه رو  اومد جلوی در و با تعجب صبا

 :نگران پرسیدمن رو که دید اومد پیشم و 

 خوبی؟ -

 :داغم رو نوازش داد گفتم ای گونهاشک دیگه

  تارا مگه من چه گندی زدم به زندگیم؟ -

 :تارا با تعجب و عصبانیت آروم بروی دستم زد و گفت

 گی نسیم؟ چه گندی؟چی داری می -

 :بدون توجه به حرفش برگشتم و به عسل گفتم

 جا خونه توعه؟نگفتی این -

آشفته و نگران برگشت و نگاه به همون زنی که خوابیده بود کرد، جواب 
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 :داد

بردمت دم در خونه خودش زنگ زد و گفت فهمیده که من داشتم می -

خیال االن که اجازه قصد دارم جلوش بایستم، با مادرم تهدیدم کرد و بی

 ها شدهتر از این حرفرحمداد آدرس خودش رو بدم. اون صبا خیلی بی

 ...رو مادرم رسیدممی دیرتر اگر  شک ندارم

شد صبا بخواد حرفش رو ادامه نداد و قطره اشکش چکید. باورم نمی

دادم که بخاطر محسن نفرینم کنه رو احتمال میدل شده باشه. اینسنگ

کردم بخواد انقدر نفرتش زیاد باشه که سه سال اما فکرش رو هم نمی

که چیزی ذاره. تارا کالفه شده بود از ایندنبالم بگرده همه جا و آدم ب

  !دونست فعال باید سکوت کنه و اوضاع خرابهفهمید اما مینمی

 !عسل تو که گفتی یه دختر هیجده ساله داره؟ -

 :اشکش رو پاک کرد و گفت

دونم حتی ارتباط امروز شمارو هم باهم ش نمیاره چیز زیادی از زندگی -

دونم اون بچه خودش نیست. شوهرش نفهمیدم. اما میتو این سه سال 

تره و شک ندارم صبا فقط بخاطر مال او اموال سال از صبا بزرگسی

ش شده تا به یه قدرتی برسه که بخواد چند تا مثل من و تو رو بچزونه زن

غرو رو تحملش  -و گرنه دلیلی نداره اون دختره گند اخالق و پیرمرد غر

 ...کنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 283 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

ش رو داخل عشق زدم همچین چیزی باشه! صبا که خوشبختیمیحدس 

قدر نا امید بوده از پیدا نکرده دنبال خوشبختی تو مال و اموال گشته. ان

 ش که حاضر به همچین کاری شده؟زندگی

سری تکون دادم که عسل مشغول نوشتن آدرس بروی کاغذ شد. آدرس 

تارا رو گرفتم و قدم  رو گرفتم و تشکری کردم. بعد از خداحافظی دست

 :طاقت گفتداخل کوچه خلوت گذاشتم. تارا بی

گم ساکت بمونم خودت بگی هی جلوی خودم و بگیرم اما بخدا هی می -

 ...توهم اصال عین خیالت نیست که بخوایی یه توضیحم به من بدی

 .ش زدم و آهی کشیدملبخندی به چهره پریشون

ای که سر محسن از من داره کار نهتارا این صبا همون صبای عمارته کی -

 .دستش داده و خیلی بیشتر از خودم پیگیر زندگی منه

 :داد گفتتارا که صداش نشون از تعجب بیش از حدش می

وای نسیم جدی؟ من از همون اول هم که برام تعریف کرده بودی؟  -

 !شینه تو خوش و خرم زندگی کنیدونستم این صبا یجا نمیمی

 سف تکون دادمسری از روی تا

ولی گفت برم به این آدرس با گندی که به زندگیم زدم آشنام کنه  -
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 خیلی نگرانم انگار همه وجودم آتیش گرفته از استرس این گند چیه؟

 به  خواستمنمی اصال شدم هامنگرانی غرق من  تارا هم تو فکر فرو رفت و

 فکر بهش  کردممی سعی همین برای بزنم بد نفوذ یا کنم فکر احتماالت

 .بگه بهم صبا خود تا نکنم

از استرس سر گیجه داشتم و  .کردسوار ماشین شدیم و تارا رانندگی می

 .رفتهام سیاهی میچشم

 که طورهمون شد حالم متوجه تارا. شدمی تندتر  هر لحظه ضربان قلبم

 :گفت بهم پیچیدمی خیابونی داخل و کردمی نگاه رو جلوش

خواد یسری چرت و پرت تحویلت بده، تو داری آروم باش، شاید می -

 .جاکنی اینسکته می

نفسی کشیدم و دستم و روی قلبم گذاشتم آروم باش لعنتی! سری تکون 

های خشک شده از استرسم رو تر کردم. کاش می شد چرت و دادم و لب

ضربه  کاش حداقلپرت بگه از قدیم گالیه کنه و تا صبح فحشم بده. ای

م نخوره. دلم مونده بود پیش هلن و نگران اون هم جدیدی به زندگی

 !بودم. خسته شده بودم از استرس کشیدن. دیگه جونی برام نمونده بود

ای ایستاد. صبا رو به رو مون ایستاده و تکیه به ماشینش داده سر کوچه

تقریبا ده ای کرد تا دوباره دنبالش بریم. . با دیدن ما با دست اشارهبود
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 .رسیمدقیقه تو راه بودیم و منتظر که ببینیم به کجا می

جلوی ساختمونی ایستاد. پیاده شدیم و رو به روی هم ایستادیم. باد 

 .کردتر میخنکی صورت گر گرفته از استرسم رو آروم

 :صبا نفسی کشید و گفت

خواستم. اما دلم برات از عمق وجودم خراب شدن زندگیت و می -

ای روبه رو بشی که سه ساله منتظرم تا زه. االن قراره با صحنهسومی

های نشونت بدم. سه ساله از وقتی فهمیدم دل تو دلم نیست تا چشم

 .اشکیت رو ببینم

تونستم حالم بدتر شد و نگاهی به تارا انداختم. زبونم قفل کرده بود و نمی

زندگی تونستم بگم من تو زندگیم خراب شدن جوابش رو بدم. نمی

خوان؟ چرا شخصی رو نخواستم اما چرا همه خراب شدن من رو میهیچ

کار کردم تو این زندگی که هامن؟ مگه من چیهمه دنبال دیدن اشک

های خوب زندگیمم زیر نظر آدمایی مثل تو بودم؟ اما باز هم حتی سال

هام تو دلم موند. موند و شد بغض و خفگی. تارا دستم رو نتونستم و حرف

 :رفت و عصبانی به سمت صبا گفتگ

 !کنهنمی خم کمر تو مثل آشغالی هر جلوی نسیم  حرف دهنت و بفهم -

 :با گفتص به  پسری قدبلند و الغر به سمتمون اومد
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  .در واحدش طبقه دوم بازه منتظره دختره بره پیشش -

صبا سری تکون داد و دستم رو گرفت. پشت سر خودش کشید بر گشت 

 :تارا گفتو به 

 .جابریم وایسا همینآدم اضافه دنبال خودمون نمی -

  .با چشم اشاره کردم تا بمونه حوصله جنگ الکی این دو تارو نداشتم

ای عصبانی جیغی زد و از با زدن چند بار دکمه آسانسور و نگرفتن نتیجه

نکرد. ها باال رفتیم. مچ دستم رو از دستش کشیدم بیرون که مخالفتی پله

سوخت. دستم رو مالوندم. پشت دری که نیمه رد دستش قرمز شده و می

 :باز بود ایستادیم. آروم در گوشم گفت

 .ذارمترو با این لحظه قشنگ تنهات می -

های لرزونم رو به سمت در بردم. عرق سرد و عقب کشید و من دست

ار بود با هام. حتی نفس کشیدن رو از یاد برده بودم. انگار قرلرزش پلک

ای به مغزم بخوره و در جا بمیرم. دقیقا احساس باز شدن در گلوله

زدن و جا گلوله رو میکاش همونرم. اما ایکردم به پیشواز مرگم میمی

 .شدمبا اون صحنه روبه رو نمی

محسن پشت به در ته سالن کوچیک اون خونه و رو به پنجره ایستاده 

 در جیر -جیر صدای با. کردمی جلب رو متوجه سیگارش دود  بود
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. داد چپش سمت پای به و برداشته راستش سمت پای از بدنش سنگینی

 :گفت برگرده سمتم کهاین بدون

فرسته تنگ هایی که صبا میمشکی آوردینش؟ خیلی دلم برای چشم -

 .نرسیده نسیم تا  ! زود باید برم خونهشده

مشکی؟ عشقش؟ آب دهنم رو انقدر با با این جمله قلبم ایستاد. چشم 

 !شنید کنم فکر  صدا قورت دادم که

 ...بیا این -

همون لحظه برگشت و با دیدن من ماتش برد. سیگار از دستش افتاده و 

رو پاش جا خوش کرد که سوزشش اون رو از حالت گیجش در آورد. 

آخی گفت و سریع پاش رو تکون داد. قطره اشکم از گوشه چشمم منتظر 

ریختن بود که با پلک زدنی انتظارش رو به پایان رسوندم. برای کسی که 

سختی زیاد دیده شاید غم اول خیلی بترسونتش از زندگی، شاید غم دوم 

رو دیر باور کنه حتی شاید غم سوم رو هم زود از سر بگذرونه اما غم 

چهارم هرچقدر هم تلخ بشکونتش، عادی میشه! دل عادت کرده به 

یهویی و انتظار داشتن هرکاری از هر کسی! دقیقا مثل من!  هایشکستن

که با این صحنه رو به رو بشم و ببینم محسن، اولین و تنها کسی که این

بازی با دیگران عاشقش شدم، پشت و پناهم عشقش منتهی بشه به هوس

تلخ بود، اما من دیگ کسی نبودم که خودم و نتونم جمع و جور کنم و 
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ام سخت باشه. لبخند غمگینم کش اومد و قطره شور هضم اتفاقات بر

  .اشک بروی لبم نشست

یادمه وقتی خواستی راضیم کنی داخل همون عمارت، گفتی با تو  -

خوشبختم! اولین سالی که ازدواج کردیم و سالگردش رو گرفتیم گفتی 

 شدم مطمئن اومد بدنیا هلن وقتی  ت دارم؟دیدی تونستم خوشحال نگه

 .تویی کنه خوشبختم تونهمی که کسی تنها

ش که جای ای که روی میز قرار داشت رفتم و یکیسمت دو جام شیشه

 :رژ لب مونده بود رو برداشتم همونطور که نگاهم بهش بود گفتم

تکیه کردم به عشق دروغینت، گفتم محسن همه زندگیمه. به خودم  -

کنیم. تمومش می مون از اول خوب شروع نشد! اما خوبگفتم شاید عشق

گفتم محسن همچین آدمی نیست، رفیق نیمه راه نمیشه. گفتم نسیم، 

  .خیال تو مجبور بودی عاشق محسن باشیصبا رو بی

لبخندم جمع شد جام رو پرت کردم که دقیقا جلوی پای محسن 

کرد که با صدای شکستن جام باال شکست، تمام مدت فقط گوش می

 :پرید. ادامه دادم

دم نبود توی این دنیای کوفتی نباید به کسی تکیه کنم، نباید دل اما یا -

تونی خوب باشی ببندم... به حرمت همه روزهایی که بهم ثابت کردی می

شو برو بیرون. و به حرمت این دلم که بی سروصدا از زندگیم گم
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 !خوام ریختت و ببینمش دیگه حتی نمیشکستی

 رو جلوم و اومد  به خودشخواستم بیرون بیام. همون لحظه محسن 

 :گفت و گرفت

کردم، بذار برات توضیح نسیم من اگه عاشقت نبودم باهات ازدواج نمی -

 کار میکنی؟جا چیبدم حداقل! تو این

 :م جواب دادمهق خفه -ش زدم و با هقمشتی به شونه

 .بازی توضیح نداره بکش کنارهوس -

شم، خورد می  ظاهرا نبازم اما باطنادرد هرچند بارهم که تکرار بشه شاید 

 ...مثل دفعه اول

مثل همون وقتی که نفیسه رو از دست دادم مثل همون زمانی که حاج 

کس بودم و یه سوال تکراری رو از خودم بابا پیشم نبود، االن واقعا بی

 :پرسیدممی

 کشم؟این همه تنهایی جور کدوم گناهمه که دارم می -

 گوش محسن هایکردن صدا به و بیرون زدم  خند صبابدون توجه به پوز 

 که برام بود نمونده کسی دیگه. ریختمی دونه -دونه اشکم قطره. نکردم

ه تنهایی کامال ریشه ساخته بود تو دیگ! باشم داشته موندن انتظار

کردن و این خیانت لعنتی ها زخم دل تنهام رو باز میم این اشکزندگی
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 -پاشید. خودم رو به ترانه و ماشین رسوندم و راه افتادم. هقنمکش رو می

 جوابی تونستمنمی اما شد؟چی پرسیدمی هی تارا و  هام بلند شده بودهق

گفتم عشقی که با عذاب گفتم؟ می! چی میبدم نداشتم جوابی. بدم

گفتم این دنیای لعنتی باز زد و خرابم وجدان ساختم خراب شد؟ می

آورد. دلم کار کرده بودم مگه که روزگار انقدر برام بد میکرد؟ چی

خواست جیغ بزنم و بگم خدایا یه لحظه وایسا. فقط یه گناه بگو که می

ها گرفته از توهم روش. حاج لم دیگه از همه آدمها تاوانش باشه. داین

بابام و ازم گرفتی گفتم عیبی نداره غم رفتن نفیسه رو هضمش کردم. 

م این دیگه چه مصیبتی م کی بود؟ محسن و بچهالمصب تنها دلخوشی

بود سرم آوردی؟ خدایا خدایی تو قربون یه بار نگاه کن دل نسیم خونه . 

تونم هر روز از دست دادن رم بریزم. دیگه نمیدیگه نا ندارم، اشکی ندا

آدما رو ببینم دیگه کسی نمونده برام من حتی خودمم ندارم. اون نسیم 

خواد برگردم حداقل به قبل عاشق شدنم. مگه چمه خوب و ندارم. دلم می

مونه؟ دلم خوشبختی خواهرم و من لعنتی که هیچکی کنارم نمی

م بود. حاج بابام همه پشتیبانم بود خواست زیر خاک دیدمش اون قلبمی

هر دوشون و مظلوم بردی من و چرا هی مظلومانه عذابم میدی؟ منم ببر 

گیری؟ مگه من دل ندارم؟ مگه من تو این دی میرو میدیگه! همه

زندگی کوفتی چی جز یه نفس راحت خواستم؟ به خودت قسم دیگه 
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 یا؟کنم تو این دنکار میکسیو جز هلن ندارم. من چی

زدم تارا فهمیده بود باید سکوت کنه تا گفتم و جیغ میبلند می -بلند

دیدم از اشک. ماشین رو زدم کنار و سرم رو آروم بشم. دیگه جلوم رو نمی

لرزید. دست ترانه روی هام میزدم و شونهگذاشتم رو فرمون. هق می

که ای م نشست. این دختر خیلی صبور بود و پر درک. اون لحظهشونه

رفت یعنی تو همه گند حتی محسن اسم صبا رو هم آورد رو یادم نمی

 قدران چرا زد؟ بهم چرا اون بود؟ شریک هم صبا محسن  هایکاری

 که مزندگی تو دیدم خوشم روزیه من مگه عشق؟ خاطربه شد؟ ایکینه

 اومده در بد محسن ذات و نبود صبا تقصیر البته! گرفت از هم رو این

  ...بود

 !دادمولی... ای کاش هیچ وقت دل نمی

خواستم چیزی رو بدونم که چیزهای زیادی برام مبهم بود اما دیگه نمی

 .بیشتر عذابم بده

 :ترانه گفت

 بیا پایین من بشینم پشت فرمون، بعد هم بگو چی دیدی -

اشکم رو پاک و جامون رو عوض کردیم. هوای تازه به صورتم خورد که 

ای بود این هوا باعث شد سر دردم شدیدتر بشه. اگر تو موقعیت دیگه
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 ...کرد اما االنحالم رو بهتر می

 .تارا راه نیفتاد و منتظر موند تا بگم

کرده. صبا گفته بود که از سه سال پیش متوجه محسن بهم خیانت می -

دونی چی فهمیدم منظورش خیانته محسنه. مین شده اما من نمیای

 !فرستاده تنگ شدههایی که صبا میگفت؟ گفت دلش برای چشم مشکی

 :م لرزید و با بغض ادامه دادمچونه

تر از محسن نیست! من فکرشم ولی من باور کرده بودم با معرفت -

جوری نفهمیده این هارو ببره. چهکردم صبا بخواد برا اون این لجننمی

کار چه فرقی دونسته به حال یه خیانتاون صبای عمارته؟ شایدم می

کار کنم ؟ زندگی بدون محسن؟ عشقی که تازه کنه؟ هلن و چیمی

شد چی؟ صبا چطور دلش اومد خراب کنه داشت جای پاش محکم می

 زندگیم و؟

 :تارا پوزخندی زد و گفت

 ...کاره بودهحسن خودش اینصبا زندگیت و خراب نکرده وقتی م -

 :اشکم رو پاک کردم و گفتم

انداخت. البته حقم داره با بازم نباید صبا انقدر خودش و از چشمم می -

کسی که عاشقش بوده ازدواج کردم و اولین بار به من گفت که عاشق 
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 برای  بکن رو فکرش. نکشیده عذاب کم هم خودش باشه هرچی  محسنه!

 یه که دیدهمی رو کسی بودن کثیف عاشقشه، که بردهمی دختر مردی

  !ترهقوی عشقش از صبا نفرت آتیش! بوده دلبسته بهش عمر

 :م لرزید و ادامه دادمچونه

که برچسب خراب و به ولی من گناهی نداشتم تارا، من برای این -

که م نزنن مجبور شدم به محسن جواب مثبت بدم. برای اینپیشونی

که چشمم به چشم ملوک کرده بود حداقل برای یه مدت بدون اینکمکم 

! شاید االن فهمیدم کنم زندگی بیافته ساشا پسرشون اون و  و خان

محسن یه پست فطرتی بیش نبوده، اما کمکی که بهم کرد و از اون 

شیم شاید قسمت کنم! ته تهش جدا میروستا نجاتم داد رو فراموش نمی

 ...همینه

 .م گذاشتدی زد و دستش رو روی شونهترانه لبخن

تونی رو نسیم تو دل خیلی بزرگی داری و من مطمئنم از این به بعد می -

  !پای خودت بایستی و منم همیشه پشتتم

 .نداشت رو لیاقتت واقعا شاید  م خیلی کلیشه به نظر برسه اماشاید جمله

ای که حاصل دلگرمی ترانه بود! شاید هنوز ای اومد روی لبم. خندهخنده

هم ان.قدر تنها نشده بودم. من ترانه و هلن رو داشتم. و حاج بابا و نفیسه 
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 .شون از همون دنیامعرفتی که دلگرم بودم به یه نگاهبی

 خونه برم خواستممی و بودم هلن نگران. جام بشینه  پیاده شدم تا ترانه

وسایل رو جمع کنم تا مدتی رو پیش ترانه بمونم که تکلیفمم مشخص 

  !بشه

سرم رو به شیشه تکیه دادم. محسن هرچقدر هم پست باشی بازم 

تونم درد قلبم رو نادیده بگیرم. دلی که تو تنها ترین روزهام به نمی

کنی زندگیم کردم از ساشا مردتری کمکم میت باختم. فکر میمردونگی

کنم اون ساشای خودخواه از تو دلش دی! اما حاال که فکر میرو نجات می

م برسم. خاطر خودم ولم کرد و گذاشت به زندگیبود! حداقل به ترکپا

مون هلن، قسم کردم محسنی که به جون روشنایی زندگیفکرشم نمی

خورده بود تا همیشه پیشمون بمونه انقدر روحش تیره باشه. تو حتی پدر 

شه؟ م نبودی، جون دخترت رو به دروغ قسم خوردی؟ مگه میخوبی

دونستی ا این بالرو سر زندگی من بیاری؟ میچطوری تونستی با صب

مون و تو چطور روت شد زنه به زندگیهمین صبای عمارت دارم گند می

هام نگاه کنی و بگی عاشقمی؟ شاید یه زمانی مردونگی تو دلت تو چشم

کشی. هر لحظه که زنده بود اما االن فقط مذکر بودنته که به یدک می

فهمم که ازت متنفر میشم اما بیشتر میکنم بیشتر بیشتر بهت فکر می

کنم حسرت نسیمی ت توی دلم عمیقه. و هرچقدر فکر میچقدر جایگاه

خورم که عاشقت نبود. خواستی زندگیم رو نجات بدی اما االن من رو می
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خواد خورم که توی عمارت داشتم. دلم میدارم حسرت اون حالی رو می

و به این فکر نکنم که زندگیم رو های نفیسه باشه تنها غمم ندیدن چشم

چطور بدون تو با یه بچه و با فکر شوهری که خیانت کرده بگذرونم. شاید 

خیلی ناشکری کرده بودم که االن وضعم اینه! شاید هم نه تاوان تکیه 

کردم و به خودم دادنم به یه آدم اینه. باید از اول فقط به خودم تکیه می

 ...اعتماد

م چکید و خودش رو به دستم که زیر چونهگونم میسیل قطرات از روی 

مون از اون فرار به خونه روستایی تا رسوند. انقدر تو اعماق زندگیبود می

مون خودم رو غرق کرده بودم که نفهمیدم کی ازدواج و بچه دار شدن

 .رسیدیم

 :ترانه برگشت سمتم و نفس عمیقی کشید، گفت 

دونی جز خونه دونم که میبریم میهات رو جمع کن پاشو برو وسایل -

 .من جایی نباید بمونی

رمق لبخندی زدم و پیاده شدم. کلید رو انداختم و در رو باز کردم. بی

هارو باال رفتم آروم پله -بودم و هیچ جونی تو بدنم نمونده بود. آروم

قتی در رو باز کردم هلن و ترانه در حال بازی کردن بودن. با دیدن و  و

زدن. لبخندی به روحیه فعال نفس می -از دوییدن ایستادن و نفسمن 

  .کودکانه ترانه زدم و دخترم رو محکم بغلش کردم
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سالم مرسی که ازش نگهداری کردی، تارا پایین منتظره تو هلن و ببرم  -

 .تا منم بیام

 :با تعجب گفت

 جایی قراره بریم؟ -

 .تارا برات توضیح میده -

م رنگ پریده شده بود. حتی آقا محسن به جون و چهرهبیصدام خیلی 

خودش زحمت نداده بود یه سر بیاد خونه یا حتی دنبال قانع کردنم باشه. 

 ...هاش شده دیگهکاریغرق کثافت

ترانه شالش رو پوشید و دست هلن رو گرفت و رفت. من هم رفتم داخل 

در سر خوردم و  طور که تکیه داده بودم بهاتاق و در رو بستم همون

م گرفت و سعی داشتم خودم رو خالی کنم تا نشستم. با صدای بلند گریه

های کسی به گوشم رسید که دست روی پیش هلن وا ندم. صدای قدم

تر شد و دو تقه به در اتاق دهنم گذاشتم تا هق هقم خفه شه. صدا نزدیک

 خورد

  .هام گوش کننسیم تروخدا یه دقیقه به حرف -

دونست از دنیا زخم زیاد خوردم اما با شمن دلم بود. کسی که میصدای د

 ...ش عاشقم کرد و االنحمایت دروغین
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ایستادم. حاال که اون لرزید اما باید محکم میهقم افتاد صدام می -هق

 !تونم راحت ازش بگذرمتونسته بود خیانت کنه منم می

مونی و چشم تو می ما حرفی نداریم باهم. من و هلن از زندگیت میریم -

 !های صبامشکی

 :ترتن صداش رفت باال

بخشه؟ منم ها نیست؟ مگه آدم عاشق نمیمگه عشق مال همین موقه -

یه خطایی کردم خب تو ببخش! راستش دست خودم نبود نسیم. من و 

پدرم اینجوری بار آورده این روحیه من همش از بچگی تقلید از پدرم 

 .مبوده. نسیم بخدا من عاشقت

 :صدام بغض آلود شد و گفتم

ها که من کنه، آدم عاشق با این چرت و پرتآدم عاشق خیانت نمی -

خوایی گول شکونه. کی رو میشو نمیتقلید کردم فالن کردم دل عشق

خوایی هام دیدم میبزنی محسن؟ من و؟ منی که عشق واقعی رو با چشم

کسی که بهش  با عشق الکیت گول بزنی؟ من دیدم خواهرم حتی به

های که به چشممتعهد نیست خیانت نکنه خودش و کشت. اون برای این

. کرد پرت باال از و خودش نکنه نگاه  هیشکی جز کسی که دوسش داره

 نصف خواهرم که دیدم وقتی و عشق من چی؟ یعنی عشق دونیمی

 با چون چرا؟ هاشیشه و سنگ با برخوردش بخاطر بود  هشد له صورتش
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  !نکنه خیانت شدن دیگه یکی زن

 :هق زدم و خسته گفتم

ت تنوه طلبه چون که بگی روحیهمحسن این اسمش عشقه نه این -

 که کسی حرمت حتی  تونستی نباشی. توجوری بوده. تو میپدرت این

صبا قبل از من تو همون  اون دونستیمی نداشتی نگه رو بوده عاشقتم

باخته بوده؟ تو جون کی هارو آتیش میزنی؟ عمارت کوفتی بهت دل

 !کسایی که عاشقتن؟ تو حتی یه ذره انسانیتم نداری چه برسه به عشق

 :صداش رنگ استرس رو گرفت

 صبا؟ عمارت؟ عشق؟ چی داری میگی نسیم؟ -

ینم بله این صبا همون صبای عمارتیه که پیش من بود نگو ا -

 .ش انقدر هم تغییر نکردهدونستی چون چهرهنمی

 :تندی گفت

 ...به جون خودت من تا حاال ندیده بودمش، فقط اسمش و -

از جام پاشدم و چند تیکه وسایل ضروری برای خودم و هلن جمع کردم 

  مداخل کوله

خوام صداتو شیم! بیشتر از این نمیدیگه فرقی نداره محسن، جدا می -
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رم بذار حداقل من و هلن کنار هم بمونیم. جز اون ط میبشنوم فق

 .هیشکی نمونده برام

در اتاق رو باز و کوله رو روی دوشم انداختم. رو به روی در ایستاده بود و 

شد نسیم احساساتی انقدر آسون ازش کرد. باورش نمیبا تعجب نگاهم می

بیرون اومدم و اون هم هاش خیره بشم از در که به چشمبگذره! بدون این

خوام صدات رو بشنوم برای غرورش بد دونستم بگم نمیدنبالم نیومد. می

 احساس خورد بهم که بیرون تازه هوای. نمیاد دنبالم دیگه  و  شهمی

 حتی. شدم رها بود داخلش محسن که آوری خفقان فضای اون از کردم

  .کردموندن با اون زیر یه سقف و تو یه جا حالم رو خراب می دیگه

به سمت ماشین رفتم که در کمال تعجب دیدم ترانه عقب نشسته و هلن 

هم پیششه. در جلو رو باز کردم که با قیافه عصبی و سرخ شده تارا مواجه 

 :شدم. تا نشستم گفت

ری روش مرتیکه بیشعور هرچی از دهنم در اومد و بهش گفتم چطو -

 !شده بعد از اون خیانت دوباره پاشه بیاد؟

 :با تعجب پرسیدم

 تارا باهاش دعوا کردی؟ -

خواستم اصال بذارم کردم؟ نمیش میایستادم نگاهپس چی؟ وای می -

زدی تو دهنش ترانه جلوم و بیاد باال ولی این کثافط خیلی لجبازه. می



 

 

 WWW.98IA3.IR 300 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

خیانت کردن تاوانش دادم اومدم باال بهش نشون میگرفت وگرنه می

 .چیه

به حرص و جوش خوردنش لبخند ضعیفی زدم. اما سریع برگشتم و به 

خواستم این هلن نگاه کردم که تو دنیای خواب خودش غرق بود. نمی

 :تری گفتچیز هارو بشنوه یا تو ذهنش بمونه. ترانه با صدای آروم

واس همین تون و حل کنین من گفتم دخالت نکنه، خودتون مشکل  -

 .نذاشتم

 :گفت دید، بود گذاشته ترانه پای روی رو سرش که هلن روی  م رونگاه

 .انقدر بازی کرد که خسته شد -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .خوام ذهنش درگیر بشهلطفا پیشش چیزی نگید، نمی -

 :رو به ترانه کردم و ادامه دادم

 .خسته نباشی، توهم امشب پابه پاش بودی -

 :به تارا گفتمو  

 .توهم انقدر حرص نخور راه بیفت بریم -

رفتم؟ تارا ماشین رو روشن کرد و از خیابون خلوت شب گذشت. کجا می
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خونه تارا! برای چه مدت؟ بعدش با یه بچه قراره کجا برم؟ کجا خودم و 

رو ادامه  آواره کنم؟ فکرم درگیر بود اما من با این لجن دیگه زندگی

ا جلوی در خونه ایستاد و من که روحی تو تنم نمونده بود دادم. تارنمی

هلن رو به آغوش کشیدم تا بریم داخل. تمام مدت  مثل جنازه و خسته

هم من سکوت کرده بودم و هم تارا. ترانه هم گاهی برای عوض کردن 

پرونه اما نه تارایی که غرق ای میمون جملهفضای وحشتناک سکوت

هام گمشده بودم و اد و نه منی که بین خاطرهدافکارش بود جوابی می

ریخت. داخل که شدیم، هلن رو داخل اتاق تارا اشکم گاهی یواشکی می

ش رو داد به در ش جا گذاشتم. تارا تکیهای روی پیشونیگذاشتم و بوسه

 :اتاق و آروم گفت

 .ببخشید یکم خونه مجردی من کوچیکه اما درش بروی تو همیشه بازه -

کرد برامون کافی نیست. خونه نقلی یه خوابه داشت که فکر می تارا یه

که اون رو از حس بدش در بیارم پاشدم و نزدیکش رفتم. برای این

 .دستش و گرفتم و بردم داخل حال

مدت پیشت بمونم ممنونم. دیگه جز تو کسی و که گذاشتی یهاز این -

 .ندارم

 :حرفم و برید و گفت

حرف و نزن. تو خودت و داری. به آدما تکیه نکن نسیم هرگز، هرگز این  -
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ای که االن از محسن خوردی بخاطر همینه، تو تا یه حامی میبینی ضربه

کنی. اما نسیم حتی اگر منم باشم بندی و دل خوش میهاتو میچشم

باید چشماتو باز نگه داری. مهربونی آدما کورت نکنه ممکنه پشت نگاه 

 !شه و پشت کمکشون صدتا حیلهگرمشون صدتا حرف نگفته با

 .ش گذاشتمفینی کردم و سرم رو روی شونه -فین

خیال، حق با توعه. شاید تاوان اعتماد بیش از حدم و دادم. ولی بی -

م تو روستا. مدت برگردم خونه پدربزرگیخوام یهچیزی که شده. می

جا اون خوام انقدرست. میهای نفیسهجا پر از هوای حاج بابا و خندهاون

خوام خودم و خالی کنم و انقدر با حاج بابام حرف بزنم تا خالی شم. می

کنم تو یه روز به اندازه تمام عمرم خسته یکم آروم بگیرم تارا. احساس می

 !شدم

 :اشکم رو پاک کرد و گفت

 .هرکاری بکنی پشتتم -

 .صدای ترانه اومد

 !رشون براههعه جمع کنین ببینم دوتاشونم فاز گرفتن آبغو -عه -

  .شد ساکت جا در ترانه که کرد غلیظی  تارا چشم غره

ترانه صورتش رو شسته بود و هیچ آرایشی نداشت، به نظرم چهره خودش 
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 :مون اومد لبخندی زدم و گفتمتر بود! نزدیکخیلی دل نشین

گی. شاید کسی که روز اول خیانت دیدنشه حتی بیا بشین، راست می -

 .بریزهنباید اشک 

 :نشست رو به روم و دست پاچه گفت

ن...نه منظورم این نبود، خواستم روحیه بدم فقط که اونم انگار خوب  -

 !نشد

های تقریبا بسته و غرهای زیر لبش از اتاق همون موقه هلن با چشم

 :بیرون اومد. خودش رو تو بغلم پرت کرد که گفتم

 هلن چرا بیدار شدی؟ -

باز کرد. خیلی به عکس مادرم که دیده بودم شبیه هاش رو بیشتر چشم

 ...هاشبود مخصوصا چشم

 :تر کرد و جواب دادصداش و لوس

 .خب بیدار شدم ترسیدم اومدم پیشت دیگه -

 :ترانه صداش کرد و گفت

 !بخواب صبح دوباره بتونی خوب بازی کنی -

نش فعال ای که انقدر فیس و افاده داشت روحیه کودکاشد ترانهباورم نمی
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 !باشه

 :هلن یکم فکر کرد و گفت

 آبجیت دوباره صبح میاد باهم دیگه بازی کنیم؟ -

 :ترانه یکم جا خورد و گفت

  گیری؟آبجیم؟ چرا سراغ آبجیم و می -

 :تارا رو نشون و ادامه داد

 !اینه آبجیه من -

 .هلن نگاهی به تارا انداخت و باز روش و به سمت ترانه برگردوند

گم اون یکی آبجیت و میگم که کل همین این آبجیت و نمینه خاله  -

 !امروز و باهام بازی کرد دیگه

ترانه مات و مبهوت خیره هلن بود و من هی منتظر بودم چیزی از 

مون متوجه منظورش نشدیم بلند که هر سههاش بفهمم. بعد از اینحرف

ابید برگشتم که خوشدم و هلن رو بردم تا دوباره بخوابونمش. بعد از این

 :که ترانه پرسید

 گفت؟نسیم. هلن چی می -

ست دیگه حتما تو عالم خواب و خیالش یچیزی پرونده تو هیچی بچه -
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 !توجه نکن

این و گفتم. اما نگفتم که موقع خواب باز هم هلن سراغ خواهری رو 

 !دونستیم کیهگرفت که ما نمیمی

خندید. من که داشتم هی میتارا بعد از چند ثانیه پقی زد زیر خنده و 

 خیره بود هاشناخون گیر در که ایترانه  کشیدم بالیوان آبی رو سر می

  .شدیم تارا خندیدن هادیوونه مثل

 :سرخ شده بود و نفس کم آورده بود که گفتم

 !تارا آروم باش چته؟ -

داد. به زور خنده خودش و کنترل کرد و با انگشت ترانه رو نشون می

ای باال شد. ترانه شونهش مانع از حرف زدنش میمونده خنده هنوز ته

 :انداخت و گفت

 !من چی؟ -

نگرانش شده بودم. نکنه رفیق عزیزم خل شد رفت! ترانه بعد از چند ثانیه 

 :خیال شد و باز مشغول ناخونش شد. تارا بعد از آروم شدن گفتبی

 شی؟چیزی بگم ناراحت نمیترانه یه -

 .تکون دادترانه سری 
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 دونی چرا هلن گفت آبجیت؟می -

سرش رو به نشونه منفی تکون داد و من هم منتظر بودم تا حرفش رو 

 :ای تو موج صداش مونده بود گفتادامه بده. همونطور که ته خنده

ای و کنی که تو رو با آرایش دیده فکر کرده یکیچون انقدر آرایش می -

 .بدون آرایشه هم آبجیشه

دستش رو روی دلش گذاشت. پخش زمین شد که من با گفت و 

های گشاد منتظر ری اکشن ترانه خشک شده بودم. آب دهنش رو چشم

قورت داد. معلوم بود یکم ناراحت شده اما خودش رو سریع جمع و سرش 

 .من نگاه کردرو باال آورد و به

 سرش آب دیگه من دل این  نسیم توهم بخند نگرانم خفه شی. -

 ...گذشته

گفت. منم آروم سرم و به زیر انداختم و لبم رو گاز با لحن کولی باری می

مون م بیشتر نشه. یهو نگاه من و تارا بهم افتاد که خندهگرفتم تا خندهمی

شدیدتر شد و قهقه منم به آسمون رفت. اولین شبی که شکست عشقی 

 !خندیدمها میخورده بودم. داشتم مثل دیوونه

 من انقدر زشت شدم؟یعنی  -

 :با این حرف ترانه دست از خندیدن برداشتم و گفتم
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تری فقط با آرایش انقدر تغییر کردی که... نه اتفاقا بدون آرایش دلنشین -

ست حتما ولی بخدا منظور بدی نداشتیم. نه ما نه دخترم اون یه بچه

 .نشناخته تو به دل نگیر

 :ش و گفتتارا زد رو شونه

 .ا به دل بگیرچرا اتفاق -

 .بعد باز هم مثل اسب خندید و پخش زمین شد

م آویزون شده بود و هام ته کشید و رفتم تو خودم. لب و لوچهیهو خنده

خواستم با عقلم فرار کنم، دلم داد. هر لحظه که میبغض گلوم و فشار می

گشت سر خونه اول. تارا با دیدن حالم سریع گرفت و برمیبهونه می

 :جمع و جور کرد و گفتخودش رو 

 .نسیم تو خیلی امروز خسته شدی برو بخواب -

بدون مخالفت سری تکون دادم و کنار هلن جایی خوش کردم تا بخوابم. 

 و بود شده شکسته غرورم  ذاشت بخوابم.قدرت غم و شکست نمی

 خیلی من یا و بود خواه زیاده محسن یا. کردممی بودن ناکافی احساس

 ...براش بودم کم

ها هم لطفش رو جبران کنم و م رو کردم طی این سالاما من تمام سعی

  !که نشد، تقصیر من نیستهم همسر خوبی باشم. این
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که کسی بتونه انقدر راحت بهم خیانت کنه یعنی بیشتر از چیزی ولی این

ش رو ثابت کرد. طی لیاقتیکه نباید به محسن بها دادم و اون کمال بی

جای نقلی برای خودم و شد حدس زد یهها وپس اندازهام میکردنکار 

 ...هلن پیدا بشه اما مطمئن نبودم

خواست خونه روستایی رو از دست بدم. جایی که پر به هیچ وجه دلم نمی

 .مونداز خاطره بود برام باید برجا می

دای با هزار فکر به خواب رفتم. اما خوابم اتقدر پریشون بود که وقتی با ص

هلن بیدار شدم طوری خستگی تو جونم بود که انگار دیشب رو کال 

 :دوییده بودم! هلن سمتم اومد و گفت

 !مون؟ریم خونهکی می -

 .شاید قرار باشه یجای دیگه زندگی کنیم عزیزم -

 :همون موقه تارا تلفنم رو آورد و گفت

 .زنهمحسن زنگ می -

خودش برد بیرون و در اتاق رو هلن دیگه نتونست چیزی بگه چون تارا با 

 .پشت سرش بست

 الو؟ -
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 .سالم نسیم -

 :تفاوتی گفتمبا صدای بی

 کاری داری؟ -

 ...گفتم شاید از دیشب خوب فکر کردی و تصمیم گرفتی ببخشی منو -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

انقدری احمق بودم که بهم خیانت کنی، اما انقدری احمق نیستم که  -

  .ببخشمت

 :سوزناکی کشید و جواب دادآه 

دونم بهت بد کردم نسیم. قبول دارم اما لطفا به هلن چیزی نگو. می -

دونم نمیمونی خودم در خواست طالق چون کارم و قبول دارم و می

توافقی میدم تا کارها زودتر پیش بره. نیاز به مشاوره و این جور چیزهام 

رو هم طوری  افق نامهنیست گواهی عدم سازش و یجوری گیر میارم. تو

کنم که همه چیز به نفعت باشه مقدار مهریه و پول و خونه و تنظیم می

غیرت که هنوز انقدر بیدم. اما فقط بخاطر اینماشین هم همه رو بهت می

م تو آوارگی بمونن. یادت باشه نسیم حتی اگه نشدم بذارم زنم و بچه

هستم. حتی اگه خودتم جداشیم بازهم در رابطه با هلن هرکاری باشه 

 ...کاری داشتی
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 :بازهم پریدم وسط حرفش

 !تره احتیاج دارم؟چرا فکردی من به اون پول تو که از خودت کثیف -

بازیم کار دستمون داده اما تو دونم هوسدونم اعصابت خورده میمی -

کنی بعدش سرعقل میایی. یه وکیل اخالقت همینه اولش لجبازی می

گیرم توافقی طالقت میدم تا جور کن فقط منم وکیلم و میبرای خودت 

سالته روستایی نیستی که نگران  ۱۷اذیت نشی تو دیگه االن دختره 

ای که مطمئنم از پس خودت بر میایی. کنار چیزی باشی یه زن با یه بچه

خوام خوری و من نمیمونی اگرم بمونی فقط ضربه میمن که نمی

جایی بیشتر صحبت دونم اونونه تارا میناراحت باشی! شب میام خ

کنیم. فقط لجبازی و بذار کنار و درباره توافق نامه عاقالنه فکر کن. می

 .مراقب خودتون باشین... خدافظ

شد فهمید بعد هم قطع کرد. رفتارهای محسن ضد و نقیض بود و نمی

رو ما بود. هوامون کرد اما حواسش بهکجا انسانه کجا حیوان! خیانت می

کرد داشت اما خودش باعث شد این زندگی بپاشه. اگر خیانت نمی

 .تونستم بگم محسن بهترین آدمیه که دیدممی

خورد و تارا براش پاشدم و در اتاق رو باز کردم. هلن داشت صبحونه می

 .ریخت. خبری از ترانه هم نبودچایی می

 چی گفت؟ -
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 :ش گفتمای داخل دهنم گذاشتم و بعد از قورت دادنلقمه

خودشم راضیه توافقی طالقم بده. حتی گفت خونه و ماشین و پولم  -

 ...دهمی

 :پرید وسط حرفم و پریشون گفت

 !بگو که قبول کردی -

 .خوامطالق و که با کله قبول کردم اما من پول اون و نمی -

 :عصبی نزدیکم اومد و گفت

ش و بده. نه هخواد خرج بزرگ کردن بچده اون میاون به تو پول نمی -

 .باشه داشته و  تنها االن بلکه وظیفشه تا همیشه هوای هلن

مون ما و منتظر ادامه حرفهای درشت شده زل زده بود بههلن با چشم

بود تارا که دید جلو این فسقل نباید حرفی زد فرستادش تو اتاق و سرش 

 :هاش گرم کرد. بعد بیرون اومد و گفترو با اسباب بازی

نسیم اوج احمقیته بخوایی اینارو رد کنی. اصال فکر کردی چطور  -

ش چی؟ ای این بچه رو بزرگش کنی؟ آیندهخوایی بدون هیچ پشتوانهمی

هلن قرار نیست همیشه بچه بمونه! بجای غرورت راه درست و بچسب و 

خواد به نفع تو بنویسن. برای وکیلم طور که میبذار توافق نامه رو همون
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 .تونه کمکت کنهزنیم به خاله این دختره ندا اون میزنگ می

تونستم گفت! میکردم. بد نمیهاش گوش میساکت بودم و به حرف

خواست. و امکان شاید خودم و با یه وضعی نجات بدم اما هلن آینده می

راحت زندگی کردن! تا شب منتظر نشستم و بعد محسن باالخره زنگ و 

 .زد

هاش تو هم بود! هلن وقتی فهمید محسن اومده تارا بیشتر از من اخم

 بدون  انقدر خوشحال شد که یه آن فکر کردم چطور قراره این بچه

. بگم بهش قراره چی و کنم متقاعدش خواممی چطور! بیاره دووم پدرش

 خیانت! بود ممکن غیر هرچند رسیدنمی آسیبی شروحیه به کاش فقط

 ...ببخشم بخوام که نبود چیزی

 با  خواست راحت طالقم بده.محسن هم این رو فهمید که میحتی 

 اون با تونستمنمی... جهنم شدمی  روزم هر زندگی اون داخل موندن

 هم و من هم! بتونیم یعنی... بتونم باید شده هرجوری. بیام کنار بد حس

 اگر اون. بگذرونیم کار خیانت یه بدون رو مونزندگی بتونیم باید هلن

کرد تا این زندگی نپاشه... نه ش رحم میزندگی و بچه به داشت رحم

 ...که بایسته و بگه من پدرم رفتماین

شد. ش جدی بود و گه گاهی با لبخند به هلن خیره میاومد داخل. چهره

  !ت هم رحم نکردیمحسن تو حتی به بچه
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 :ش اشاره گرد و گفتبه مرد کناری

نده امیدوارم تا فردا نسیم هم خب ایشون هم آقای شمسی وکیل ب -

وکیلش رو بگیره. من امروز با آشناهایی که داشتم نامه عدم سازش رو 

طور که گفتم همه چیز گرفتم توافق نامه رو هم وکیل تنظیم کرده همون

به نفع نسیم! یه ماشین و یه واحد تو یه ساختمون تو یه منطقه خوب. 

 ...مونه هلنفقط می

 :اومد قلبم رفت رو تپش هزار و با لکنت گفتماسم هلن که 

هلن باید با من بمونه تو صالحیتش و نداری تو خیانت کردی من  -

 ...ذارم دخترم بین هزارتا خراب بمونهنمی

 :محسن پوزخندی زد و گفت

سپرم بهت ولی توهم یه روزی برام با همین دونم هلن و میخودم می  -

همون روزی که حاضر شدی با یه غریبه همخونه خراب ها فرقی نداشتی. 

 !ت نمونیشی اما پیش خاله

کردم که های سردش بهم خیره شد. حتی فکرش رو هم نمیبا چشم

رحم شده باشه. کسی که ادعای عشق داشت چطوری قدر بیمحسن ان

ها فرقی نداشتم؟ بعضی انقدر تغییر کرد که بگه من براش با اون خراب

مونه، شن که آدم هاج و واج میمدت عوض میطی یه ها طوریانسان
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 ...ها بودمحسن هم از همون آدم

شه و این محسن بعد از این همه ایفا کردن نقش یه عاشق یهو متنفر می

زنه؟ شاید هم این حرف حرفی بوده که ته دلش تا همیشه حرف رو می

  .کردهسنگینی می

 :تارا بلند شد و گفت

مرتیکه تو حق نداری به رفیق من توهین  هوی درست حرف بزن -

 ...کنی

شکسته. اما سریع خودم رو جمع کردم و خودم شک زده بودم و دل

 :گفتم

شناختم فرقی نداری. توهم یه توهم با مردای کثیف و هولی که قبال می -

شیطان صفتی مثل بقیه. باشه هرطور دوست داری فکر کن ولی دهن 

من بگی خراب! همین خرابی که و بهتونی بچرخونی کثیفت رو نمی

کنم، حتی سر عصبانیت دست به کار گی مادر بچته. پولت و رد نمیمی

کنی بلکه خواد و تو لطف نمیزنم این بچه بزرگ شدن میاحمقانه نمی

ش و دادن. اگه به نظرت من خرابم چرا هرکاری کردی تا وظیفته، خرجی

 راضیم کنی بهت جواب مثبت بدم؟

 :نشانه اعتراض بلند شد و گفت وکیل به
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 .که جنگ راه بندازینبسه دیگه قراره توافقی طالق بگیرید نه این -

 :طور که خیره من بود بلند شد و گفتمحسن هم همون

که دونم چرا یهو عصبی شدم از ایناین جمله از ته دلم نبود. فقط نمی -

دونی من درسته یدیگه تو و هلن رو ندارم و یکم زبونم فقط بد چرخید. م

م جورایی تعادل عصبیاز تو عصبانی نشدم و از خودم عصبانی شدم. اما یه

 .خوام. خداحافظرو از دست دادم. معذرت می

خواستم بگم تو کی تعادل روانی داشتی که بعد هم سریع زد بیرون. می

داد و در رو طور هی فحشش میاالن از دستش بدی آخه؟ تارا همین

م هام روی گونهبست میخ سرجام نشستم و اشکیپشت سرشون م

 ...ریخت

ها و دونم قصدش چی بود. درست نشناخته بودمش تمام حرفنمی

ای قایم شده. و این شون شخص دیگهای بود که پشترفتارهاش مرموذانه

 و  آدم دلم رو شکسته بود. هرچقدر ادعای قوی بودن رو داشته باشم

 دلم ته -ته باز کنه رشد دلم تو بیشتر روز هر محسن نفرت هم هرچقدر

 و بود مبچه پدر اون. کردمی خودنمایی عشقم اولین از خوردن ضربه غم

کردم تنها منجی منه! یادم رفته بود که جز خدا که روزی فکر می شخصی

 ...ای نیستناجی دیگه

های بیش از حد زمینم زد. این که یادم رفت خدایی این تکیه کردن
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که یه انسان رو تنها پناهگاه باید دست به دامنش بشم. نه اینهست 

خودم حس کنم و عشق چشمم رو کور کنه. شاید هزاران رد از خیانتش 

کوری عشق باعث شده بود من هیچ جا گذاشته بود و اینتو زندگیم به

وقت هیچ کدوم رو نبینم یا اگر هم دیدم توجهی نکنم... محسن بعد از 

و دلیل های مبهمی برام داشتزندگی هنوز قسمت نزدیک چهارسال

کردم تا کسی باشم که رو می مدونستم. اما همه سعیخیلی چیزهارو نمی

 .کنهبه آینده نگاه می

 :م رو از اشک پاک کرد و گفتتارا با نوک انگشتش گونه

هی نبینم بخاطر اون بی ارزش اشک بریزی. ببین هلن االن میاد و  -

 تقاص یجا معوضی اون باشی محکم باید شده که  خاطر اونمبینه تو بمی

 ...نسیم هست خدایی. میده پس رو کارهاش همه

م دونم که هست از یادش غافل شدم که زندگیخدایی هست تارا! می -

م غم دیدم داغ خواهر دیدم. حسرت حاج بابام موند این شد. از نوجوونی

زد. کسی که بهش تکیه کردم بهم رو دلم. رفیق عمارتم از پشت خنجر 

 .خیانت کرد

 :هام اوج گرفت با صدای لرزان گفتمهق -هق

خدا هست. من بندش کم گذاشتم اون چرا انقدر ولم کرد؟ تارا من از  -

روز خوش با یه آدم رو دلم موند. من حتی همه خوردم. من حسرت یه
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نه من واقعا نحسم.  -م شدم... نکنه... نکنه ساشا نفرینم کرده باشه؟ نهبیوه

گفت؟ کردن وجودم کثیفه. مگه ملوک هم همین رو نمیهمه فکر می

که مادرم صیغه پدرم بوده بازم م؟ با اینزادهگفت من یه حروممگه نمی

  .پشتمه ها من نفرین

 .دیگه کنترل خودم از دستم در رفت

م به م نه تنها زندگی خودم و بلکه زندگی دخترم رو هتارا من نحسی -

پدر باید بزرگ شه اون تنها اون چه گناهی داشت که بی گند کشید

 ...گناهش اینه که مادرش منم

ته  -داد اما من از تهزد و روحیه میهام رو میتارا پشت سر هم ضد حرف

 ...زدم برای بدیمنی وجودمدلم زار می

 مجورایی قبول کرده بودم که نحسم. من باعث افسردگی مادرم شدهیه

پر شدن  -حتی زمانی که تو این دنیا نبودم. من باعث شدم ملوک پر

خواهرش رو ببینه. ای لعنت به وجودم که بد موقه بوده و زندگی همه رو 

م نشد مادر خوبی باشم. برای خواهرم نشد خواهری تلخ کرده. برای بچه

 !کنم حتی برای محسن شاید کافی نبودم

افکارم بودم که صدای تارا و  قدر غرقهام رو پاک کردم. اناشک

ها دورتر در حد زمزمه به هاش تاثیری نداشت و انگار از کیلومترحرف

 هلن یاد  که کنارم بود و دستم رو گرفته بود.رسید. با اینگوشم می
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 ازش خبری و بود نیومده بیرون هنوز که داشت تعجب جای برام افتادم

  .نبود

 کنه؟میکار تارا، هلن داره چی -

 جااون از داره  ترانه خونه واحد بغلی بود. هردو واحد از طریق تراس راه -

 .راحت خیالت اون پیش فرستادم

قراری وجودم رو پر کرد. و اشک. امان از دوباره لرز بدنم رو گرفت. بی

کرد. تارا بادیدن تغییر حالت های داغی که چشمم رو رها نمیاشک

دونم ی نداشتم. نمیزد. اما من توجهنگران صدام میم یهویی دوباره

ای یا مدتی بغض سنگین گلوم رو بین ریزش و سازش ای، دقیقهثانیه

تونستم بکشم ش داشتم که نفسم و بند آورد. نفس نکشیدم. شاید مینگه

هام بیشتر شد. اطراف دونم! بدنم لرزش شدیدتر و اشکاما نشد. نمی

  .هاماشک گرمی  د و ظلمات سالمی کرد بهتر شرفته سیاه -رفته

اطراف گنگ. صداها ناواضح. نور کم و ضعیف باالی سرم. گرمی دستی 

هام رو باز های درک اطرافم بود. زمانی که چشمبروی دستم. اولین نشانه

 :. تارا سریع بغلم کرد و گفتکردم. با پرستار و تارا مواجه شدم

 .وایی خدایاشکرت -

 :سریع تارا رو کنار زد و گفتپرستار 



 

 

 WWW.98IA3.IR 319 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

ره؟ تنگی نفس؟ حالت تهوع؟ لرز شدید؟ هات بازهم سیاهی میچشم -

 هنوز عالیم رو داری؟

طور که دستم رو دیدم همونکه کمی اطرافم تاریک میباتوجه به این

 :خواستم بشینم گفتمذاشتم و میروی سرم می

 .نمبیدونم. خوبم فقط یکم همه جارو تاریک مینمی -

 :پرستار سرم رو از روی دستم کشید و گفت

 کنن درستش بگن بسپرم باید شده ضعیف  نه خوبی. نور این اتاق -

 .کرده رو خودش کار هاتقویتی وگرنه

 :تارا صحبتش رو تایید کرد و گفت

کنم به خودت مسلط باش االن آره ولی. ببین نسیم ازت خواهش می -

دونم فشارها فشارهای عصبی از حال بری. میزمانی نیست که بخاطر 

تر باشی تا جا قوی بودی دمت گرم. اما باید قویقدری زیاده که تا اینان

 .اوضاع باب میل خودت و هلن بشه

 :پوزخندی زدم به حرفش و گفتم

قوی بودن کلمه ناآشنایی نیست برام اما باب میل چرا! این زندگی هیچ  -

 االن بخوام که نکردم هم  شوده. حتی تجربهوقت کامال باب میل من نب
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 .دونم باید منتظر چی باشمنم و حتی نمیک تالش براش

 :تر شدتارا لحنش جدی

مدت آروم باش هلن تو رو تو ها نیست. حداقل یهاالن وقت این حرف -

دونی ترانه چطوری با چه ترفندی بیرون از درمانگاه این حالت دید نمی

دونی دخترت چقدر اشک ریخته و دلواپسه لطفا با نمینگهش داشته. 

حال خوب بیا بیرون وقت جا زدن نیست. هلن باید سرحال ببینتت. مدام 

گیره اون دختر االن تو مرحله گنگ داره سراغ محسن و تو رو می

دونه پدرش چه آدم خبره. حتی نمیدونه اطرافش چهزندگیشه که نمی

اید یه تصویر خوب تو ذهنش بذاری. نباید ایه و نبایدم بدونه! بعوضی

  .صدمه بزنی به اندازه کافی امشب ترسیده و تو شک هست

جوابی ندادم. حرفش حق بود و جوابی نداشتم که بدم. سری تکون دادم  

 :خودم رو جمع و جور کردم. وقتی روی پا ایستادم تارا گفت

 خوبی؟ کمکت کنم؟ -

 .پوزخندی زدم و صاف ایستادم

 .بابا چم شده مگه حتما یکم فشارم افتاده وگرنه چیزی نشدهنه  -

ای زمزمه کرد. نباید انقدر از خودم ضعف تر شدو تارا خوبهلبخندم عمیق

 .دادمنشون می
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 تو بستنی. سرش پشت هم ترانه اومد جلو از هلن شدم خارج که  از در

 کهاین از بعد. شد گردنم آویزون من نشستن با و انداخت زمین رو دستش

را شدیم. داخل تا خونه راهی تشکر ترانه از و کردم آروم رو دخترکم

 :ماشین سکوت در جریان بود و هلن خوابش برده بود که تارا گفت

 خوبی؟ -

 :گفتم و کشیدم هلن  لبخندی تلخی زدم، دستی داخل موهای

م اما من یه دلخوشی دارم م نقطه سیاهیه تو زندگیمحسن و گذشته -

فهمم کافیه برای زنده بودنم. برای زندگی ای که حاال میتارا. دلخوشی

ترین کردنم برای عاشقش بودنم و حتی برای امیدوار بودنم. هلن روشن

هارو فراموش کنم. و البته بخش زندگیمه که باعث میشه همش تلخی

کنم اول خدا و بعد شما سه رفیقای بامعرفتی مثل شما دوتا. احساس می

  .تونین کمکم کنین تا از این حال در بیاممینفر 

طور که تارا لبخند عمیقی زد و به خیابون چشم دوخت. ترانه همون

 :گفت کردمی پاک رو رژش جلو صندلی آینه تو  داشت

شم از وقت گذروندن بااون معصومیتی هلن واقعا شیرینه. خسته نمی -

 .هاش هست که دل آدم میره براشداخل چشم

ای روی پیشونی زیباترینم کاشتم. من از اوج تشکری کردم و بوسه

نوجوونیم عشق مادری رو تجربه کردم. یهو به خودم اومدم و 
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 برقی. مادرم یه من ندازهمی یادم هاشچشم برق که بغلمه دختری  دیدم

 داخل حس این تسلیم عجیب من و بود محسن هایچشم به شبیه که

 دلم. وجودم تو زهری شد محسن که افسوس اما. بودم شده هاشونچشم

شه در آینده نه چندان دور بزرگ می پدر بدون. سوختمی دخترم برای

بینتش حتی شده باشه از دور یا نزدیک این سراغش رو میگیره. می

فهمه چرا از بستگی به تصمیم محسن داره. و زمانی که بالغ شد می

داد و دیگه بخاطر بچه طالق  . شاید اون موقع بهم حقپدرش جدا شدم

تونم بگم هم براش مادر میشم هم پدر. . من نمیبودنش ازم گالیه نکرد

تونم هر ایستم و تا میچون من فقط مادرشم اما مثل یه مادر پشتش می

های نفیسه، به کنم حتی به غلط! به اشکلحظه هرجا ازش حمایت می

ترم قسم که هیچ جا و های حاج بابام و به دو گوی زیبای دخخستگی

هیچ وقت از تالش برای موفقیتش دست نکشم و اینه تمام امید و 

 ....هدفم

 خونه به صبح یازده ساعت و گرفتم رو طالق  بعد از پنج روز باالخره

 نگاه آخر لحظه. بود خوابیده خوابیدنش، دیر دلیل به هنوز هلن. برگشتم

 پس بکشه دست کارش از نکرد تالش حتی اون دیدم رو محسن غمگین

شد از زن  حاضر فقط که بود عوضی و کثیف مرد یه اون بود؟ چی شنگاه

 !هاش نهش دست بکشه اما از کثافط کاریو بچه

ها و بی به هلن فهموندم که محسن رفته یه سفر طوالنی اما سوال
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کرد. محسن گفته بود تا وقتی که یکم م میهاش گاهن کالفهقراری

بینتش اگر االن ببینه و در حالت گنگی متوجه جدایی نمیتر نشه بزرگ

مون که خرابش تره. ازش متنفر بودم برای زندگیما بشه براش سخت

ای که قراره با دخترم کرد. اما من یه زندگی جدید در پیش دارم. زندگی

 ...ساخته بشه

کردم که تارا از در اتاق داخل شد و وسایل خودم و هلن رو جمع می

 :گفت

 ری؟می -

 .آقا محسن خونه به اون خوبی داده چرا نرم -

  .خندید و نشست باالی سر هلن که خوابیده بود

 ...تونتو همین مدت کم عادت کردم به جفت -

ش نگاه کردم ابروهای زخیم اما مرتبش توهم رفته های مشکیبه چشم

  .بود و موهای فرش رو به زیبایی باالی سرش بسته بود

دونی که به محسن گفتم خونه رو همین اطراف بگیره اونم فقط تارا می -

تند میاییم پیش هم نگران نباش.  -که نزدیکت باشم. تندبخاطر این

کنم از دیشب که تلفنت زنگ خورد یه امواج منفی راستی احساس می

 دورته. چیزی شده؟

خواست انکار بکنه اما بعد بادش خالی و لباش افتاده شد. اشک درون 

زار گریه کرد.  -هاش جمع شد. خودش رو تو بغلم انداخت و زارمچش

جیگرم آتیش گرفت که تا االن این همه بغض رو بروز نداده و فقط اخم 
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 .کرده

 شده؟چی -

فینی کرد و سرش رو باال آورد. خم شد و از داخل کشوی میز  -فین

 :آرایشش پاکتی رو در آورد. داد دستم و گفت

 .بخونش -

ست. داد دعوت نامه. ظاهر و طرح زیبای پاکت نشون میسریع گرفتم

بازش که کردم طرح عروس و داماد خود نمایی و بعد شعر کنارش دیده 

 ...شد. در آخر هم اسم عروس و داماد

ترین حالت خودش رسید و گردنم هام به درشتبا دیدن اسم داماد چشم

 .دی رد لبشهاش روانه بود و تلخنتند باال اومد. تارا هنوز اشک

من گفت سنش کمه و شرایط ازدواج نداره. بهم گفت بینی نسیم، بهمی -

ست. حاال دیشب که تونیم باهم باشیم چون اوضاش بهم ریختهنمی

ش که رفیقم بود اومد این و داد و گوشیم زنگ خورد نرگس دخترخاله

 .گفت عروسیشه

 یعنی چی با چه رویی دعوتت کرد عروسی؟ -

 :ک کرد و جواب دادش رو پااشک

خواسته بدونم چه دعوتم نکرد فقط به عنوان رفیق گفت که می -

  .ای بودهعوضی

اومد به تارا پوزخندی زدم. اون اگر واقعا قصدش رفاقت بود هیچ وقت نمی

  .این خبر رو بده
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 :ش رو مالیدم و گفتمشونه

ن و کنم. خداروشکر کن قبل از اتفاقی جدا شدین مشدیدا درکت می -

تونی ببین با یه بچه جدا شدم. تازه اسمشم روت نبوده تارا. یعنی می

 .تو بسازی و هنوز شانس زندگی داریراحت آینده

 :تر شد، گفتسری تکون داد و لبخندش عمیق

 .توهم شانس زندگی رو داری هنوز، خیلی جوونی -

 .آهی کشیدم

ردن و داشته دیگه االن من باید تالش کنم تا دخترم شانس زندگی ک -

ش باید باشه. درسته محسن خرج هلن رو یکم داده اما من برای آینده

کنه و بخشیشه فقط باید دنبال تالش کنم. این پول تا همیشه کفایت نمی

کار باشم از خودم بگذرم و همین که دخترم بخنده کافیه برام. زندگی من 

 ...دیگه دخترمه وگرنه

 :حرفم رو قطع کردم و گفتم

خیال باید برم االن دیروزم که خونه رو بنامم زده. کمی از اثاث باقی بی -

دم طی مونده رو هم االن میارن. شاید االن مجبور باشم اما قول می

 .مدت کوتاه تمام وسایل اون خونه رو با پول خودم بگیرمیه

که کمی جمالت انگیزشی بهم زد و شیرم کرد رفتیم خونه بعد از این

کار و تمیز کاری کردم تا از پا افتادم. خودم رو پرت کردم  قدرجدیدم. ان

 :روی مبل و با خستگی گفتم

 .تارا بسته دیگه توهم خسته شدی بیا بشین -
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 .آخرین ظرف رو داخل کابینت گذاشت و نشست کنارم

 جا ببینمت کجایی؟هلن بیا این -

 :ذوق گفتبدو از اتاقی که براش چیده شده بود بیرون اومد و با  -بدو

 .عروشکم خیلی خوشگله -

 :بغلش کردم و گفتم

 !تره، تویکی از اون خیلی خوشگل -

  .گیج تو چشمام نگاه کرد که خندیدم و گذاشتمش زمین

 :تارا گفت

 ری؟فردا می -

خوام برم یه سر به روستا بزنم. دلم هوای حاج بابا و نفیسه رو آره می -

 .کرده

 :فتچند ثانیه نگاهم کرد و بعد گ

 خوبی؟ -

 .سرم و پایین انداختم و بغضم رو قورت دادم

 .آره -

 !نیستی -

 :اشک سرکشم رو پاک کردم تا هلن نبینه. گفتم
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 .هستم -

 خوایی بگی دلت براش تنگ نشده؟یعنی می -

 :ای اعصابم بهم ریخت و گفتملحظه

 چه اصراری داری که من و داغون ببینی؟ -

 :تند گفت

 .مئن شم که خوبیخوام مطمن فقط می -

 .روحیه عصبیم پر کشید و جاش رو به یه نسیم داغون داد

کنم یه آدم حتی اگه عصبانی هم باشه باز با زن و همش به این فکر می -

نه. دیدی اون شب جلو وکیل چی زطوری حرف نمیش اینمادر بچه

 .گفت دیگه

 :ای باال انداخت و با تعجب گفتشونه

شه عجیبه، اما خب شخصی که آدم درستی نیست نمیبرا منم خیلی  -

ازش انتظار داشت که حرمت نگه داره. اون اگه حرمت حالیش بود که 

 .وضع این نبود

 .تایید کردم و دیگه چیزی نگفتم

 از ترانه و تارا  اون روز رو معمولی تو خونه جدید گذروندیم و آخر شب
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واحد  به رسیدم و باال رفتم رو برگشته پایین هایپله. رفتن پیشمون

هق آرومی به گوشم رسید.  -خودمون. در رو که باز کردم صدای هق

من جلوتر که رفتم دیدم هلن نشسته رو زمین و تلفنم دستشه. پشتش به

 :گفت  شدید من رو. آروم هق زد، با لحن و تلفظ کامال بچگانهبود و نمی

 کی میایی پیشم پس؟ -

م رو محکم کوبید رو زمین. زود شد و گوشیهاش بیشتر هق -بعد هق

 .هاش بود رو بلند کردمرفتم کنارش نشستم و سرش که رو زانو

 کردی؟شده عزیزدلم تو که االن داشتی بازی میچی -

ش بود. با عصبانیت گوشی رو برداشتم، های اشکیجوابم فقط چشم

 .جوابم رو با الو دادتماس قطع شده بود و محسن بود دوباره زنگ زدم که 

 چی به این بچه گفتی؟ -

 :هلن یکم از صدای دادم جا خورد و محسن ریلکس گفت

من فقط زنگ زده بودم بهت ببینم همه چی مرتبه یا نه؟ هلن گوشی  -

تون. مگه تو به این بچه نفهموندی که رو برداشت و گفت کی میام پیش

 !من مسافرتم

 :هام قفل هم شد. با لحن بدتری گفتمدندونعصبانیتم بیشتر و 
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تونه به همین زودی دوری پدرش که خیرسرش رفته ست بچه نمیبچه -

 .مسافرت رو تحمل کنه که

. تقریبا اشکش بند مسافرت رو محکم گفتم تا هلن که نشسته بود بشنوه

  .کردفین می -اومده بود و فین

یجوری سرش و گرم کن  من این همه پول ریختم زیر دست و بالتون -

 !دیگه

ور خط رسید. جیغی از حرص گفت از اونصدای زنی که اسمش رو می

 :کشیدم و گفتم

 مگه همه چی پوله کثافط؟ -

تلفن رو پرت کردم که خورد به دیوار. خودم نشستم و سرم رو بین 

هام گرفتم. اشک همه صورتم رو پوشونده بود کنترل رفتارم از دست

جلوی هلن وا دادم. وا دادم و دخترکم از خودم ترسید دستم در رفت و 

اما باز به بغل خودم پناه آورد. اشک ریختم و شکستم. ازش متنفر بودم. 

 به بخواد که نداشت  کشید چون انسانیت و شرفیپولش رو به رخم می

 که وقتی حتی. خیانت و دوری این از سوخت وجودم تمام. بکشه رخ

 محکم خواستم من. شدم جدا تازه که زمانی تو اونم خوبم کردم تظاهر

  تونم اما دلم و چیکار کنم؟باشم اما درونم داغونه. ظاهرا می

هم من و هم هلن آروم شده بودیم و آروم داشتم دستم رو روی موهاش 
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 :کشیدم. سرش رو بلند کرد و گفتمی

 .خوامبابا رو می -

گفتم مادرتم گفتم به دخترم میمیلبخند تلخ و زهر آلودی زدم چی باید 

کرد خیانت کنه؟ اون پدر نبود. یه بی خواد که فکرشم نمیمحسنی رو می

دید. حرف قبلم رو پس همه چیز بود که همه چیز رو پول می

 اون. دیدم که آدمیه ترینعوضی محسن هم خیانت بدون حتی  گیرممی

  .خودش تاریک دنیای تو غرقه. نیست بلد هم کردن پدری حتی

اما حق من و هلن نبود که دنیامون تیره بشه. حق دخترم نبود بی پدر 

 .بزرگ شدن

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

  .دونستی منم بچه بودم بابام رفت یه جا کار کنه؟ مثل بابای تومی -

ش خیلی سرم رو که پایین آوردم دیدم تو بغلم خوابش برده . بعد گریه

 دردهای  کنه تاروونه می . گریه کردن خوابی رو به چشمخسته شده بود

 :گفتم آرومی صدای با. بشه حس  اقعی کمترو

اما بابای من هیچ وقت برنگشت. حتی قبل از بدنیا اومدن من رفت  -

دونستی من خودم مادرم رو فرستادم مسافرت؟ من باعث و مسافرت. می

 .ش بودمبانی
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گرفت و راحت بود. داشتم با صدام هر لحظه اوج میبیو  های خفهگریه

 .کردمزدم اما درد و دل میخودم حرف می

تهش چندبار  -تره تهای! همه چیز برات آسونخوشبحالت هلن. بچه -

کار کنم؟ بهونه بگیرم؟ کی شه. من چیگیری دیگه. حل میبهونه می

تا یادم بره؟ اصال مگه هام رو ببینه و با یه چیز دیگه سرگرمم کنه بهونه

یادم میره؟ حتی اگه یادمم بره من مادری ندارم که سرگرمم کنه. شاید 

کنه. حتی بخاطر زندگی شادی که ازش گرفتم االن داره نفرینم می

گیره. گرفته! ببین هیشکی نمونده برام. باالخره مادره دیگه نفرینش می

زم باید ازم گرفته خواد بگه همه چیزش رو ازش گرفتم همه چیشاید می

بشه. هلن همه رفتن اما تو دختر خوب من باش. بذار حس کنم مادر 

 کسی از ندیدم مادری من. بمونه  جوریه بذار این حس شیرینبودن چه

 بتونم دمنمی قول من! و من ببخش باشم خوبی مادر نبودم بلد جایی اگه

 دلم نگرانتم، همیشه. برات مونممی خوبی دوست اما باشم کاملی مادر

 ...نههمی بودن مادر شاید! من برعکس باشه روشن تآینده خوادمی

های غرق خوابش گذاشتم. ای بروی چشمهام رو پاک کردم و بوسهاشک

شنید و من شدیدا گم اما خدا که میشنید چی میاون نمی

 .باشه نگهدارش فقط  خواستممی

صبح با صدای ساعت بیدار شدم. هشت صبح بود و هلن غرق خواب. 

ها و وسایل رو جمع کردم و آماده شدم. حس بهتری داشتم. نزدیک لباس
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داد. مادرم رو تو شدن به حاج بابا و نفیسه احساس بهتری بهم می

روستای پدری خودشون دفن کرده بودن و تا به حال نرفته بودم پیشش! 

ود اما سخت بود برام علنا رو به رو شدن باهاش. اما دلیل خاصی هم نب

خواستم برم و بگم ببخشتم اگر ناخواسته این سری... فرق داشت! می

 ...حتی باعث ریختن یه قطره اشکش بودم

هلن رو بیدارش کردم و بعد صبحانه سوار ماشین جدیدمون که این روهم 

 گرفتن رایب بود کمک کرد که کاری اولین  محسن داده بود شدم.

 ...امگواهینامه

کردم. هلن گاهی سوال ها رو با فکر و خیال گذر میراه افتادم و جاده

پرسید و گاهی با خودش سرگرم بود. دستی به پیرهن بلند سفیدش می

کشید و پاهای آزادش رو تکون داد شیشه رو دادم پایین که باد خنک 

هاش مع شد و چشمش بخاطر باد جنزدیک بهار خورد به صورتش. چهره

بسته. خندیدم و دادم باال تا اذیت نشه. کل راه رو بکوب رانندگی کردم تا 

 و بودم نکرده رانندگی هاجاده داخل زیاد  خود روستا. تو این مدت

 اما! بود کنارم هلن که مخصوصا. روستا برسیم تا کشیدم زیادی استرس

 ...بربیام پسش از تونستم راحتی به و کرد کمکم خدا خب

زد و نزدیک شب شده بود و هلن دیگه داشت از خستگی زیاد غر می

 .گرفت. از صندلی پشت برش داشتم و تو بغلم گرفتمشبهونه می
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  !هلن خانوم بزرگ شدیا -

کردم راه خندید و سرش رو تو بغلم قایم کرد. خسته بود و درکش می

 ...زیاد بود و بدون استراحت

شد و پاهام جون راه شدت خستگی از وسط نصف میخودم هم کمرم از 

  ...رفتن نداشت

کیفم رو برداشتم و رو به روی در قدیمی خونه حاج بابا ایستادم. با 

یادآوری خاطرات آه پر سوزی کشیدم و خواستم در رو باز کنم که یکی از 

ش به من افتاد اول متوجه رفت که نگاهها اومد بیرون و داشت میهمسایه

 : و بعد سریع برگشت، با دیدنم با ناباوری گفت نشد

 !ن..نسیم؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 سمیه خانوم؟ -

تر هزاراهلل اکبر. چشم حسود کور چقدر خانوم شدی! چقدر خشگل -

 . شدی. ماشااهلل

ای کرد. با دیدن هلن که بغلم بازهم خوابش برده اومد سمتم و روبوسی

 .ظر موند تا من بگمای بهش کرد و منتبود، اشاره
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 !دخترمه، هلن -

 دخترت؟ -

 :سری تکون دادم که گفت

  از همون وکیل خوانوادگی خان؟ -

دونستم قراره بحث رو به کجاها بکشونه، لبخندم رو جمع کردم و می

 .سریع در رو باز کردم

 .فعال شه،می اذیت داره هم هلن مخسته  من -

 اما کشیدم راحتی نفس  خونه شدم.در ماشین رو هم قفل کردم و وارد 

 هلن با هم اون رو من ببینن اهالی از کدوم هر فردا از که دونستممی

 ...ممکنه کلی چرت و پرت پشتم بگن یا بازخواستم کنند

حیاط رو گرد و خاک گرفته بود و خونه کامال از رنگ و رو افتاده بود. 

اولین قدم رو برداشتم و سیلی از خاطرات رو مرور کردم. رسیدم به در 

ورودی و داخل شدم. خونه بدون حاج بابا و نفیسه زندان خاطرات بود 

کوبیدن. خاطراتی که هرکدوم افسوس روزهای گذشته رو تو صورتم می

جا، جا گذاشتم. از ی پر شور و شوق زندگی سه نفرمون رو اینروزها

عمارت خان گذشتم و رسیدم به محسن. حاال دوباره دست از پا درازتر با 

یه بچه رسیدم به همین خونه. این دختر بهشت زندگی من بود و همه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 335 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

هارو روشن کردم و هلن رو روی زمین گذاشتم تا به م. چراغدلخوشی

 برای پتویی و  سه. در اتاق خودم و نفیسه رو باز کردمادامه خوابش بر

 و کردم پیدا دستمالی هاموسایل کردن جا به جا از بعد. برداشتم هلن

 دیگه و بود بریده رو امونم خستگی. کردم تمیز روهم خونه هایکگردوخا

م. نشستم کنار هلن و نگاهی به جزئیات خونه نداشت رفتن راه برای جون

عکس حاج بابا و نفیسه با یه ربان مشکی روی میز کوچیک چوبی کردم. 

کرد و دو شمع آب شده کنارشون بود. خونه بی روح بود و خود نمایی می

جا بود پشتم داد که اگر نفیسه االن اینداد. عذابم میاین داشت عذابم می

پرتر بود و دلم شادتر. چشمم روی در اتاق حاج بابا قفل مونده بود که 

دای در زدن از دنیای خیاالت بیرونم کشید. هلن کمی تکون خورد و ص

کردم. بلند شدم و شال و مانتوی باید تا بیدار نشده بود سریع باز می

  .طوسی رنگم رو که تازه در آورده بودم دوباره پوشیدم

 کیه؟ -

 .صدای سمیه خانوم دوباره به گوش رسید

 !منم عزیزم میایی یه لحظه؟ -

 :باز کردم که سمیه خانوم یه ظرف غذا رو جلو هول داد و گفتدر رو 

م که این اما گفتم تازه رسیدین تو این خونهدونم خستهببخشید می -

  .چیزی نیست براتون شام بیارم گشنه نمونین
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های شکم پر رو بو کشیدم. بعد از این ظرف رو گرفتم و عطر بادمجون

 ...کردتر میهمه خستگی قطعا این غذا حالم رو به

تشکری کردم و داخل شدم. لعنت به این گیجی من که فکر شام و ناهار 

خودمون رو نکرده بودم! غذا رو با هلن خوردیم و دوباره هردومون به 

 .خواب عمیقی فرو رفتیم

خورد حالم رو بهتر کرد و صبح گرمای نور آفتابی که از پنجره بهمون می

خونه نیاز به گرم کردن داشت و من  از اون سرمای شب نجاتم داد. این

دیشب به قدری پتو کشیدم رو خودم و هلن تا سرما نخوریم که امروز این 

قضیه رو درستش کنم. نزدیک بهار بود اما روستا هنوز سرما رو دودستی 

 .سفت چسبیده بود. بلند شدم و موهاش رو از روی صورتش کشیدم اونور

  .نهلنِ مامان، بیدار شو بریم بیرو -

 برای  رفتم تاداد و باید امروز با هلن میساعت ده صبح رو نشون می

 شد باعث که اومد در زنگش صدای تلفنم. گرفتممی چیزها یسری خونه

 :دادم جواب بود، ناشناس شماره. کنه باز رو هاشچشم هم هلن

 بله بفرمایید؟ -

 :پیچیدزدم مادر محسن باشه تو گوشم صدای زنی که حدس می

 نسیم؟ -
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 :باسردی جواب دادم

 !بله -

م چطوره؟ ببین سریع میرم سر اصل مطلب چون وقت ندارم. خوبی؟ نوه -

کار پسرم شرم آوره و واقعا از اولم من با این ازدواج مخالف بودم اما این

کنم بخاطر رفتارش. من و پدرش کلی باهاش دعوا کردیم و حاللش نمی

  .خواستیم همچین چیزی بشهنمیباور کن 

ش اونم ت؟ کدوم نوه؟ همونی که فقط یبار دیدیمن که خوبم نوه -

همون یباری که تازه بدنیا اومده بود؟ رو چه حسابی خودت و مادربزرگ 

شناسه! البته چه بهتر از این به کنی؟ این دختر حتی تورو نمیحساب می

اد با این پسری که تربیت بعد دیگه باباشم نباید بشناسه دست مریز

کردی! فقط به پدرش بگو الگوی خوبی نبوده برای پسرش که االن 

 ...گه الگوی تمام رفتارهاش پدرشهمحسن جونتون می

 :جا خورد و گفت

 !فهمم چی میگینمی -

 :پوزخندی زدم و جواب دادم

 .گم، خدافظفهمه من چی میتون بگو اون میبه حاجی -

خواستن یه آرامش اعصاب خانواده برای من نمی سریع قطع کردم. این
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بذارن بمونه. در تعجب بودم که چطور بعد این همه زندگی کردن 

 به  نفهمیده بود شوهر و پسرش این مدلین؟ از افکارم بیرون اومدم و

 .دوختم چشم کرد،می نگاهم  خیره داشت که هلن چهره

 تموم شد؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .شد. پاشو بریم وسایل صبحونه بگیریم که خیلی گشنمهبله تموم  -

بلندش کردم و بافت کرم رنگش رو پوشوندم. موهاش رو آزادانه رها کردم 

و خودم هم لباس گرمی پوشیدم. هلن همیشه آروم بود و تودار. دختر 

 ازم دوم بار  دادمخواست رو اگر بهش نمیمغروری بود چیزی که می

 زیاد شدتش اما بود لجباز هم مقداریه. داشتمی بر خودش خواستنمی

از کردم که هوای آفتابی اما سوز دار اسفند ماه به صورتم ب رو در  .نبود

برخورد کرد. نیاز به ماشین نبود. دست هلن رو گرفتم و پیاده به سمت 

 روستایی زنان بعد اما بود خلوت اوایل  تک فروشگاه این روستا راه افتادم.

 هیچ رفتنراهی اعصابم رو شونزیرکی هایپچ -پچ و دار هتب نگاه با

کردن، اومدن. بعضی خنثی و بعضی با نفرت نگاهم مینزدیکم نمی کدوم

آورد. توجهی های ترحم آمیز خونم رو به جوش میتک و توک هم نگاه

تفاوت خودم رو نشون بدم. رسیدیم و من نکردم و سعی داشتم تا بی

 و سر به چادر پیرزنی. کنم جمع رو نظرم مورد اجناس تا برداشتم  سبدی
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های درهم نارم جمع شد. نگاهی به من انداخت و با اخمک از سرسنگین

 :گفت

 عروس نرجسی؟ -

 .مثل خودش اخم کردم

 بله، شما؟ -

دادی زیر لب زمزمه کرد و رفت. سریع وسایل رو جمع کردم و ای داد بی

 :پشت سرش رفتم. هلن گفت

 !ری مامان خسته شدمچقدر تند می -

کردم. پیرزن به سمت چپ پیچید و تازه به خودم اومدم و هلن رو بغل 

م اما داخل یه کوچه شد. سخت بود حمل هلن با وسایل خریده شده

رفت و حداقل باید داد خیلی رو مخم رژه میداد بی که گفته بود ایاین

 .ش بشه که باصدای من ایستادفهمیدم کی بود. خواست وارد خونهمی

 !شه لطفا وایسین؟می -

 :برگشت و گفت

 خوایی؟می  چی -

 این شما؟چرا نگفتین کی -
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  .بهت نگفتم چیزی تا  جوون برو راهم سر از  من با هات کاری ندارم -

 :ملتمسانه گفتم

 حس یه شده آشوب دلم این؟ از شما دونیمی چیزی گرفتم طالق  من -

 این؟کی شما ، تروخدا نکنین ول حس این بین و من دارم بدی

کمی مکث و تعلل داخل خونه شد و در رو پشت چیزی نگفت و بعد از 

 :سرش نبست. آروم رفتم تو و هلن رو باز زمین گذاشتم. آروم بهم گفت

 !مامان گشنمه -

کیکی رو باز کردم و دستش دادم تا برسیم خونه. پشت سر پیرزن وارد 

 .ش نشستمهای چوبی اما قدیمیخونه تقریبا بزرگش شدم و ردی مبل

 گرفتی؟چرا طالق  -

 :دونستم چی جواب بدم سکوتم رو که دید گفتنمی

  بذار حدس بزنم، توهم عاقبتت مثل نرجس شد؟ -

 :نگاهی به هلن کرد و ادامه داد

  !ت کنارتهتر از نرجسی جدا شدی اما بچهتو خوش شانس -

 .ش کردم و منتظر بودم تا دقیق منظورش رو برسونهگیج نگاه
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روشن رو از نظر گذروند و سینی چایی  مینهسری از تاسف تکون داد. شو

رو بروی میز روبه رومون قرار داد. همونطور که موهای سفید رنگش رو 

 :کرد گفتش فرو میداخل روسری

چندین سال پیش وقتی محسن بچه بود. نرجس فهمید شوهرش داره  -

کنه. مثل تو خواست جدا شه اما امین گفت اگر جداشه بهش خیانت می

گیره. نرجس جونش به تک پسرش وصل بود و و ازش میمحسن ر

 هم که بود زشت نسبیش و اصل دارای و  دار ریشه خاندان  جلوی

 همه با زندگی اون به و گذاشت جیگر روی دندون پسر، بی هم و جداشه

 خورده قسم امین. بود ایدیگه چیز مشکل ولی. کرد عادت هاشآتیش

 .بمونه دیگه خیانتی در کار نباشه نرجس اگر بود

 :با تعجب پرسیدم

 که خوبه مشکل بعدی چیه؟خب این -

 :به فرش خیره شد و ادامه داد

خالف، امین کارش قاچاقی رد کردن اجناس بود و کمی از مالش حرام.  -

کس هیچ مدرکی نداره که ثابت کنه امین بخشی از درآمدش هیچ

طور هم ه محسن مثل اون بشه و همیننذار خورد قسم نرجس اما حرامه. 

شد محسن اول خالفکار نشد. اما سالیان بعد عاشق دختری شد که 

بیشتر اموالی که امین جمع کرده بود توسط  ش داد و باعث شدبازی

محسن به باد بره. محسن از اون به بعد به هیچ دختری اعتماد نکردو 

ش گرفته به خاطر کینهمی بازی به دخترهارو دل قبال یا  که االناین
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 .هاستنسبت به زن

 
هام رو روی هم فشار دادم و بره، اما از حرص دندونباد آورده رو باد می

 :گفتم

 !ش بودماما من فرق داشتم. زنش بودم، مادر بچه -

 :آهی کشید و ادامه داد

 با کاری اون. جداشی ازش تو تا کرد خیانت آشکارا  برای همینه که اون -

 کرد اشتباه اولم از بمونین  ش دورداره تا از خودش و خانوادهن دخترت

! نگیره تورم دامن که هاستحرف این از ترسیاه پدرش گذشته. گرفت زن

 حال و گذشته االن... االن اما نبود خالف کار تو دختر اون از قبل محسن

 یا دیر چه پدرش کار این تو بیفته اون بخاطر کهاین نه. سیاهه خودشم

 .بشه مانعش نرجس یا  ذاشت محسن از زیر کار در برهود نمیز

 :پوزخندی زدم و گفتم

شناسی؟ از کجا معلوم ای که بهتر از خودم این قوم و میکیاصال شما  -

 !هات دروغ نباشه؟همه حرف

هاش خواستم انکار کنم اما ته دلم آشوب بزرگی به پا بود... حرفمی

کردم بگه همه اینا یه سنگین بود و مثل یه داستان! دعا دعا می

 :ست و زنای غیبتی انداختن تو دهنش اما گفتشایعه

 شناسم؟م رو نمیخوایی بگی من برادر و برادر زادهمییعنی  -

کردم عمه محسن کپ کردم و دهنم بسته شد حتی فکرش رو هم نمی
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ش دیداری باشه. تو این سه سال با هیچ کدوم از خاندان محسن جز خاله

ها شروع نشده بود و محسن هم نداشتم. زندگی ما عادی و با دیدار اقوام

ار راضی نبود به دیدارها و من هم اعتراضی نکرده سکوت کرده بود و انگ

مون به کسی جواب پس بدم یا خواستم درباره آشناییبودم. چون نمی

ها زندگی خواستم چند سال دور از همه و جنجالقضاوت بشم فقط می

  .کنم. به کل دهنم رو بسته بود و جوابی نداشتم که بدم بهش

  .کردآرومش گاهن نگرانم می هلن هم ساکت نشسته بود و این اخالق

 :خندید و گفت

خوره عمه اون پدر سوخته کنی؟ بهم نمیجوری نگاهم میچرا این -

 !باشم؟

 :هول شدم و گفتم

 خورهن..نه می -

 :ای کرد و گفتاخم مصنوعی

 خوایی بگی خیلی پیر شدم؟یعنی می -

 :از دنیای ماتی خودم بیرون اومدم و گفتم

 ...تونخب آخه ته چهره منظورم این نبود. -

 :حرفم رو برید و گفت

ش کنی اون اصال شبیه من نیست شبیه نرجسه، خواد ماسمالینمی -

 !فهمیدم منظور بدی نداشتی

 :بعد باز هم ریز خندید و ادامه داد
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دیشب نرجس زنگ زد و همه چیز رو تعریف کرد که چرا محسن زودی  -

که نسیم و گفت از اینو می بدون مخالفت طالقت داده خیلی راضی بود

از اون خانواده دور کرده. نرجس سعی داشت محسن از خالف دور باشه 

اما رسم این بود و امین وقتی سن محسن رفت باالتر باید پسر خودش رو 

کرد و اگر قولی هم به نرجس داده بود بابتش زد زیرش و جاییگزین می

 ...شدیاگر توهم در آینده پسردار می

 :و ادامه دادمحرفش ر

 شدم؟شد؟ و اگر پسردار نمیبعد محسن پسر من جاییگزین می -

 :سری از تاسف تکون داد و گفت

گرفت تا پسر دار بشه. ای میشونه و محسن باید زن دیگهاین رسم گروه -

دونه، وایی به حالت کس چیزی نمیاما جز من که تک خواهر امینم هیچ

ت ساکت کردی حداقل بخاطر خودت و بچهبفهمم دهنت و جایی باز 

باش! چیزی از این گروه و امین لو بره نه تنها خودت بلکه هلن هم... 

کتم اگرهم من همه چیز و گفتم چون دلم برات سوخته بوده و فکر می

خواد که تو بفهمی پس حقته که بدونی وگرنه حتی محسن هم نمی

 .دونیطوری وانمود کن که انگار چیزی نمی

های مخفی هاش سنگین بود و من در عجب بودم از این واقعیترفح

 :مونده! باز هم نذاشتم ادامه بده و گفتم

 .خواد ادامه بدینم نمیمتوجه -

که محسن و پدرش انقدر تو لجن فرورفته بودن باعث تاسف بود. اما این
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سوختم که محسن حاضر شد من و ببره داخل اون زندگی من از این می

 اون نجاتم راه تنها دونممی که هرچند  گی این بچه رو هم تباه کنه.و زند

 حرام؟ پول قیمت به قیمتی؟ چه به خب اما بود محسن با ازدواج موقع

کرد که از مین کاری محسن و شدمنمی اگر چی؟ شدممی پسردار اگر

کرد اما ش برم بیرون چی؟ دوسغم داشت؟ نه اون خیانتش رو میزندگی

که من فهمیدم چیزی نگفت و مخالفت نکرد همش بخاطر این اینبعد از 

! کرده کار عقلش یجا حداقل کنه؟ دور خودش از رو هلن و من  بود که

دار تو ه ریشهخانواد این برای بشه دار پسر تا اومدمی حوویی موندممی اگر

خالف؟ سوالی برام پیش اومد، که چطور محسن آشکار خیانت کرد اما 

 :ش گفتملوش داده بود! سوالم رو به زبون آوردم و در ادامهصبا 

 شناسین؟صبارو می -

 :گفت  های مشکی رنگش رو به نشونه مثبت یبار بست و باز کرد وچشم

ت که صبا بهت گفت محسن آدم زندگیهامه! اینخاله صبا رفیق بچگی -

 ..نیست هم کار خود محسنه

 :اخم کردم و گفتم

 یعنی چی؟ -

کنه و خودش یعنی واقعا صبا فهمید که محسن داره بهت خیانت می -

ای که بهت داشت بابت ازدواجت با هم خواست بهت بگه، اون بخاطر کینه
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کرد به خیانت کردن محسن این محسن بصورت ناشناس کمک می

هارو محسن به نرجس و قسمتش رو خودت فهمیدی دیگه، همه این

 گفته رابط  به محسن  م!ز دار این خانوادهنرجس به من گفته! من تنها را

 از غافل خبرهچه بگه بهت و تو دنبال بیاد بگه دخترها سردسته به که بود

 سردسته شنیده که نامی صبا زدنمی هم حدس حتی محسن کهاین

دیده! ای باشه که داخل عمارت میتر خدمهدخ همون دخترهاست

واقعی بینتون نبوده و اگر محسن خواست ازش متنفر باشی چون عشق 

 ...ای نبودموندی جز سوختن چیز دیگهمی

 که حالی در و کردم پاک رو مدلگرفتی و بهت سر از  هایقطره اشک

 :گفتم لرزیدمی مچونه

از سمت اون واقعی نبود. اما عشق من نسبت به محسن واقعی بود! من  -

 ...دوستش داشتم

در ایستاده بود و به رهگذران نگاه هلن چند دقیقه قبل رفته بود دم 

خوردند، دیدم. های بزرگ خونه که به حیاط میکرد و این رو از شیشهمی

شنوه! عمه محسن که هنوز اون لحظه خداروشکر کردم که نیست و نمی

 :سوزناکی کشید و گفت آه  دونستماسمش رو هم نمی

عشقی که یک طرفه باشه، واقعی نیست و احساسات گذراست. چون  -

شه و نابود. غصه نخور جوون به ش داره، سست میکسی نیست پایدار نگه
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فکر خودت و دخترت باش خدا خیلی دوست داشته که دختر داده بهت 

 و چسبیدتمی  اگر بچه اولت پسر بود امین پدر محسن سریع سفت

ش بگیری. محسن خواست همیشه از خانواده امکان نداشت بذارن طالق

شون باشی... امین از این خواست زیاد قاطیدور بمونی چون نمی

فهمید اون جلوگیری کرده از وارث های محسن خبر نداره اگر مینقشه

ها تا بتونیم ذاشت کاری بکنه! و این رازها سیاستیه بین ما زنآوردن نمی

 .ت داریماز محسن دور نگه

ش کامال سوخته. چون کردم نصفهنگ کرده بود و احساس می مغزم

شد از ش فعال بود و این رو میاحساساتی کرد و فقط نیمهدیگه کار نمی

که جدا دونم چرا ته دلم یه خوشحالی خاصی از اینهام فهمید. نمیاشک

افتاد! احساس گفتم کاش همچین اتفاقی نمیشدم بود و انگار دیگه نمی

داشتم که خدا بهم یه دختر داده! و چقدر خوب بود احساس اون  قدردانی

اومد وفایی صبا اونقدری به چشمم نمیم نه خیانت محسن و نه بیلحظه

کرد. و از محسن که این آزادی از دست اون قوم بدترکیب خوشحالم می

که من و هلن رو از خودشون دور کرد ممنون بودم. ته دلم بابت این -ته

دیدم و فقط سراسر شکرگذاری بودم از این هارو نمیگه باقی بدیانگار دی

  .خطر گذشته شده

 :عمه محسن لبخندی زد و گفت
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  !ت سرد شدچایی -

 :دادم پاسخ  از جام بلند شدم و

مرسی دستتون درد نکنه بابت اعتمادی که کردین و چیزهایی که بهم  -

هارو شما بهم این چرا فقط  دم جایی چیزی نگمگفتین من قول می

 گفتین و محسن یا مادرش نگفت؟

 :داد جواب  ابرویی باال انداخت و

  !کنم حقته که بدونی اما اونا نهچون من فکر می -

از اون خونه بیرون اومدم راه زیادی نبود تا ای کردم و تشکر و خداحافظی

 .خونه حاج بابا

خطر بزرگی از سر گذرونده بودم. زودی رسیدیم خونه و صبحونه رو 

 بودم خودم و نفیسع عکس قاب خیره و دیوار  خوردیم. تکیه داده بودم

 :زد داد هلن که

 .بیا دیگه مامان -

 اون از چشم و کردم جا به جا بغلم تو رو بابا حاج و نفیسه  عکس تکی

دم به سمت قبرستان. قبرهای افتا راه و شدیم ماشین سوار. گرفتم عکس

زیادی بود اما دوقبر همه جون من رو حبس کرده بودن. نشستم بین 

خواستم هلن حالم رو ببینه برای همین تو راه حاج بابا و نفیسه نمی
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هارو گذاشتم ش سرگرم بشه. عکسگذاشتمش پیش سمیه خانوم تا با نوه

 .و دوشمع رو روشن کردم

 .ببین چجوری دوتاتونم پیش همین و من رو تنها ول کردین -

آورد! کمی آب بروی لبخند زهرداری زدم. زهری که خودم رو از پا در می

های لرزونم رو کشیدم قبر هردوشون که کنارهم بودن ریختم و دست

   .بروشون

ها ول کردن من اینجا رسمش چرا من و با خودتون نبردین خب؟ تن -

نبود! شده بود بریم سر زمین و من فقط سر زمین بمونم شما برگردین 

 خونه؟ شده بود من بمونم خونه شما برید یجای دور؟

 :م گفتمبا صدای ملتمسانه و گریه

 پس چرا من و گذاشتین این دنیا و خودتون رفتین یه دنیای دیگه؟ -

 :فین فینی کردم و ادامه دادم

حاج بابا؟ تاحاال نشده بود تو باشی و احساس ناامنی کنم جز شبی که  -

دونستی دلش یجا دیگه دیره م تو نمیباعث شدی نفیسه بره. اون موقعه

کردی مثل یه کردی نفیسه خوشحاله، شاید فکر میخب! شاید فکر می

گفت نفیسه هم ت میعروس واقعا شوق داره یا شایدم احساس پدرانه

اما نبود منم به ازدواجم راضی نبودم. بخدا نبودم وقتی تورو آوردن راضیه. 
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 احساسم سال سه این تو کاش. خواستمشنمی بخدا بخونن  تا عقدم و

 چرا... حداقل کاش. شدمنمی شبسته دل و موندمی عقد روز همون مثل

 ظاهر تو نبودنتون به ندارم عادت هنوزه که هنوزم کاش؟ گممی انقدر

 چه دنیا این تو من که دونهمی خدام خب اما شکنمنمی هیشکی پیش

هایی رو کشیدم. نزدیک چهارسال همه زندگیم اومد رو دور تند و تنهایی

  .هام رفتنها! عزیزترینش شد غم، گریه، تنهایی و رفتنبهم ریخت. همه

نم نم روی صورتم  م بند اومده بود و عوضش قطرات باروندیگه گریه

 :نشست. بوی خاک باران خورده رو به مشامم کشیدم و گفتممی

تو هرجایی که باشی باز پدر بودی و هستی. دعات قبوله! در حق من  -

پدر بزرگ شاید دلت نخواسته اما حداقل در حق هلن دعا کن. قراره بی

پدر بودن! هلن دونم قراره از پسش بربیام یا نه اما خب سخته بیبشه. نمی

ده براش زجر بکشه. ترو به همون خدا قسم دعا کن براش. خیلی زو

  !دعاکن دلش نشکنه، دعا کن محکم بایسته

 :خندیدم و گفتم

دادم بگه خاله، بگه حاج بابا. اما تونم بودین بهش یاد میکاش جفت -

  .رهنیستین و اون دیگه حتی بابا گفتنم یادش می

دم و سرم رو گذاشتم . خم شم لرزیدهام ریخت و چونهدوباره اشک

شون احساس آرامس سرتاسر وجودم رو پر کرد. دیگه مهم نبود بین
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شون جام امنه. کردم تو آغوش جفتخیس میشم یا کثیف. احساس می

هاشون روی خاک سرد زمین قرار گرفته اما افسوس که سرم بجای شونه

و  های گلی بلند شدمروح و لباسهای پف کرده، صورت بیبود. با چشم

هارو داخل ماشین گذاشتم و به سمت روستای بغلی رفتم تا سرقبر عکس

 هاماشک و خیاالت غرق راه تمام. برم بودم، نرفته وقت هیچ  مادرم که

  .شکستممی قبل های دقیقه از بدتر یا کردممی گریه یا. بودم

ایستاده بود و رسیدم و از سر روستا داخل شدم. مرد میانسالی کنار روستا 

 :کر. کنارشون ترمز کردم و گفتمبا چند پسر جوان صحبت می

 ببخشید من تازه واردم قبرستان کجاست؟ -

 :های محلی خودش نزدیکم اومد و گفتمرد میانسال با لباس

 گردی دخترم؟دنبال قبر چه کسی می -

 :با بهت گفتم

 .کهدارن مثل اینخانوم جاور دخترآقای شایان جاور. کنارهم جایی  -

ای جایگاه خاصی داره. و خب شما چه نسبتی درسته. اینجا هر خانواده -

 با این خانواده دارین؟

ها شروع شد و مونده بودم یه آدرس دادن چه نیازی به نسبت فوضولی
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 !گرفتن داره

 !دخترخانوم جاورم -

 :گفت لکنت با  ابروهاش باال پرید و برگشت به اون سه پسرهم نگاه کرد،

 .خ...خب خوش اومدین ردیف ششم جایگاه دوم -

هاهم شنیدن قضیه مادرم رو که سری تکون دادم و راه افتادم. حتما این

 !االن بادیدنم تعجب کردن

حوصله نداشتم به کسی جواب پس بدم و امیدوار بودم سوال پیچ نشم از 

ردم و های روستا. حرف که باد هواست و قرار نیست حرف مطرف آدم

البته تا وقتی که به خودم گیر ندن و هی سوال  اطرافیان از پا درم بیاره

نپرسن! شخصیت عمه محسن خیلی جاها برام گنگ مونده بود اگر راحت 

ترسیدم از گذشتم و نخواستم بیشتر سمج بشم بخاطر این بود که می

ترسیدم و ترسم بجا بود! بنظرن هرچه که فهمیدن حقایق بیشتر. می

ست و من دیروز یا حتی یک ساعت دونم کافیه چون همه مال گذشتهیم

های تلخ رو کنم! قرار نیست بذارم گذشتهپیش رو هم گذشته حساب می

مونم که زندگی خودم و هلن تاثیر بذازه و من تنها رو چیزهایی سمج می

به آینده و حالم ربط داشته باشه. محسن هرچی که بود و پدرش هرکاری 

 .ها تو زندگیم نمونهه دیگه مهم نیست. مهم اینه که آثاری از اونکه کرد

پیاده شدم و دستم رو روی صورتم گرفتم تا باوجود شدت نور خورشید 
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. در آخر لعنتی به خودم فرستادم که یادم رفته بود  اطراف رو ببینم

م رو بردارم! با وجود خورشید و گرمای لذت بخشش تو سوز عینک آفتابی

دونم چرا یه هیجان نمی شداسفند ماه روستا از شدت استرسم کم می

. فضای قبرستان خالی از رم پیششخاصی داشتم که برای اولین بار می

های خانوادگی هرکدوم بافاصله از هم قرار گرفته آدمی بود و هر جایگاه

ا داد. راه افتادم تبودن که این سلیقه و نظم افراد روستا رو نشون می

که برام عجیب بود چطور ای که مرد گفته بود رو پیدا کنم. با ایننشونی

م رو باز نخواستم خودم رو بندازم تو اون شخص بلد بود جایگاه خانوادگی

 دیدم رو ایبچه پسر که رفتممی راه  ها و نپرسیدم که اون کیه!چاه سوال

 حدود که ایبچه پسر. نشسته زمین روی ترطرف این و  جایگاه از بیرون

خورد داخل قبرستان سرسبز روستا اون هم تنها چه می سنش سال ده

توجه رد شم اما قطره اشکش روی صورت تخسش کار داشت؟ خواستم بی

 برگ تک با و  ریخت، سرش پایین بودخود نمایی کرد. بی صدا اشک می

 نشده من بودن خیره متوجه. بود رفتن ور مشغول دستش توی درخت

. بود چسبیده شپیشونی روی  و پرش رنگ مشکی موهای از قسمتی. بود

 نداد اجازه وجدانم. بود کرده بانمکش که داشت طوری شرقی چهره

 :گفتم و نزدیک رفتم. بشم رد توجهبی

 آقا پسر چیزی شده؟ -

زد که هاش فریاد میخواست نامحسوس اشکش رو پاک کرده باشه. چشم
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 :تو افکارش غرق بوده. سرش رو باال آورد و گفت

 .ها حرف نزنبا من مثل بچه -

 .لبخندی زدم

  باشه! مشکلی پیش اومده؟ -

 :ای از زمین برداشت و گفتبرگ دیگه

اونم که دیگه تونست حلش کنه، اگرهم مشکلی باشه فقط مادرم می -

 !تونی برینیست پس می

هام داد. رفتم و کنارش نشستم لبخندم جمع شد و جاش رو به اخم

عمیقا احساسات من و این پسر از هم دور و در عین حال نزدیک بهم بود. 

خوردم که هیچ وقت خورد که دیگه نیست اما من غصه میاون غصه می

ش بزرگ شد و من گینداشتمش! این بچه با دیدن غم مادرش تو بچ

مون مادرمون که دیده باشمش... اما در هرصورت جفتمون غصهبدون این

 .بود

شاید از دست دادن کسی که داشتیش سخت بوده باشه. اما باور کن  -

  .سخته هم بودیش داشته کاش هم یبار حتی کهاین  حسرت

  .بود  ش متفکر و درهمدستی به صورتش کشید. چهره



 

 

 WWW.98IA3.IR 355 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 منظورت چیه؟ -

 :گفتم

من هیچ وقت نداشتمش، حتی یک بار هم پیشم نبوده وقتی من بدنیا  -

دنم غم داشتن من باعث اوم بدنیا از قبل  تونماومدم اون رفته! حتی می

ش شده منی که مونده بودم رو دستش وقتی پدرم روهم از افسردگی

 !دست داده بوده

خواست از رد. شاید میهاش جمع شد و موشکافانه نگاهم ککمی اخم

. بعد از هام از ترحم بوده یا واقعیت زندگیمم بفهمه حرفنگاهم و چهره

 :کمی فکر کردن گفت

 جدی؟ -

 !جدی -

سری تکون داد و پاشد رفت. دور شد و من تو دلم آرزو کردم که ای 

ها نچشن. اشرف مخلوقات جایی کم هارو انسانکاش غم از دست دادن

  !دست بدا که شرمنده قلبش بشه. که کمبود محبت ببینهمیاره که از 

پاشدم. پشت لباسم که کمی خاکی شده بود رو تمیز کردم و راه افتادم تا 

   .برسم سر مزار مادرم
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 داد رسیده بودمنشستم. اسم روی قبر نشون می

 !مروارید جاور

ترین شخص زندگیم نزدیکنشستم انگار از دورترین منطقه دنیا داشتم با 

 .کردم! همونقدر غریب و همونقدر آشناصحبت می

ت! دختری که دونی کی اومده کنارت؟ دختر بیست سالهسالم. می -

بیست ساله پیش شاید حتی یک لحظه آرزوی نداشتنش رو کردی. 

دونم! احساست رو دختری که شاید حتی از پدرش هم متنفر بودی. نمی

. اما در شناسمتهام میکنم. در حد شنیدهک نمیبه صورت مستقیم در

تم نچشیدم اما که ندیدمت مهر مادریحد احساساتم دوست دارم. با این

هایی و کنار گوشم. شاید حواست کنم. شاید همین نزدیکیحست می

هست حتی از دور! شاید فقط جسمت تنهام گذاشته و روحت پیشمه. یه 

م هلنه. . مثل من که االن همه دلهرهبچشهمادر هرجایی که باشه دلواپسه 

ترسم! گفتم بهت خواهرت ازم به سمیه خانوم اعتماد دارما اما خب باز می

متنفره؟ گفتم نسیم چقدر پیر شده؟ بیست سالمه اما هیشکی رو ندارم. 

بینی دیگه؟! بازیم دادن نامردا دیدن مادرم نیست، پدرم نیست حاج می

دونی کی رو گفتن بذار ماهم نباشیم. می بابام نیست خواهرم نیست

خوام همه چیز و بذارم تو گذشته. اما فکر گم دیگه؟ دوماد نامردت! میمی

. تا ریزمکنم اختالل شخصیتی گرفتم چون یجا محکمم یجا یهو می

فهمم تو چه دم. انگار تازه میبینم وا میعزیزای از دست رفتم و می
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  !مصیبتی گیر کردم

  

کردم. تنها های ناخونده صورتم رو پاک میگفتم و مهمونبلند می -بلند

که در سکوت . بعد از اینمزارهای این جایگاه مادرم و پدر مادرش بودن

ای خوندم و عکسش رو در آوردم. روبان گریه کردم و گریه کردم. فاتحه

هایی که دست من بود برای قبل از مشکی رو دورش پیچیده بودم! عکس

ش بود. از جایگاه بیرون اومد و روی سنگی که بیرون گی و حاملگیافسرد

از قبرستان و داخل پارک روبه روش قرار داشت. عکس با چادرش که 

 بزرگ ظرف  یک زیرش و گذاشتم رو  بود گرفته  کنار حرم امام رضا

. گذاشتم جااون رو اون من که نبینن تا شدم دور سریعا دادم قرار خرما

 نفر دو شدن خرما متوجه من از بعد و بودن پارک داخل نفری چند

 بر خرمارو عادی باقی اما عکس به و کردن نگاه رو اطراف باتعجب

 .م از روستاشد دور و ماشینم سوار. داشتنمی

کالمی طی کردم. جسمم پشت فرمون بود و جاده رو با موزیک مالیم بی

زدم به سمیه خانوم که حدود زد زنگ فکرم صدجا. دلم شور هلن رو می

های ریزی دور چشمش کم چین -سی و هشت سال سن داشت و کم

  .اومدداشت پدید می

 نسیم جان؟ -
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 سالم خوبین؟ -

 رسی؟مرسی عزیز کجایی کی می -

از دوراهی روبه روم گذر کردم و رفتم به سمت جاده اصلی روستای 

 :خودمون، جواب دادم

 رسم هلن خوبه؟مینزدیکم، یه ربع دیگه  -

 :خندید و گفت

 !هاکنه یا نهیوقت نگی اذیت می -

 .صدا اما تمسخر داری زدمبه رک بودن بیش از حدش پوزخند بی

 گوشه یه  بندم االنمن از هلن مطمئنم اون انقدر آرومه که شرط می -

 اما زدم زنگ من باشه فهمیده ممکنه حتی کنه،می نگاهت داره و نشسته

 با ندی اگر بدی، توضیح بهش خودت شه تموم حرفت تا کنهمی صبر

 نیست خجالتی. بدی توضیح بهش باید که کنهمی کاری آرامشش همون

  !آروم و خونسرده اما

 :بعد از چند ثانیه سکوت گفت

 ...کنهطوره خیره نگاهم میآ...آره دقیقا االن همین -

 .به لحن متعجبش خندیدم
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 دیگه؟حاال نگفتی خوبه  -

 .آره خوبه منتظرته فقط -

کرد تشکری کردم و قطع. با دیدن تابلوی روستا که ورودم رو اعالم می

پوفی کشیدم. هوا خیلی خوب شده بود و عید نزدیک بود. نسیم خنک 

های ورودی روستا که کم و بیش همراه آفتاب با تابشی مالیم! شکوفه

 با. داشتن عجیبی زیبایی  نتر بودن این منطقه باز شده بودخاطر گرمبه

 بهم اعصابم و فرستادم خودم به لعنتی اومدم ازش که مسیری دیدن

 روستا وارد خواستممی هلن با وقتی. اومدممی طرف این از نباید. ریخت

 پرت هواسم  از پشت اومده بودم تا چشمم به عمارت نیفته اما االن بشم

 با. شدمی دیده هادست دور از متریم چند در عمارت و بود شده هاشکوفه

 پشت به برسم تا بردمی زیادی زمان گشتممی بر اگر کهاین به توجه

 از جهنم عمارت این بودم گرفته قلب تپش. دادم ادامه رو راهم روستا

ش رو تونستم کند زدنداد. به وضوح میین دورهم قلبم رو فشار میهم

گاهم رو ندوزم بهش بیشتر خیره خواستم نحس کنم. هرچقدر بیشتر می

شدم. ترمز عمارتی بی رنگ و روح که حال دیگه رو به روم قرار داشت می

های اطراف نبود. حتی دیگه سرسبزی ها و خدمهکردم. خبری از نگهبان

ثابق روهم نداشت! طی این سه سال چه بالیی سر عمارت خان اومده 

ت همه چیزش رو فرو های عماربود؟ چه چیزی تونسته بود جز ستون

رسید و فقط دونم! هیچ چیزی به ذهنم نمیبریزه؟ چرا خوف داشت؟ نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 360 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

هام از شدت استرس رو متوجه بشم. همه تونستم یخ زدن دستمی

رفتن ناخودآگاه پیاده شدم و خیره مسیری لحظات جلوی چشمم رژه می

شدم که من و حاج بابارو کشون کشون تا همین در ورودی نحسش 

های اشک دختری رو دیدم که تازه خواهرش خودکشی دن. قطرهآور

هام دست خودم نبود و تعادلم رو خاطرات داشت کرده. جلوتر رفتم. قدم

ش کشیدم خاک کرد. نزدیک شدم دستی به در بلند و باشکوهحفظ می

جان بود که انگار تو همین سه سال همه از گرفته بود و طوری عمارت بی

استم برگردم اما متوجه باز بودن میان در شدم. اخم جا رفتن. خواین

 .کردم و با حسی مملو از کنجکاوی داخل شدم

خواستم! استرس داشتم اما کنجکاو بودم. متنفر از خواستم، اما مینمی

این عمارت کوفتی اما متعجب از همین عمارت کوفتی! چه کسی شکوه 

هایی که هرکدوم با فرم منظم و خدمهعمارت ملوک رو از بین برده بود؟ 

اتو کشیده درحال کار کردن بودن کجان؟ داخل حیاط بزرگ پر از 

های زردی هایی که از پا افتاده بودن قدم برداشتم پر بود از برگدرخت

 !که کسی نبود تمیز کنه

. بودن گرفته بر در رو سالن ورودی  های در بزرگتار عنکبوت گوشه

 تنها. شد باز تعجبم کمال در! نه یا بازه در ببینم تا یکنزد بردم رو دستم

. بود در همین کرده حفظ عمارت این داخل رو خودش ابهت که چیزی

 جون به رو تاریکی عمارت بزرگ سالن. شد باز و کرد ایجاد بلندی صدای
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ش ترسناک! نور خورشید از الی در کس نبود و خلوتیده بود. هیچخری

کرد واردش شدم. سالن غرق سکوت عمارت رو روشن میکمی از داخل 

شد. های گرد و خاک دیده میبود و گرمای خفقان آوری داشت. ریزه

جلوتر رفتم و کلیدهای برق رو روشن کردم که بهتر شد. در عرض 

جورایی دلم برای خان و اومده بود؟ یه سرش مصیبتی چه سال  سه

اومد شون اومده اما حیفم میسوخت که این بال سر عمارتملوک نمی

 و بود بهش شونچشم روستا کل که کوفتی عمارت این عظمت  همه

 فرو داشتن، رو سالنش داخل راحتی هایمبل روی نشستن یبار آرزوی

ها با امید! ودن و خیلیب اومده اشکی چشم با هاخیلی که عمارتی. بیاد

شون به دست صاحب عمارت بود تا لطفی ببینن. کلی از مردم روستا نگاه

تا جمله خوشایندی بشنون و عمر دارن جلوی خان خم و راست بشن تا 

شون تو روغن باشه. یا کاری براش انجام بدن که از درصد درآمد نون

کو همون خان و ملوکی که با ها کمتر کنن. اما دادنشون به خان از زمین

کردن؟ کجاست اون ملوک عصای غرورشون، غرور همه رو له می

  دلی که دختر خواهرش رو پس زد؟سنگ

پوزخندی زدم و سمت اتاق مادرم که قبل با ملوک رفته بودم راه افتادم. 

خواستم بازش کنم اما از اتاق پشت سریم صدای بلند برخورد وسایلی 

ای ایستاد و بعد باز شروع اع برهوتی عمارت قلبم لحظهرسید. تو اون اوض

به تپیدن کرد حینی کشیدم و برگشتم سمت در همون اتاق. پا تند کردم 

سمتش تا ببینم چی داخلشه. در رو که باز کردم دود داخل اتاق زیر 
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تر از سالن عمارت ای بکنم. این اتاق خفهبینیم پیچید که باعث شد سرفه

ا دیدن مردی که پشت به در بروی صندلی نشسته و از هام ببود. چشم

هام گشاد شد. هول شده بودم و اگر شخص گیره چشمسیگارش کام می

شد ندیده بودتم تا گفتم؟ کاش میم باید چی میکارهپرسید که چیمی

 .جر در برگشت و نگاهم کرد -فرار کنم اما با جر

 تر و برقش غمگینهها و همون حالت موها رو داشت. چهرهمون چشم

ش غم و نفرت موج ای عمیق بود که درونش چیزی شبیه سیاه چالهنگاه

زد. دهنم مثل ماهی خواست باز و بسته بشه اما ماتم برده بود و می

 با سمتم برگشت و پرید جاش از سریع من برعکس اون. بودم ش خیره

هنوز  هاشلباس. رفتم عقب به قدمی و اومدم خودم به هم من کارش این

هم اتو کشیده و مارک دار بود. پسرخان داخل این عمارتی که شبیه به 

 کرد؟کار مییک قوطی کبریت مچاله شده بود چی

 نسیم؟ خودتی؟ -

. نزدیکم اومد اما من قدمی صداش پیچید و سیگارش رو خاموش کرد

 :تکون نخوردم با لکنت گفتم

  کنی؟کار میجا چیت...تو این -

 :پوزخند عمیقی زد و خندید

جا که معشوقه فراری، دختر خاله. این سوال رو من باید بپرسم این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 363 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 کنی؟کار میجا چیعمارت پدریمه. تو این

 :از حال خودم در اومدم و اخم کردم. خواستم کم نیاورده باشم گفتم

 !مخالهکاش نبود البته جا هم عمارت خاله منه. البته ایخب...خب این -

 .م رو کج کردم که تای ابروی ساشا باال پریدقیافه

تو حتی از قبل هم زیباتری! از تصویر نگاه پریشونت که تو ذهنم ثبت  -

 .زیباتری  شد تا تو نبودت فقط یادت کنارم بمونه هم

دونست جدا شدم و به هرحال نباید با ش جا خوردم. اون نمیاز بی پروایی

  .کردطور صحبت میابقش اینهمسر رفیق یا وکیل ث

 شه یه سوالی ازت بپرسم؟می -

 :ش شده بود جواب مثبت دادم که گفتبا نگاه اخم آلودم که خیره

 چرا برگشتی؟ -

دفعه رو به من. رفتم و نشستم ش اما اینپرسید و نشست روی صندلی

 .گشتم و بزنم بیروندونم چرا بر نمیروی تختش. نمی

 .ای هم به تعریف کردنش ندارمالقهش طوالنیه عقضیه -

 :هام رو قفل هم کردم و با تمسخر ادامه دادمدست
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هاش رو هم راستی عمارت ملوک بد پکیده. خودش کو؟ آخه خدمه -

 جا؟شده اینندیدم! نکنه غذاش دیر شده قهر کرده رفته؟ خان کو؟ چی

  .ریختسرش رو پایین انداخت که موهای بلند جلوش روی پیشونیش 

  !طور حرف بزنیخوب نیست پشت سر مرده این -

 مُرده؟ -

 :سری تکون داد و گفت

سال پیش. یه تصادف ساده بود اما غم دردناکی رو روی دلم یک -

 .گذاشت

 :با لکنت و هول شدگی گفتم

 !دونستم تسلیتمتاسفم واقعا نمی -

 .هام کردش رو باال آورد و میخ چشمنگاه

دونم چقدر ازش ی وانمود کنی که انگار ناراحتی مینیازی نیست طور -

 .بدت اومده بود وقتی تو رو باعث از دست دادن خواهرش دید

 .بودم کرده کپ و  دونستم چی بگمآب دهنم رو قورت دادم. نمی

شاید برای اونا اما برای تو ناراحتم. چون داغ پدر مادر دیدی! و این  -

تفرقه و نبودن پدر یا مادر یا هر دو بیشترین چیزیه که تو اطرافم یا تو 
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 ...جوری توهم که از دستم اینجوری بچهزندگی خودم دیدم. خودم اون

 :حرفم رو برید و گفت

 !ت؟بچه -

دونست های متعجبش دادم. اون نمیبه چشمم رو از پنجره گرفتم و نگاه

 !و من گفته بودم

 !م! چیز عجیبیه؟بچه -

  تو واقعا بچه داری؟ -

 !آره -

 :ای گفتپوزخند تمسخر داری زد و آه سوزناکی کشید. با لحن مغرورانه

  همه چیزت کو؟پس اون شوهر بی -

 !دونمنمی -

 دونی؟نمی -

رد و خندهم گرفته بود از این تکرار کداد میش بیبازهم تعجب تو چهره

 .هالحن

 .طالق گرفتم. یه دختر دارم، هلن! دوسالشه -
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 :م کرد و گفتکمی نگاه

 حاال که طالق گرفتی گفتی حاال نوبت ساشاست آره؟ -

 :با آنالیز کردن حرفش از جام عصبی بلند شدم و زیر لب گفتم

 .شعورمرتیکه بی -

 از یکم تونممی و مهخاله پسر کهاین روی از فقط قرض و قصد من بی

گفت اون چی می و بودم شده کالمهم باهاش بپرسم عمارت این احوال

هام رو گرفت که نتونستم جوابی قدر عصبانی شدم و خون جلوی چشمان

بدم و تنها چیزی که فهمیدم دور شدن از اون و عمارت بود. دنبالم اومد 

 .و صدام زد اما توجهی نکردم به در سالن که رسیدم اومد و جلوم ایستاد

  !دابخ نبودم جدی. کردم شوخی خالته که ملوک  به روح -

ای خواستم هرچی از دهنم در میاد بگم اما بحث با یه احمق فایده

ش دادم اونور که بدون مخالفت رفت و به سمت ماشینم راه نداشت. هل

 داد شدم دور که کمی ایستاد جیب در دست و  افتادم از در بیرون اومد

 :زد

 !به.خدا شوخی بود -

دستی به نشانه برو بابا تکون دادم و زدم بیرون. تو دلم هرچی فحش بلد 

بودم بارش کردم انتظار هرچیزی رو داشتم جز همچین طرز تفکری! با 
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بغض کمی که ته گلوم مونده بود راه افتادم از اول هم اشتباه کرده بودم 

فرتم ای از یاد بردم که اون عوضی کیه. نکالم شدم و دقیقهکه باهاش هم

گرفت. تا خونه حرص خوردم و شد و دلم بیشتر میاز قبل شدیدتر می

پوست لبم رو جوییدم. آخرین چاله خاکی روهم گذروندم و جلوی در 

هارو ایستادم. بعد از تحویل گرفتن هلن وارد خونه حاج بابا شدم تا وسایل

 .جمع کنم و برگردم شهر

های تکراری هلن به سوال کردم وهارو جمع میدرحالی که داشتم وسایل

  .دادم، در رو زدندرباره نبود محسن جواب می

چندبار بگم آخه قشنگم بابامحسن فعال سرش شلوغه، بشین من برم  -

 .ببینم کیه

هام به سمت در رفتم و بازش کردم که با قیافه ساشا رو به رو شدم. چشم

 :رو تو حدقه چرخوندم و گفتم

 تو کار و زندگی نداری؟ -

گرد پدر مادرم هیچ کس نیست دارم ولی برگشتم روستا بخاطر سال -

 .تونه بیاد کار دارهخواهرمم نمی

 :هاش رو ریز کرد و ادامه دادچشم

 خوایی کمکم کنی؟نگو که نمی -
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  .پوزخندی زدم

 !ذارمصدسال سیاه پامم تو سالگرد ملوک نمی -

.... 

 و فیس با ملوک و خان آشناهای شدنمی عمارت وارد  ها هرکدوممهمون

 من فهمیدنمی گاهی گه رفتن،می و شدنمی رد هرکدوم افاده

 ممشکی مانتوی به دستی. کردنمی خوشبختی ابراز که دخترخواهرشم

 جیب به دست معمول طبق هم ساشا. بود ایستاده کنارم  هلن. کشیدم

 :ند محوی گوشه لبش گفتلبخ با و نزدیک اومد

 !اومدیمرسی که  -

 :زیرلب ناسزایی گفتم و ادامه دادم

بله اگه بعد از این که گفتم نمیام چندتا از قدیمیای روستا و رفقای  -

ریختی که آوردی داخل و جلوشون اشک تمساح نمیحاج بابارو نمی

تونه تو غمت شریک باشه ت بهتر از هرکسی میغریبی و من دخترخاله

دلی چندتا ریش سفید من و متهم به سنگاومدم. اگر هم اون نمی

  .اومدمکردنم نمینمی

یاد یک ساعت پیش افتادم که ساشا برای اولین بار هلن رو دید. نزدیکش 

 بهش نگاهی. زد کنار رو هلن چشم جلوی شده ریخته موهای تره  اومد و



 

 

 WWW.98IA3.IR 369 کاربر نودهشتیاریحانه اسماعیلی  –عمارت مه آلود 

 

 :گفتم و کردم

 .دختره محسنه -

 :انداخت و گفتاز روی زانوش بلند شد و ابرویی باال 

 .دختر توعه -

 چه فرقی داره؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 !چون دختر توعه دوست داشتنیه -

لبخندی زدم و از هپروت اون موقه و سرخ شدنم در اومدم ساشا خوش 

 دست. برسه پذیرایی آمادگی به  تا ها گفت و رفتآمدی به باقی مهمون

کارهای ها رفتم تا داخل سالن خدمتهیاهوم تما از دور و گرفتم رو هلن

شون رو نداشتم سه سال پیش کمی استراحت کنیم. اصال حوصله اقوام

ش موردشون بود! هلن خوابهای بیها و طعنهش همه سوالچون نتیجه

دونم چرا انقدر خسته بود که درجا خوابش برد! خودم هم برده بود نمی

جیرش  -رها بودم که صدای جیرکاخیره در سالن مستطیل شکل خدمت

 .در اومد. پوفی کشیدم که دختری داخل شد و با لبخند به سمتم اومد

 :روبه روم نشست و گفت
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 !سالم. من فریبام نوه عموی مادرت -

دونم شوق چی! شد اما نمیلبخندمتقابلی زدم. ته نگاهش شوق دیده می

ه بود. به تر کردش رو دو چال گونه عمیق خشگلصورت گرد و نمکی

 :تر بود گفتمدختری که حدود چندین سال از من بزرگ

 خوشوقتم. کاری داری بامن؟ -

جا دوست داشتم ببینمت خب تا به حال داخل دیدم که اومدی این -

های خانوادگی و بزرگ خان ندیدمت همه مشتاقن ببینن دختر مراسم

که این هام. البتهخواهر ملوک خانوم کیه! من یکی از همون مشتاق

 .بود  دیدمت اتفاقی

  .ش طوالنیهدرسته مسائلی بود که قضیه -

بعد از گفتن چندین کلمه ساده رفت و من نفس عمیقی کشیدم. 

طور داخل سالن پر از اتاق دونم چند ساعت شد. اما من هموننمی

نشستم و سرم رو روی پاهام گذاشتم. خداروشکر ساشا جز یک بار اون 

شد. عمارت کم داشت بیدار می -نیومد و رفت. هلن کمهم برای شام 

هاش اومدنش رو دوباره سکوت رو بلعیده بود و ساشا بازهم با صدای قدم

 هایقطره  کرد. اما من چند دقیقه قبل تو فکر محسن بودم کهثابت می

. کردم پا رو هااشک ساشا شدن داخل با. بود پوشونده رو مگونه اشکی

 :گفت و نشست روم روبه
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دونست حاج باباش ای افتادم که گیج بود نمییاد نسیم هفده ساله -

طور گوشه گیر و شکننده... دونست قراره چی بشه! همینکجاست! نمی

  .منزوی و درون ریز

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

م. آره اون موقه گیج بودم اما االن مطمئنم که گند زده شده به زندگی -

ای دادم خودم آیندهباخت بود اگر بهش جواب مثبت نمیتصمیمم دوسر 

دونم دونم قراره چی بشه فقط میم. نمینداشتم و االن هم خودمم و بچه

های مهم خواد آدمم. دلم میبشدت از همه افکار و پریشونی ذهنم خسته

جا جمع کنم و بگم فقط نیاز دارم به چند دقیقه نگاه م رو یهزندگی

 !کردنشونکردنشون، حس 

م کرد و چیزی نگفت. اما بعد یهویی دهنش باز شدو خیره نگاه -خیره

 .چیزی گفت که ماتم برد

 از من متنفری؟ -

دونستم باید چی بگم. ازش متنفر بودم؟ شاید گذشته آره شاید االن نمی

خور هم آره شاید هم نه! اون مسبب چه چیزی شده بود که من ازش دل

جا! پس م بکشه به اینبود به عمارت که زندگیشدم؟ پام رو باز کرده 

 ...تنفر اصلی رو باید از ساشا داشته باشم نه از بقیه
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 :رک و راست گفتم

 .آره -

 .اولش جا خورد که انقدر مستقیم تو روش گفتم اما بعد سری تکون داد

هام درسته؟ نسیم من اختیارم کنی من باعث تمام همه اینفکر می -

صاحابم بود! کور شدم و کر. من فکر نبود دست دل بیدست خودم 

فهمی هیچ وقت کنار ت رو نمیکشونمت عمارت تو گذشتهکردم میمی

ها بعد فهمیدی که من کنیم و شاید سالمونی ازدواج میخودم می

خواستم پیش طور که من میت هم هستم. اما خب همه چیز اونپسرخاله

خوام اما بدون من واقعا قصدم خوشبخت نرفت! و خراب کردم معذرت می

کردن تو بود نه بدبخت کردنت! تو حتی صبر زیادی داری که تا االن 

 وقتی از نگفتی بهم رو نیومده در دهنت از  جنجال راه ننداختی و هرچی

 و سکوت سری هر اما مفصلم ریزی آبرو و دعوا یه منتظر همش دیدمت

 ازم اگر کاش که شهمی آشوب دلم بیشتر بینممی رو نگاهت آرامش

  .باشی ساکت کهاین نه کنی کاری بگی چیزی متنفری

 :پوزخندی زدم و گفتم

خوای داد بزنم دعوا کنم شه نه؟ میطوری عذاب وجدانت بیشتر میاین -

تا عذاب وجدانت و کمتر کنی؟ اما نه! کاری که شده زندگیم همینه که 

شه حرص درون منم دل هست با داد و هوارم دیگه چیزی درست نمی
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م هم با یه دعوا کنار نمیاد. امروز اومدم اما فقط به احترام اون شکسته

فری که آوردی خونه حاج بابا. حاج بابا احترام ریش سفیدها رو چند ن

ش جواب نه بدم اونم فقط داشت من حق نداشتم تو خونهخوب نگه می

  .بخاطر یه سالگرد

 جمع رو وسایلم تمام شهر  خواستم برم و برگردماز جام بلند شدم می

برگردم. تارا از ک ملو سالگرد بعد تا بودن حاضر ماشین داخل و کردم

صبح چندین بار زنگ زده بود اما فرصت نداشتم جواب بدم! جواب 

 :هام رو نداد اما تا دید بلند شدم، بلند شد و گفتحرف

 ری؟می -

 ای رو داری؟انتظار کار دیگه -

اومد. هلن رو باز فقط به سر تکون دادنی اکتفا کرد و پشتم تو سکوت می

اصلی عمارت رو باز کردم زنی رو دیدم که به این  در تا  بغلم گرفته بودم.

. بودن مونده اصلی عمارت داخل هامهمون از برخی هنوز  اومد.سمت می

 نفر چند. ما سمت کرد پاتند و بیرون اومد در از زاری و شیون با زنی

 :گفت هاشگریه میون از و اومد. نشد اما  دارن نگهش خواستنمی

تو لعنتی دقش دادی! خواهرش بس نبود؟ باعث افسردگی پسرش هم  -

شدی! اومدی جلو چشمش تا نابودش کنی. اومدی که چی؟ االن 

برگشتی؟ نه روح خواهرش نه خودش در آرامش نیست تا وقتی که تو 
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 .ایلجن زنده

های منم ریخت و کم اشک -بعد هم نشست زمین و از ته دلش زار زد کم

ساشا گفت بلندش کنن و ببرن به خود طرف هم گفت که م لرزید. چونه

 :ساکت باشه اما باز زنه گفت

گی تو این سه سال چرا ساکت باشم؟ ملوک بهترین رفیقم بود. چرا نمی -

گی تا اومدی با خودت کنار بیایی چی کشیدی از غم این دختر؟ چرا نمی

نم ساکت خوایی مپدر مادرت رو از دست دادی؟ چرا خودت ساکتی و می

 باشم؟

ساشا تند دست زن میانسال رو گرفت و برد دور تر از من باهاش حرف زد 

 وجود یادآوری با من و  بودن شده دور دیگه.  من سمت  و بعد برگشت

 شده بیدار صدا سرو از هم هلن. شد شل زانوهام همه زندگی تو نحسم

 چنگ رو گلوم محکم اومدنمی باال نفسم. گذاشتم زمین رو اون و بود

کمی تنفس رو داشتم اما تنها دنیا بود که از شدت غم  تمنای و زدممی

  .زیادش برام سیاه شد و به خواب عمیقی فرو رفتم

های هام رو باز کردم تاریکی خاصی اطرافم بود که تنها نور الی پردهچشم

واپس و کس نبود و من دلکرد. صبح شده بود! هیچاتاق روشنش می

نگران دنبال هلن بودم. از جام بلند شدم که نگاهم به چسب روی دستم 

رفت اما افتاد انگاری یه سُرُم هم مهمون شده بودم. سرم گیج می
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های عمارته. از در رفتم ستم تشخیص بدم که این اتاق یکی از اتاقتونمی

ریخت اما هام داشت میبیرون باز هم چشمم به در اتاق مادرم افتاد. اشک

ازشون جلوگیری کردم. کل عمارت رو همون سکوت و همون تاریکی فرا 

شد هایی که روی زمین سرد عمارت کشیده میگرفته بود. آروم با قدم

 .شد داخلش رو دیدممتش. درش باز بود و میرفتم س

شد بیشترین روشنایی رو داشته های کنار بودن که باعث میتمام پرده

  !های روی دیوار رو بهتر نشون بدهباشه و عکس

ها رو برداشتم و بعد نشستم روی تخت چنگ زدم و یکی از عکس

 بود رناپذی خستگی چقدر! اومدنمی داشتن باز هاماشک  ش.قدیمی

 داشت؟ ریختن برای اشکی باز باریدمی هرچقدر که هامچشم

دستی کشیدم بروی عکسی که داخل یه باغ گرفته بود و لباس کوتاه 

چپش بود. لبخندش  دست تو پر جام یه و  مشکی رنگی رو پوشیده بود

داد برای زمانیه که با پدرم ازدواج نکرده بوده! چیزی بود که نشون می

گریه کردم و گریه... در آخر جیغ بلندی از حرص کشیدم و پرتش کردم 

سمت دیوار. وایی نه! من چرا عکس مادرم رو پرت کردم؟ با عذاب وجدان 

د سرم رو تن -های خورد شده قاب عکس دیگه تندرفتم سمت شیشه

 :گفتمدادم و میتکون می

کنم بخدا االن قاب جدید ببخشید مامان، ببخشید االن درستش می -
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 !ندازم براتمی

چرخید و هام هنوز محو نشده بودن و تنها چیزی که تو سرم میاشک

 :کرد، این بودصدایی تکرارش می

  ...شیشه رو بردار و روی دستت بکش -

مغزم تکرار شد که ناخودآگاه دستم رفت سمت تکه قدر این حرف تو ان

 شده راحت خیالم انگار ریختمنمی اشک دیگه  ای و برش داشتم.شیشه

دیگه دنیایی نیست تا بخوام براش اشک بریزم. دیگه همه بهم  که بود

زنه! لبخند زدم و آروم گن وجودت نحسه. هیشکی سرکوفت نمینمی

روی دستم کشیدم اما همون اول روی رگم نکشیدم شروع کردم و از 

لرزید و خون داشت با فشار روی انگشتم آوردم تا پشت دستم. دستم می

باره جیغ زدم اما بدون اشک. تصویر هلن جلوی زد. دوزیادی بیرون می

 :گفتم جیغ با و  چشمم نقش بست شیشه رو پایین آوردم

تونم بمونم! من یه گناه کارم که ببخشید هلنم ببخشید دخترکم نمی -

زندگی مادرش رو بهم ریخته. ببین نفیسه آبجیتم مثل خودت کم آورد 

شتون چطوری تو حاج بابا رو تو نداره ببین دارم میام پیدیگه طاقت دوری

م و تونم؟ ولی آخه چطوری دل از بچهجا تنها بذارم آخه مگه میاون

تون پرپر شم و آخرشم نحس جیگر گوشم بکنم؟ من چطوری بین همه

  صدام کنن؟ مگه من چه گناهی کردم؟
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 تونستممی که فشاری ترینبیش با رگم تو گذاشتم   دوباره باال آوردم و

ریزی شدیدی های بلندتری کشیدم. خونو کردم و جیغفر رو شیشه

وار شد دیوانهگرفت و لبخندم پررنگ تر میداشت اطرافم رو می

ذاشتم که تنهاش میکردم از اینخندیدم و از هلن معذرت خواهی میمی

هام رو روی هم گذاشتم. دیگه مهم نبود اون رو به خدا سپردم و چشم

ا مردن من کسی نبود وجود نحسش رو همه چی شده مهم این بود که ب

ش بکوبن تو صورتش شاید در نبود من هلن هم شادتر باشه چون زندگی

ره! نگرانی شدیدی وجودم رو فرا گرفت با یه مادر نحس خوب پیش نمی

م! اما خواستم زمان برگرده عقب و برم هلن رو بغل کنم و بگم ببین زنده

شدم لحظه آخر صدای ساشا رو شنیدم هوش میدیر شده بود و داشتم بی

 :گفتکه می

 !کار کردی احمقچی -

 .تموم شد و خواب عمیقی شیرینی مرگ رو زیر زبونم جاری کرد

 «یک هفته بعد» 

 «ساشا»

 .هلن رو خوابوندم و برگشتم سمت علی

من نمیام شما برید باید بمونم پیش هلن تازه آروم گرفته. همش داره  -

دونم باید دیگه چی بگم بهش هرچقدر گیره نمیبهونه پدر مادرش رو می
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ده و همش داره گم مادرت پیش خداست جاش خوبه باز گوش نمیمی

 گیرهبهونه می

 :م کشید و گفتدستی بروی شونه

 کار کنی؟خوایی چیمی -

 :و سریع بلند کردم و گفتمسرم ر

دم. کس نمی هیچ دست ابدا و اصال  کار باید بکنم؟ یادگاری نسیم وچی -

ذارم یه خار تو پاش کنم نمیذارم اما بزرگش میاز همه وجودم مایه می

 باشه کنارم نسیم دیگه دقیقه یک داشتم آرزو سال سه این همه   بره!

رو ازمون گرفت حتی یک لحظه به ش خودش حمقانها کار یه با و اومد

ذارم ذارم هلن و ازم دور کنند حتی نمیآینده این بچه فکر نکرد اما نمی

 شد قانع آخر اما کرد بیدادم و داد اومد نسیم  محسن بیاد و دورش کنه

 بودن پدر عرضه که داشت قبول خودشم. امنه من پیش جاش هلن که

ره مسافرت چه شیونی گفت باز میسن به هلن مح وقتی دونینمی! نداره

پسش  از بتونم امیدوارم علی  راه انداخت هلن! جیگرم براش کباب شده

بربیام. خواهرم هم داره میاد کمکم هنوز باورم نشده که نسیم نیست و 

  !رفته

های پر از اشک خودم رو بعد از کمی دلداریم رفت و من موندم با چشم

جا پیدام کرده بود. رسوندم به همون اتاقی که نسیم اومده بود و اون
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نشستم روی همون صندلی و از همون سیگار روشن کردم. هر باری که 

کردم یبار دیگه بیاد و در رو باز کنه. ذاشتمش تو دلم دعا میرو لبم می

 کاش ولی. بره کنه قهر  مزم حرصش و در بیارم و با شوخی خرکیبا

هاش رو ببینم. اما دریغ از وجودش دریغ از چشم و بشه باز در این دوباره

سوختم اما االن یه بار دیگه شنیدن صداش. قبال تو آتیش نداشتنش می

 بر عالوه حال  ش رو پیش من جا گذاشته...دیگه کال نیست و یادگاری

 .بود اومده روشون هم نسیم غم پدرم و ادرم غم

جای خودش دونم که امکان نداره این در باز بشه و بهدیگه تا آخر عمر می

   .کنم. بچه هلن بچه منم هستدخترش رو دارم. براش پدری می

  ای وای! این بسته سیگارم تموم شد و

 ...بازهم نسیم نیومد

  

  

 :سخن نویسنده

خورم اوج غمگین است و قسم میتر از حد تصور در جریانگاه زندگی تلخ

هایی که از پا ها و نفیسهدر زندگی امکان پذیراست و چه نسیم بودن

شان را تلخ رها کرد. گاهی پشت هر سختی آسانی افتادند و زندگی کام
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 ...نیست و تقدیر برای هرکس یک جور نوشته

  

 «پایان»
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