
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 :رمان خالصه

 یگرفتار تهمت شیسال ها پ رهام

شد که زن برادرش مسبب آن بود و 

 شد براي یلیدل

 یاو از خانه پدرش, در ط رفتن

. میشویرمان از گذشته باخبر م

 حاال رهام برگشته, آن هم به

تا هم رفع  اینامزدش مار همراه

اتهام کند و هم قلب پدرش را به 

 .اوردیدست ب



خنده هاي مستانه اش تمام  صداي

سالن را پر کرده بود... از 

 همان خنده ها که وادارت

تو هم بخندي! تکرار پشت  کردیم

آن هم از عمق » ق«سر هم حرف 

 مضحک دیگلو! شا

 کیکننده! تحر کیبه شدت تحر یول

متقابل! تنها  دنیکننده به خند

 دینقطه اي از او که شا

 ...گذاشت یم ریدر من تاث هنوز

حضورمان را حس نکرده  هنوز

بودند ... خودم را لعنت کردم 

 دیکه چرا زنگ نزدم و کل

 ی! اگر زودتر خبردار مانداختم

 ینقش بازي م میشدند حداقل جلو

 !کردند که خوشحالن



هم خوشحال نبودند اما در  دیشا

هر حال... عکس العمل بهتري 

 !داشتند

 .سالم -

از کنار  ایصداي مار دنیشن با

در هم گره  میابروهاگوشم 

خورد... مگر از او نخواسته 

 بودم

که  ینزند؟! نه تا وقت یحرف

دختر واقعا  نیاجازه ندادم. ا

 !چانمیخواست گوشش را بپ یم

... دیسرها به سمتمان چرخ همه

! کاش حداقل خودم را یلعنت

 طور نیآماده کرده بودم و ا

 ینگاه نم هیزده به بق شوك

کردم! تنها کاري که انجام دادم 

 و در ایفشردن دست مار



 .ش بود» آخ« فیصداي ضع آوردن

 !! نجاستیا یک نیواي بب -

 

داد!  انیپا دنشیبه خند باالخره

که بلندي اش  یرنگ یاسی راهنیپ

 گریبود، د شیتا زانوها

 دنی! با ددادینشانش نم جذاب

 مهیچهره اش ناخودآگاه دهانم ن

 !باز ماند

از شوك صورت  نکهیاز ا قبل

خودش  میایب رونیشکسته شده اش ب

 را به من رساند و با

لبخند  میبه رو یکامالً مصنوع ذوق

 :زد

... رهام!! شهیباورم نم ایخدا -

 یوقت نم چیه گهید میکرد یفکر م

 !متینیب



 

 تو.  ایب -

 

روي لبم نشست.  ینیغمگ لبخند

توانست  یگفتن نم» تو ایب« نیا

 !باشد» من«مخاطبش 

کرد پسر کوچکش  یگمان نم مطمئنا

پررو باشد که پشت در  نقدریا

 و بخواهد وارد ستدیبا

 !او شود اتاق

گذاشتم و  رهیرا روي دستگ دستم

در را باز کردم. روي مبل غول 

 نشسته بود و کرشیپ

 شیچهارخانه را روي زانوها دشَم

مشغول  قایانداخته بود و عم

 .بودمطالعه 



دور بودم،  نجایاز ا یوقت

 یشد که دلم م یم ییزمانها

 ...نقطه نیخواست هم

و پدرم را  ستمیدر با نیب یعنی

فاصله تماشا کنم و  نیاز هم

 که دست به سمت یتعداد دفعات

برد و آن را به  یم نکشیع

 .کند، بشمرم یچفت م شیچشمها

فرستادم  رونیرا که ب نفسم

نگاهش را باال آورد و به وضوح 

 !جا خورد دنمیاز د

به سمتش  یرا بستم و قدم در

 :رفتم

 .سالم -

و دوباره  دیدر هم کش ابرو

 رینگاهش را به کتابش دوخت و ز

 »کیعل«به  هیشب زيیلب چ



 !کرد. دلم گرفت زمزمه

با هم حرف  قهیچند دق نیوقت دار -

 م؟یبزن

گرفت و بدون آن که  یقیعم نفس

 :گفت اورد،یسرش را باال ب

 !شنومیم -

عادت گذشته ام به فاصله ي  طبق

 نیمتري از او روي زم کی

 .چهارزانو نشستم

براي لحظه اي به سمتم  نگاهش

شد و دوباره به کتابش  دهیکش

 .چشم دوخت

 .دلم براتون تنگ شده بود -

 یقیزد. نفس عم ینیغمگ پوزخند

 :گرفتم



روي برگشت نداشتم...  یول -

 مخصوصا که مامان... 

 

 :گفت ینیلحن غمگ با

اون زن بدبخت هم از دست کارهاي  -

 !تو دق کرد

بسته شد. مادرم از دست  میلبها

من دق کرده بود؟! از آن دروغ 

 هاي شاخ دار بود! مادرم

 !بود و رهامش جانش

 یچشم از آن کتاب لعنت باالخره

ا با گرفت و آن را بست. نگاهش ر

 ظاهري یحوصلگ یب

 :پنجره اتاقش دوخت به

 !؟یبرگشت یبراي چ -

 :کردم اخم



 نیاز ا دیکه با یچون اون کس -

 !رفت من نبودم یخونه م

 :شدت سرش را به سمتم چرخاند به

به پا  یشیباز اومدي چه آت -

همراهت  هی! اون دختره ک؟یکن

 ديیآوردي! چه نقشه جد

 یاز اون رتری! به خدا من پداري

رو  گهیفاجعه د هیام که بتونم 

 !تحمل کنم

فشرده  یرحم یهمه ب نیاز ا قلبم

پدرم تا  یذهن ریتصو یعنیشد! 

 حد از من خراب نیا

 :!؟؟ بغضم را قورت دادمبود

 .ایاون دختر... نامزدمه، مار -

بود که بعد از گذشت چند  بیعج

 یساعت از ورودمان هنوز کس

 یرا به پدرم معرف ایمار



بود! قبال خبرگذاري ها  نکرده

تر بودند! با  عیتر و سر قیدق

 تا گريید قینفس عم دنیکش

 :به خودم مسلط شدم حدي

 ادیز مونیو نامزد یینحوه آشنا -

نبود...  زیجالب و خاطره انگ

 خواست براش یدلم م

اش  ستهیکه شا رمیاي بگ یعروس

 .باشه! به پدرش قول دادم

را به نشانه تاسف تکان  سرش

 داد: 

 

و حاال توقع داري من به خاطرت،  -

خونه ساز و دهل راه  نیتو ا

 !بندازم؟

 :گرفتم دیاش را ند هیکنا



بله... هر چقدر که منو از  -

من باز هم  د،یخودتون برون

 !پسرتونم

 :رفت نیاز ب پوزخندش

چوبو که برداري گربه دزده حساب  -

 !ی... تو خودت رفتادیکار دستش م

 :ردمک کیرا بار میها چشم

 !دزد؟ -

 :کرد اخم

چشم داشتن به ناموس برادرت  -

 !ست؟یدزدي ن

 :خم شدم یسمتش کم به

رو براتون رو  تهیدست اون عفر -

 ...کنم یم

 :حرفم را قطع کرد یدرماندگ با



بس کن رهام! تو هنوز هم به فکر  -

 !یشر درست کردن

بلند شدم و به سمت  نیروي زم از

 :لب زمزمه کردم ریدر رفتم و ز

 !دیدون یو شما هنوز منو مقصر م -

 ...در رساندم رهیرا به دستگ دستم

 !د؟یچطور با هم آشنا شد -

 :زدم ینیغمگ لبخند

جاي طلبم از پدرش عقدش کردم...  -

 ... شیدو سال پ

 

اتاق خارج شدم و نماندم که  از

را بشنوم.  شیباز هم سرزنش ها

 ایمن و مار ییمساله آشنا



خودمان دو نفر حل شده  براي

ظاهرش به آن  گرید یعنیبود؛ 

 داد، یبدي که اول جلوه م

 !نبود

 ایبه اتاق برگشتم، مار یوقت

حوصله و با اخم هاي  یروي تخت ب

 در هم نشسته بود. دستم

اش بردم و  دهیالي موهاي ژول را

 .ترش کردم ختهیبه هم ر

 !گازت گرفته؟ یک -

 :شد نهیبه س دست

 دیبا ایخوابم  ینیب یم یوقت -

 ایبا خودت ببري  لتویموبا

 !لنتیرو سا شیبذار

را از روي  لمیشدم و موبا خم

 :برداشتم یپاتخت



زنگ  یکردم کس یشرمنده، فکر نم -

 !بزنه

 :کنار زد شیرا از رو پتو

زنگ بزنه؟!!  یکردي کس یفکر نم -

هم زنگ نزنه اون رنگوي  یچکیه

 شهیقورباغه هم

 .هست

شد  یبهداشت سیوحرص وارد سر با

 ی. در حالدیو در را به هم کوب

 تماسم نگاه ستیکه به ل

 :کردم با صداي بلند گفتم یم

رنگو قورباغه نبود، آفتاب پرست  -

 ...یبود!. راست

 میبلند شد. چشم ها غشیج صداي

 یکه به آرام یرا بستم و در حال

 شدم، یاز اتاق خارج م



 :گفتم

 .آب سرد هم خرابه ریش -

اش در اتاق  یبلند و حرص صداي

 :دیچیپ

 !!!! ؟یگـــیاالن م -

 

را به دندان گرفتم و در را  لبم

را روي گوشم  لیبستم. موبا

 گذاشتم و به صداي بوق هاي

 نیگوش دادم. بعد از پنجم آزاد

 :را برداشت یبوق گوش

 !پسر؟ ییسالم کجا -

 یکه به سمت راه پله م یحال در

 :رفتم جواب دادم



خان! صد  نیسالم جناب شاه کیعل -

دو بار زنگ زدي  یدفعه گفتم وقت

 و جواب ندادم

 کسرهیتونم و زنگو  ینم بدون

 ینکن! خودم بتونم، بهت زنگ م

 !زنم

 :را باال برد شیصدا

 !شده یاووو حاال انگار چ -

خواب بود  اینشده فقط مار زيیچ -

هم باالي سرش بود و  میو گوش

 تا تهشو گهیخودت د

 !برو

 :دیصداي بلند خند با

اوه اوه، حتما باز اون مادر  -

 ..فوالد زره

 .هوي! درست حرف بزن -



 :دیهم خند باز

که  یباشه بابا، فقط فحش ناموس -

 !نداد

سالن را باز کردم و از  در

 :عمارت خارج شدم

 .نگفت یخاص زینه چ -

با آن وسواس  نیي شاه افهیق

 یو ظاهرش م پیکه به ت یبیعج

 داد در کنار رنگوي آفتاب

با آن گردن کج و کوله و  پرست

چشمانم  شیچشم هاي تابه تا پ

 یجان گرفت، به سخت

 :ام را کنترل کردم خنده

ده بار زنگ  یکار داشت یحاال چ -

 زدي؟جدي تر شد: 

 



 .دیپسره حم نیا ـ

 .دمیکرد، ابرو در هم کش مکث

 خب؟ ـ

چند  نی. همنجایاومده بود ا ـ

 .دفتر آروم شد شیپ قهیدق

 .سمت انتهاي باغ رفتم به

کرد مگه! سر و  یزر زر م یچ ـ

 !صدا کرد؟

 .را فوت کرد نفسش

 هیسر و صدا به اون صورت نه،  ـ

به خواهش و تمنا  شتریب ییجورا

 جا گم؛یم خورد؛یم

 ...نداره

 :را قطع کردم حرفش



دست  یخود تو نبودي گفت نیهم ـ

فاکتورا رو  یکجه؟! نگفت

 کنه؟ حواست یدستکاري م

تره بار جا  دونیتازه تو م ستین

 !م؟یافتاد

 .هم کالفه نفسش را فوت کرد باز

چرا... دلم سوخت. اگر تو  ـ

 مونهیاجازه بدي... حاال که پش

 .میفرصت دوباره بهش بد هی

ور دست  ذارمشیبار م نیا البته

شاگرد  هی گفتیحسن تو انبار. م

 .الزم داره

ام را گرفت و من را به سمت  قهی

 :و گفت دیخودش کش

خونه دور  نیچند سال از ا ـ

 هیادب و  دیبودي... انگار با

 ادآوريیرو  گهید زايیسري چ



به  ادی. اوال من اصال خوشم نمکنم

 ...زن تو نگاه کنم...چون

 ایبار مار زيیچ اوردمین طاقت

ام را از  قهیکند؛ با دو دستم 

 و دمیکش رونیدستانش ب انیم

عقب هلش دادم. زورم از آن  به

شده بود و  شتریب یلیزمان ها خ

 ام را یگناه یآمده بودم ب

بودم باز  امدهیکنم. ن ثابت

 .سکوت کنم

ي چند  هیدهنتو آب بکش. قض ـ

 رتایغ یب نیکه ع ستین شیسال پ

 یچیجا و ه نیا نمیبش

گذشت  گهیو سکوت کنم. د نگم

راحت دست  یلیکه تو خ ییروزا

 کردي.  یروم بلند م

 



رو  زایسري چ هیکه  ییروزا گذشت

تو سري خورا  نیو ع یازم گرفت

 .نگاهتون کردم

به  یاگه حرف گهی... االن دگذشت

دهنتو  یبه زنم بزن ایخودم و 

 یبا خاك قبرستون پر م

. زنمه؛ دوست دارم بهش بگم کنم

چطور بگرده و چطور نگرده. از 

 ریبگبه بعد گوشاتو  نیا

حرفاي منو نشنوي. برام مهم  تا

که چطور برداشت کردي و  ستین

 .چطور نکردي

که هلش  یاز زمان نهیو تهم صدف

داده بودم برخواسته بودند و به 

 یما نگاه م

 :آرام گفت نهی. تهمکردند

 !رهام ـ



از سال ها اسمم را به زبان  بعد

آورده بود و با من حرف زده 

 بود. اما صدف نگذاشت

به اتمام برسد و دوباره  حرفش

 .وسط دیمثل  ها پر

خوبه واال! پدر جون شما هم که  ـ

 یوسط حرمت م نی. ایگینم یچیه

 ...شکنه و

را  شیام گرفت و بلند ادا خنده

 .درآوردم

حرف از  یک نیبب ایحرمت؟ خدا ـ

زنه؟ اگه جاي تو بودم  یحرمت م

 میرفتم خودمو قا یم

اومدم. تو  ینم رونیکردم و ب یم

تو چشماي من  شهیچطور روت م

 ؟یو حرف بزن ینگاه کن



زنه واسه  ینم یهم اگه حرف پدر

 ...که نهیا

که به من زده بود  ییحرف ها ادی

ساکت  تیباعث شد در اوج عصبان

 حرف هاي ادیشوم. 

 .روزها آن

توي نگاهم نشست و به پدر  یغم

 .زل زدم

 میبر دی... باایپاشو مار ـ

... تا نیتو رامت ! و اماییجا

جا هستم فکر کن  نیمن ا یوقت

 .ستمین

سري از کارها  هیاومدم براي  من

. فکر کن من مردم. رمیو بعدشم م

 فکرو نیهمتون ا



 می. ببخش پدر که مثل قددیبکن

و سفره اي که  زیو حرمت م ستمین

 ذاري یبهش احترام م

نگه نداشتم. غذاتون رو  و

 شدم.  ریس ریس ری... سنیبخور

 

فاصله  زیدنبال من از م ایمار

گرفت و هر دو به طبقه ي باال 

 . منتظر ماند تا حرف بزنممیرفت

 :گفتم یمن هم آرام و عصب و

 یلی. خیکس شیپ میحاضر شو بر ـ

و مرتب...  زی. تمکیساده و ش

 خواد همون جور یدلم م

 .تو رو بشناسه یهست که

دست لباس مرتب  کیسکوت  در

انجام  میمال یشیو آرا دیپوش

 داد. در فاصله لباس



 گاريیکردنش، س شیو آرا دنیپوش

روشن کردم و از پنجره دودش را 

 .توي هوا ول کردم

را لبه ي  دهیبه نصفه نرس گاریس

 رونیتاقچه خاموش کردم و به ب

 پرتابش کردم و بعد

. دمیپوش زيیمرتب و تم لباس

بود که سال ها  یمخاطبم شخص

 دوباره اش را دنیآرزوي د

بازگشتم  لیاز دال یکیو  داشتم

 .بود

را با آن جو نچسبش ترك  خانه

باز  ای. مارمیشد یو راه میکرد

 نیهم سکوت کرده بود و ا

 .رفت یداشت روي اعصابم م سکوتش

 ا؟یمار ـ

 :انداخته گفت ریبه ز سر



 هوم؟ ـ

ساکت نباش. برام حرف بزن تا  ـ

 .آروم بشم

زدم.  یاون حرفو م دیمن نبا ـ

خبر داشتم  تتیخب... من از حساس

 ...و

که  ی... اتفاقا حرفاینه مار ـ

رو  زایسري چ هیزدي باعث شد 

... می. اما عصبانرونیب زمیبر

 نه

دست تو... از دست اونا و  از

 .گذشتم

دونم  یگذشته اي که هنوزم نم ـ

 !توشه یچ

. ستیفعال عجله اي ن گمیبهت م ـ

توي  یمهم االنه که تو هست

 .و بس میزندگ



زنم. اما...  یم ییحدسا هیخب  ـ

 رسم.  ینم ییبازم به جا

 

حوصله فرمان را چرخاندم و  یب

 .انداختم انبریم ریتوي مس

خوام گل  یحرف اونا رو نزن. م ـ

 ی. بگو چه گلرمیبگ ینیریو ش

 .که خوشگل باشه رمیبگ

 :را تر کرد و گفت شیلب ها ایمار

گل و  م؟یریم میاصال کجا دار ـ

 کار؟ یخواي چ یم ینیریش

 زهیعز یلیکه برام خ یکس شیپ ـ

از  شتریو دو هزار برابر ب

 .خانوادم براش ارزش قائلم

 دیبار یکنجکاوي م شیچشم ها از

دانست تا خودم نخواهم  یم یول

 فهمد، پس ینم زيیچ



 .شد رهیخ رونیکرد به ب سکوت

نگه داشتم و هر  یگل فروش جلوي

را به  ایمار. میشد ادهیدو پ

 قهیداخل فرستادم تا با سل

گل انتخاب کند و خودم  خودش

کردم. بعد  ريیشروع به شماره گ

 از دو سه بوق، قبل از

بزنم،  یکه فرصت کنم حرف نیا

 یصداي پچ پچ گونه اي در گوش

 .دیچیپ

االن  ن؟ییپس کجا گهید نیایب ـ

 !خوابه ها یم

 :میتوانستم بگو فقط

 .میتو راه ـ

! با تعجب به افتیخاتمه  تماس

 طینگاه کردم. البد شرا یگوش

 مایصحبت نداشت وگرنه س



حرف ها بود  نیچانه تر از ا پر

جمله تماس را  کیکه با گفتن 

 !قطع کند

 مایکه با س قهیاز چند دق بعد

، پا به  میرد و بدل کرد امکیپ

 گذاشتم، یداخل گل فروش

با ابروهاي در هم جلوي  ایمار

بود و به  ستادهیفروشنده ا زیم

 شدن دسته گل دهیچیپ

کرد.  ینگاه م دشیسف رزهاي

 :کنارش قرار گرفتم

 !الیع یتو لک نمینب ـ

همزمان به فروشنده سالم کردم.  و

 :آرام نگاهم کرد

 زنگ زدي؟  یبه ک ـ

 



برداشتم  زیگل را از روي م دسته

 :و به دستش دادم

 .گمیبهت م امیم نیبرو تو ماش ـ

اکراه به سمت در رفت و از  با

خارج شد. من هم بعد  یگل فروش

 از حساب کردن به سمت

رفتم و سوار شدم. فرصت  نیماش

نبود، پس به همان  ینیریش دنیخر

 دسته گل قناعت

و راه خانه ي خاتون را در  کردم

را با  ایگرفتم. اگر مار شیپ

 شیي دلخور پ افهیق نیا

تا  نیقیبردم قطع به  یم خاتون

شدم. نفس  یمدت ها سرزنش م

 :گرفتم یقیعم

حکم  ششیپ میریم میکه دار یکس ـ

 .مادر منو داره



باز شد و  شیاز گره ابروها یکم

 .به صورتم زل زد

 ایمادرم منو به دن یوقت ـ

و از  رهیگیم یسخت یضیمر ارهیم

 همون موقع خاتون رو به عنوان

توي خونه. خاتون  ارنیم پرستارم

زن ُکرده که همه ي خانواده  هی

 .اش رو از دست داده

 :گفت یصداي آرام با

! چرا میما دو ساله که عقد ـ

 ؟یازش نگفت زيیوقت چ چیه

 :را با حرص فوت کردم نفسم

نبود و  نیچون اگر وروراي شاه ـ

رفت حاال  ینم ورتمهیروي مغزم 

 خواست یحاالها دلم نم



خونه! حاال که  نیبه ا برگردم

 دی... بایو تو همراهمبرگشتم 

 دوستام... و ،یهمه رو بشناس

 .دشمنام

از  زيیمعلوم بود چ نکهیا با

سرش را  دهیرا نفهم میحرف ها

 :تکان داد. ادامه دادم

 نکهیبزرگتر شدم، با ا یوقت ـ

کامال خوب شده بود  گهیمادرم د

 به خاتون میبه خاطر وابستگ

موندگار شد و به خواست  اونجا

 یکلبه چوب هیخودش پدرم براش 

 .خوشگل ته باغ ساخت

که مادرم مرد،  شیسال پ چهار

خاتون هم از اونجا رفت. پرستار 

 هم، همراهش مایمادرم س

 . رفت



 

را متوقف کردم و کتم را  نیماش

 :عقب برداشتم یاز روي صندل

 .شو ادهیپ ـ

راحت شده  الشیکه انگار خ ایمار

به روي لب  ی، لبخند کمرنگبود

 شد. قبل از ادهینشاند و پ

دستم به زنگ برسد در با  نکهیا

باز شد. نتوانستم  یکیصداي ت

 :لبخندم را کنترل کنم

! مطمئنا شترهیذوقش از ما ب ـ

 .دهیشن نویصداي ماش

 خاتون؟ ؟یک ـ

گذاشتم  ایرا پشت کمر مار دستم

 :کردم تشیو به داخل هدا

رو  ماینه، خاتون خبرنداره. س ـ

 .گمیم



دلهره به عقب برگشت و نگاهم  با

را بستم و با  اطیکرد. در ح

 :تعجب گفتم

 !شد؟ یچ ـ

 :دهانش را به وضوح قورت داد آب

! مثل م؟یخبر اومد یباز ب ـ

 !خونه پدرت باهامون برخورد نکنن

 نیدر حق ا یلیگرفت. من خ دلم

دختر ظلم کرده بودم... نفس 

 :گرفتم یقیعم

خاتون جنسش فرق داره...  ـ

 .راحت باشه التیخ

انداختم  شیرا دور شانه ها دستم

به  مای. سمیو با هم همقدم شد

 استقبالمان آمد و بعد از



ش اجازه حصاردر  ایمار چالندن

ورود داد. چشم از صورت من 

 :داشت یبرنم

شدي.  پیواي پسرم چقدر خوش ت ـ

 !چشم حسود بترکه

 نکهیام گرفت و به محض ا خنده

به سمت در رفت و از  ایمار یکم

 ما فاصله گرفت، در

 :پچ پچ کردم مایس گوش

برو خودتو رنگ کن فسقل! مگه  ـ

 یگیچند سال از من بزرگتري که م

 پسرم!! 

 

 ییرنگ گرفت و پررو شیها گونه

کردن  تیلب نثارم کرد. اذ ریز

 .داشت یهم عالم مایس



 یت خوشحالکه به ندر یمهربان زن

 .داد یاش را نشان م

بزنم  گريیحرف د نکهیاز ا قبل

مثل فشفشه از کنارم گذشت و من 

 هم به سرعت خودم را

رساندم تا با هم وارد  ایمار به

. خاتون با همه میخانه شو

 ریغ اديیز یاش گاه یمهربان

 .کرد یبرخورد م منتظره

 یموج م ینگران اینگاه مار در

زد. دستش را گرفتم و لبخندي به 

 زدم و با هم وارد شیرو

. با چرخاندن میبزرگ شد سالن

سرم لبخند از روي لبم رفت. 

 گره ینگاهم در نگاه زن

از مادرم  شتریکه اگر ب خورد

 .دوستش نداشتم، کمتر هم نبود



مان شد  یوارد زندگ یکه وقت یزن

پنج ساله بود و حاال  -و چهار یس

 ريیپ گذر زمان گرد

 یچهره اش نشانده بود. حساب روي

 دینو یچاق نیچاق شده بود و ا

 را یخوش بودن زندگ

 !داد ینم

گرفت و  ونیزیاز صفحه تلو نگاه

را  نکشیو ع دیبه سمت ما چرخ

 میروي چشمانش تنظ

 :کرد

!... تو رهام نم؟یب یدرست م -

 ؟یمن

 :از ته دل روي لبم نشست لبخندي

 .رهامت فدات خاتونم -



 دهیاراده به سمتش کش یب میپاها

شد و مشامم پر شد از عطر گالب 

 شتریتنش. هر چه ب

 یتن گوشتالود را به خودم م آن

 .شدم یدلتنگ م شتریفشردم، ب

چطور طاقت آوردم چهار سال  ـ

 !خاتون؟ نمتینب

در آمد که  هیاز شوك اول انگار

 :نشاند میسر بازو یناگهان مشت

که  یچشم و رو! رفت یپسره ي ب -

مادر دارم جز  هی ینگفت ؟یرفت

 رو نداره؟  یمن کس

 

با ظرف اسپند از آشپزخانه  مایس

 :خارج شد و دود تمام هال راگرفت



 ی! ملیبترکه چشم حسود و بخ -

 یخاتون؟ چه عروس خوشگل ینیب

 برامون آورده؟

 ...... ماشااماشاا

را غرق دود  ایمار کلیتمام ه و

همچنان کنار در  ایکرد. مار

 به ما یجیو با لبخند گ ستادهیا

کرد. شانه هاي خاتون  یم نگاه

 :فشار دادم میبازوها نیرا ب

 ؟ینیب یدل منو م زیخاتون عز -

 :ناباور تا صورتم باال آمد نگاهش

به  نکهیکردي؟ بدون ا یعروس -

 ...من

اشک  سشیچشم هاي هنوز خ به

نه خاتون! آوردمش که  -. دیدو

 ی! مگه مشیعروس خونم کنخودت 

 شه بدون حضور مادرم



 رم؟یبگ یعروس

بغضش را پس زد و  یقینفس عم با

من را  یرحم یطور با ب نیهم

 کنار زد و با کمک دسته

از جا بلند شد و با نگاه  مبل

 :گفت ایبه مار یقیدق

 .عروس خانم نجایا ایب -

روي صورت من نشست و  ایمار نگاه

قدم  من با لبخند سر خم کردم.

 به سمت ایهاي مار

 ایبرداشته شد. گرم مار خاتون

هم به  مایگرفت. س حصاررا در 

 دور کیسمت من آمد و 

 !دود اسپندش غلتاند انیدر م مرا

 :درهم کرد افهیق خاتون

خفمون کردي! دود  مایبسه س -

 .برداشت خونه رو



 ی. دلتنگدمیخند شیغر زدن ها به

که شاخ و دم ندارد! دلتنگ بودم 

 و روي برگشت

نشستند، فکرم را  ی. وقتنداشتم

 به زبان آوردم. 

 

خوب  نقدریدونستم ا یاگر م -

 یزودتر م یلیخ یکن یبرخورد م

 .اومدم

 :شد یاش برزخ افهیق

بد برخورد  ی! من کیچ یعنی -

 !یمعرفت یکردم؟! تو ب

 :نشسته، سر خم کردم کنارش

 یبرم! من کلقربون لپات  -

زدم  یکردم زنگ م یاستخاره م

 مایالتماس س یخونه ات، کل



 یم یکردم و بعد که گوش یم

کردي از زنگ  یم مونمیپش یگرفت

 !زدن آخه

 :اخم رو گرفت با

! آخه آدم خبر ییبس که پررو -

تو  ره؟یگ یم یمادرشو تلفن

 دنم؟یاومدي د یم دینبا

 شیپشت اخم ها یبراي مهربان دلم

انداختم تا  نییضعف رفت و سر پا

 :ندیبغضم را نب

 .خاتون اهیروم س -

 !مادر اهیروي دشمنت س -

 :لب با حرص زمزمه کرد ریز

 !خدا ازش نگذره -

لبخند به لب داشت و با  ایمار

حسرت به صحبت هاي من و خاتونم 

 یزل زده بود! چه م



با تعارف  ست؟یدشمن من ک دانست

مانتو و شالش را  ایمار ما،یس

 در آورد و روي مبل

من و خاتون نشست. خاتون  روبروي

کرد  ینگاه م ایآنچنان به مار

 معذب ایکه من جاي مار

هم معذب شده  ایبودم! مار شده

 ریچرخاند و غ ینگاهش را م یه

 را پشت شیارادي موها

زد. خنده ام گرفت!  یم شیها گوش

 !دختر و خجالت نیا

ه در محضر ک یآن روز لعنت یحت

اش با  یپدرش به جاي بده دیفهم

 ازدواج من و او موافقت

 شی! به جادیهم خجالت نکش کرده

خجالت  تیمن را بست به فحش. نها

 یدر مواقع ایمار



اي  هیبه رنگ گرفتن ثان خاص

 شد و بس.  یختم م شیگونه ها

 

که آن  یفیبدن نح ادآوريیبه  با

گارد گرفته بود،  میروز روبرو

 روي لبم ینیلبخند غمگ

 .نشست

 رزنیپ نیا ادیشده که  یحاال چ -

 افتادي؟

خودم هم  دمیخودم که آمدم د به

 شیو ب ایزوم کرده بودم روي مار

 معذبش کرده شیاز پ

کردم تا  ی! سرفه اي مصلحتام

 .حواس پرتم جمع شود

گفتم که خاتون! اومدم مراسم  -

 .رمیازدواج بگ



کرد و با نگاه موشکافانه  یاخم

 :اش به چشمانم زل زد

 !بشه؟ یکه چ -

 ایمار نینگاهم را ب یناراحت با

 شهیو خاتون گرداندم و خاتون هم

 زرنگم منظورم را گرفت و

 ایشد. رو به مار شتریب اخمش

 :ادامه داد

 .از خودت بگو دخترم -

را  شیبا خجالت شانه ها ایمار

 :باال انداخت

 !بگم؟ یچ -

 ؟یدانشگاه رفت -

را براي خاتون  نشیدلنش لبخند

 :گذاشت شیبه نما



 یدانشجوام. ترم ششم مترجم -

 .زبان

 :دیخاتون درخش نگاه

 دي؟یکجا رهام منو د -

خالف تصورم لبخندش را حفظ  بر

 :کرد

 پدرم راننده ي رهام بود.  -

 

به او اشاره کنم که  خواستم

 نیادامه ندهد اما کوچک تر

 کرد. اخم نشستبه من ن یتوجه

ابروهاي خاتون و منتظر  نیب

 :ادامه دهد ایماند تا مار

و  میخب... ما سه تا بچه بود -

سال قبل فوت شده  یلیمادرم خ

 ...بود



 .خدا رحمتش کنه مادر -

که  نیزد و هم یقدردان لبخند

خواست ادامه دهد خاتون ناگهان 

 و با چشم دیبه سمتم چرخ

 :درشت شده گفت هاي

 ؟یزن یچرا بال بال م! هیچ -

دهانم را قورت دادم و رو به  آب

 :گفتم ایمار

دوست داري در مورد مراسم  -

 م؟یازدواجمون حرف بزن

را  شیخونسردانه شانه ها ایمار

 :باال انداخت

 !ندارم یمن مشکل -

کرده،  زیرا ر شیچشم ها خاتون

براندازم کرد. نفسم را فوت 

 کردم... نگو دختر! خاتون



 .زدیر یرا م خونم

رو  رستانمیسال دوم دب یوقت -

خواستم از مدرسه  یتموم کردم م

 خواستم کار ی. مامیدر ب

تونست  ینم گهیچون پدرم د کنم

خرج خواهر و برادر کوچکترمو 

 روز اومد هیبده. اما 

و گفت به درسم ادامه بدم  خونه

 .کرده ادیز شویچون خدا خرج

به منِ اخم کرده  یقدردان لبخند

 :به خاتون گفت زد و رو

رهام خرج  دمیبعد از عقد فهم -

من و خواهرم که دوسال از  لیتحص

 رو کترهیمن کوچ

 گرفته بوده.  گردن

 



بود! خدا  یجا کاف نیتا هم خب

خاتون ادامه ندهد و  گریکند د

 روده درازي نکند ایمار

کرده،  یخاتون گرو کش وگرنه

دارد و من را  یرا نگه م ایمار

 اندازد و باز چهار یم رونیب

حسرت بکشم تا دوباره  دیبا سال

 !نمشیبتوانم بب

پاك  ریقربون بچم برم که ش -

 !خورده

سکته کرده اي به روي  لبخند

 .خاتون زدم

بگو گل پسرم چطوري  زم،یخب عز -

 ازت خواستگاري کرده؟

قصد جانم را کرده  یی! گوایخدا

رنگ  ایبودند. گونه هاي مار

 مرنگگرفتند و لبخندش ک



 .شد

از صابکار پدرم خوشم  شهیمن هم -

چند بار رهامو  یعنیاومد.  یم

 یادب یبودم و ب دهید

 .کردم یبهش فکر م یگاه نباشه،

 شیرا به نما ثشیلبخند خب خاتون

 :ادامه داد ایگذاشت و مار

روز پدرم اومد خونه و گفت  هی -

. تیخواستگار ادیخواد ب یرهام م

 خوشحال یلیاولش خ

 ...شدم

 :را انداختم وسط خودم

خواي ما رو رد  یخاتون نکنه م -

 م؟یبر یکن

 :حواسش کامال پرت شد خاتون

 !براي خودت؟ یگ یم یوا! چ -



 :کردم یمصنوع یاخم

منو  الیع دهیهنوز از راه نرس -

 .گلوش خشک شد یبه حرف گرفت

 شیاز رانم گرفت و صدا یشگونین

 :را بلند کرد

  ما؟یس -

 

 .اومدماومدم خاتون.  -

 :گفت ایرو به مار خاتون

 فیبرام تعر اتییبا جز دیبا -

 .میمزاحم هم نداشته باش ،یکن

را  میبه من اشاره کرد؛ لبها و

 :جلو دادم

 !خاتون؟ میداشت -



به دست  ینیس مایو س دیخند آرام

 وانیاز آشپزخانه خارج شد و ل

 هاي چاي را به دستمان

به  مای. با رفتن سداد

آشپزخانه، خاتون هم از روي مبل 

االن «بلند شد و بعد از گفتن 

 به »امیم

 .رفت مایس دنبال

نگاهم رفتنش را دنبال کردم  با

 رهیخ ایو بعد با غضب به مار

 :شدم. خودش را جمع کرد

 !گفتم؟ یم دینبا -

با حرص و طوري  میالي دندانها از

 :بلند نشود گفتم میکه صدا

 .رسم یوقتش محساب تو رو به  -

 ...نگف زيیمن که چ -



 ینیاشاره ام را جلوي ب انگشت

 :ام نگه داشتم

 .سسسس نشنوم صداتو -

کرده در مبل فرو رفت. با  بغ

اخم نگاهم را گرفتم و به خاتون 

 چشم دوختم که با مایو س

شدند.  یاز آشپزخانه خارج م هم

نشست  ایبار خاتون کنار مار نیا

 وهیهم با ظرف م مایو س

 .کنار من اش

 :دیآرام خند خاتون

بخره  وهیبره م مایرفتم بگم س -

 .دهیخانم قبال تدارك د دمیکه د

رفت و  مایغره اي به من و س چشم

 گفت: 

 



 !کردن ینگو هم دست -

. البته دیکوچکمان خند جمع

خنده  گرید ایحواسم بود که مار

 اش از ته دل نبود و فقط ظاهر

 .بود سازي

که متوجه  نمیزبیت خاتون

شده  ایدر چهره ي مار یناراحت

 :بود، گفت

 زيیدلم چ زیخانم؛ عز ایمار ـ

 !شده؟

که در فکر فرو رفته بود  ایمار

انداخته بود،  ریو سر به ز

 :متوجه حرف خاتون نشد و گفت

 جانم؟ ـ

لحظه  هیشد من  زيیچ گمیم ـ

 رفتم؟! چرا تو فکري؟



اش را به من که  ینگاه برزخ و

 ایساکت بودم انداخت. مار

 :کرد و گفت قیلبخندش را عم

نه خاتون... تو رو خدا رهامو  ـ

خب...  دیاون طوري نگاه نکن

 !کاري نکرد که

که حاال فقط به  ایبه مار قدردان

شدم و  رهیکرد خ یخاتون نگاه م

 منتظر ماندم حرف

 .تمام شود شانیها

پسره رو بزرگ  نینه آخه من ا ـ

 .شناسمش یمادر م هیکردم. مثل 

باز خودم را وسط مکالمه  شین با

 :شان انداختم

شما خود خود مادر... تاج سر  ـ

 ...من اصال

 :شد رهیدرشت کرد و به من خ چشم



ممنوع  ینیریبسه بسه... خود ش ـ

 .ازش ادیبدم م یلیکه خ

را با تعجب باال  میابروها

 :فرستادم

 نیبعد از ا یکن یچرا فکر م ـ

همه سال دوري برگشتم که فقط 

 حرف هاي دروغ بزنم؟ من

چون دلم واسه خاتونم؛  اومدم

از  کهیت هیواسه مادرم... واسه 

 !قلبم تنگ شده بود

روي  شیکرد. مردمک چشم ها بغض

 و گفت:  دیاعضاي صورتم چرخ

 

کنم جان مادر... منم  یم یشوخ ـ

 .دلم برات تنگ شده بود

شک از گوشه ي چشم قطره ا کی

 :شد و گفت ریسراز شیها



نباشم.  ادتینبود که به  یشب ـ

تو پسر با محبتم بودي؛ پسر 

 مهربونه ي من بودي. نه که

اصال  نیناکرده رامت ییخدا بگم

کاري نکرده ها!  رزنیبراي من پ

 کیخدا شاهده هفته اي 

 یجا و بهم سر م نیا ادیم بار

 .زنه

مورد  کی نیکردم. چطور ا تعجب

 یعنیبه من نگفته بود؟  یرا کس

 ...نیرامت

اومد...  یتعجب نکن مادر. م ـ

 یو برام م دیخر یم لهیوس یکل

 آورد. کارهاشو قبول ندارم؛

خودشم گفتم؛ گفت که به سبک  به

من کاري نداشته باش. من  یزندگ

 به عشق روزاي



بوي  شت؛یپ امیم مونیبچگ خوب

. بذار براي فرار ديیمادرم رو م

 ییساعت ها میاز زندگ

 .جا رو آروم باشم نیا امیم که

که کنارش  ایکردم و به مار سکوت

نشسته بود چشم دوختم، تا آن 

 لحظه داشت به ما نگاه

 ریکرد و دوباره سر به ز یم

دانستم بدجور از  یانداخت. م

 در حال یدستم ناراحت شده؛ ول

نبود.  ایمار تمیاولو حاضر

 .خاتون بود تمیاولو

برامون حرف  یجان داشت ایمار ـ

 !زدي یم

کرده  رمیدوباره غافلگ خاتون

دوختم.  ایبود. نگاهم را به مار

 لحظه نگاهم کرد و کیتنها 



 :با لبخندي گفت بعد

نمونده که نگفته باشم.  زيیچ ـ

من رهام رو دوست دارم و حاال در 

 خدمت شمام که مادري

من و  یو کارهاي زندگ نیبکن

رهام رو در کنار ما سر و سامون 

 .نیبد

 :لبخندي زد و گفت خاتون

من که براي رهامم آرزوها  ـ

 .دارم

 و با صداي بلند گفتم:  دمیخند

 

 ؛یواسه من آرزوها داشت شهیهم ـ

وقت به من  چیه شویکی یاما حت

 .ینگفت

چون که اون موقع آدم نبودي و  ـ

 شد؟ رفهمیتازه آدم شدي. ش



همه تمام شود و  دنیخند گذاشتم

 :بعد آرام و جدي گفتم

خواهش داشته  هیمن  شهیم ـ

 باشم؟

با لبخند و اخمش به من  خاتون

 :شد و گفت رهیخ

 یتو اون کله ت م یباز چ ـ

 گذره؟

را جمع کردم. چطور  میها لب

 کردم؟ یبحث را شروع م دیبا

خوام ازتون خواهش کنم  یمن م ـ

 ...روي سر ما و نیکه منت بذار

 !نه ـ

بگم آخه؟ منت  نینه؟ بذار یچ ـ

 ایو با من و مار نیبذار

 .تو اون خونه نیبرگرد

 .خاتون هم جدي شده بود گرید



جا  نیبشه؟ من از هم یکه چ ـ

انقدر عزت و احترام ندارم که 

 پسرم برنامه یبراي عروس

ور دل  امیب دیحتما با زم؟یبر

اون مار هفت خط و احترام و 

 ي دست اون بشه؟ چهیآبروم باز

 :اخطار گفتم با

 !خاتون ـ

 :دیخودم توپ مثل

 !زهرمار خاتون ـ

 :حرص گفتم با

به خداي احد و واحد قسم اگه  ـ

کاري کنه  ایبزنه و  یبخواد حرف

 کنم به غلط یکاري م

 نی. مگه دست اونه؟ افتهیب کردن

بار نه من رهام اون موقعم که 

 مثل اون رو یگول کثافت



و نه اون جراتش رو داره  بخورم

جلوي من سر بلند کنه. تو نطفه 

 کنم.  یخفش م

 

 شیو لرزانش را روي پا ریپ دست

 :گذاشت و گفت

رهام جان... بذار چند روز  ـ

. تو هم دمیفکر کنم، بعد خبر م

 جور نرو تو هم که من ازت نیا

طفل  نیترسم... چه برسه به ا یم

 .معصوم که زنته

 :فتمجا بلند شدم و گ از

دنبالتون  امیم گهیدفعه ي د ـ

 کی. با میخونه بر نیکه از ا

 ... خاتونکیکوچ یساك دست

. ادیم رمیهر جا که من م من؛

 .من خاتونمه یآبروي زندگ یعنی



لبخند چشم غره اي رفت و  همراه

 :گفت

خب بسه لوس نکن خودتو. بعدشم  -

 کیکوچ یساك دست امیمن بخوام ب

 یبه دردم نم

 !خوره

چشم دوختم  ایو به مار دمیخند

تا بلند شود که متوجه شدم 

 .دهیرا چسب ایخاتون دست مار

تر شد و قبل از  قیام عم خنده

دهانم را باز کنم خاتون  نکهیا

 :خونسردانه حرفش را زد

هر و کر راه ننداز. معلوم  یالک -

که ناراحته!  یبهش گفت یچ ستین

 تا من نجایا نیفعال هست

 .کنم فکرامو



قرار نبود  یعنیحرف خاتون  نیا

جواب نه بشنوم. پس دستم را روي 

 چشمم گذاشتم و با

 :خم شدم یچاپلوسانه کم یحالت

 .به روي چشم بانو -

 .مبل نشستم روي

را در کنار خاتون خوردم.  شام

 ويیخاتون رفته بود روي راد

 هاي من یاز بچگ یگذشته و ه

 ایکرد. مار یصحبت م ایمار براي

رفته بود  ادشیغمش  گریهم که د

 یو دوباره از ته دل م

 . دیخند

 

همچنان از من ناراحت بود  البته

 یو کمتر من را مخاطب قرار م

 که نیداد. فقط براي ا



را خودم به  نینفهمد! ا خاتون

 یداده بودم. گفتم حت ادی ایمار

 هم یاگر از دست من ناراحت

جمع احترامم را نگه دار.  توي

از اختالفمان جز  یدوست ندارم کس

 خودم و خودت باخبر

 یکن ی. توي خلوت هر کاري مباشد

 ...بکن

 کیفحش بده؛ اما در جمع  اصال

باش. سخت بود؛ اما  گریجور د

 گرفته ادیمدت  نیتوي ا

 .چطور رفتار کند بود

روي لبم نشست و دوباره  لبخند

 .حواسم به حرف هاي خاتون جمع شد

بار رفته  هی ادمهیآره مادر  ـ

دو تا هنوز  نیمسافرت. ا میبود

 !قدر گنده نشده بودن که نیا



بودن؛ اما شر و  یالغرمردن

داده  امی. مخشون بهشون پطونیش

 کاري بکن که هیو  ایبود که ب

باشه. از بند کفش گره زدن  دیجد

خسته شده  زایچ نیو ترسوندن و ا

 بودن. جونم برات

که رفته  ییکه اون جا بگه

جاي بکر و خوشگل بود  هی م؛یبود

 تو مازندران. بعد هنوز بودن

که اون جا بزرگ  ییها خانواده

بودن و به واسطه ي مال و 

 اموالشون و رفتارشون عزت و

 نیمردم داشتن. ا نیب یاحترام

رفتن  یجور که م نیتا هم دو

 نیاز ا یکیخورن به دختر  یبرم

 هیکه اون جا بودن.  ییخانا



 طونیش شنیو م گهیبه همد نگاه

 هی میبترسون نویا گنیو م میرج

 از ما گهی. دمیکم بخند

بودن و رفته بودن  دهیکش دست

شرفا  یسراغ ترسوندن دخترا. ب

 وسط جنگل جلوي دنیپر

که مثال بترسوننش؛ خبر  دختره

 ...نداشتن که

... آبرو برام گهیخاتون بسه د ـ

 .ایجلوي مار ینذاشت

بود به گل حرف  دهیکه رس خاتون

 :و گفت دیخند ش؛یها

! بذار بدونه چه موجودي سیه ـ

 !هات یبودي تو بچگ

ادامه  ایخنده رو به مار با

 داد: 

 



مثل  ییخبر نداشته دختراي روستا-

. اونم ستنیدختراي شهري سوسول ن

 دختراي اون

از طرف  یکه از بچگ روستا

 یباباها و برادراشون آموزش م

. تازه انیکه قوي بار ب ننیبب

 اگه

به خان و کدخدا برگرده  نسلشون

پا  هیبدتر! به موقع  گهیکه د

 یمردن. دختره نه تنها نم

زنه  یرو م نایآن چنان ا ترسه؛

. از دنیدو یکه تا خونه م

 نه اون وري رفتن گهیترسشون د

زدن. البته  یبه کس ینه حرف و

 رهام

حرفا نداشت که...  نیمن از ا با

من  شیآورد پ یکم م یخودش وقت

 اومد حرفاشو به من یم



 .گفت یم

انداختم.  ریزده سر به ز خجالت

باري بود که از  نیو آخر نیاول

 خوردم یدختر کتک م کی

هنوز ضربه اي که به پس گردنم  و

زده بود توي ذهنم مانده بود. 

 سال ها از آن موقع

 نیبود؛ اما من و رامت گذشته

پا به آن روستا نگذاشته  گرید

 .میبود

 !تا قبل از آن ماجراها البته

و من هم به  دیباز خند ایمار

خنده هاي مستانه اش لبخند زدم. 

 قرار بود امشب را آن جا

خانه ي کوچک  نی. توي امیبمان

که پر بود از عشق، و فردا 

 خاتون همراه ما به خانه ي



ساعت  نی. تا به ادیایب مانیپدر

کس زنگ نزده بود که رهام  چیه

 کدام را ایزنده اي؟ مار

مهم  ادیز میبرده اي! برا گوري

دانم چرا دلم  ینبود؛ اما نم

 یها م ريیخبرگ نیاز ا یکم

 کیباشد؛ مثل  ی. که کسخواست

و از  ردیمادر! خبرم را بگ

 .ام بپرسد یزندگ

کم از خودت  هیخب پسرم...  ـ

 یبگو برام. اون جا بودي چه م

 کردي؟

ام گرفت. مستجاب الدعوه  خنده

 !شده بودم انگار

 بگم خاتون؟ یچ ـ

جدا کرد و به  ایرا از مار خودش

 .سمتم آمد



 یکار م یساال اون جا چ نیا ـ

بود برات  یکس ؟ییکردي تو تنها

 غذا درست کنه؟ 

 

 :را گاز گرفتم و گفتم لبم

دادم واسه  یتاوان م ـ

 یم دیکه نبا ییزایاشتباهاتم. چ

 .اشتباه بودن دمیکردم و فهم

رهام هنوزم که هنوزه باورم  ـ

 نیبه خاطر اون کثافت ا شهینم

 طوري شده بودي. انگار مسخ

 .بودي شییجادو رويین

هم بود. مسخش شده  نیو هم ـ

کرد انگار.  یبودم. کنترلم م

 خاتون... تاوان بدي مونمیپش



براي اون ماجرا.... رفتن  دادم

مادرم؛ قهر پدرم؛ دور شدن از 

 ...نوادمخا

هم کم  نیرامت ؟یچ نیرامت ـ

خواد  یمقصر نبود. حاال هم نم

 جور داره نیدست بکشه. هم

مگر  ستیو چاره اي ن شهیم غرق

اما...  اد؛یکه به خودش ب نیا

 فقط بذار دست اون کثافت

پاکش  تونیبشه و از زندگ رو

 نیکنم... دنبال آدم کردن ا

 !اول تو ی. ولرمیپسره هم م

 :دیپرس یجیبا گ ایمار

 شده بود خاتون؟ یچ ـ

زل  ایبه مار هیچند ثان خاتون

نگاهم  زیزد و بعد سرزنش آم

 :پلک زدم یکرد. به آرام



از شما  المیخواستم اول خ یم -

 ویراحت بشه... براش همه چ

 .کنم یم فیتعر

 ایسرش را تکان داد و مار خاتون

 .با شک نگاهم کرد

آمد و خبر از حاضر شدن  مایس

را روي  یشام داد. سفره ي کوچک

 .پهن کرده بود نیزم

بود  واریهم گوشه ي د یصندل کی

قرار داشت.  شیجلو زیم کیکه 

 خاتون روي همان

 :نشست و گفت یصندل

جا  نیهم میتنها هم که هست ـ

که  یدون یخورم. م یغذا م

 .بتیمادر... پا درده و هزار مص

 .نشست نیرو زم شهینم



. مینگفت زيیو چ میتکان داد سر

 مایساده که س یآن استانبول

 یدرست کرده بود م مانیبرا

 ندیگو ی. مزیبه همه چ دیارز

با عشق  دیغذا درست کردن با

  ریهمراه باشد تا مزه اي ز

 

جا خوش کند. به گمانم  زبانت

 ه،یبه جاي ادو مایتوي غذاي س

 دنیعشق بود. تا مرز ترک

کردم  یبودم؛ اما احساس م خورده

باز هم جا دارم. باالخره قفل 

 شکست و سر ایزبان مار

 :توي گوشم و گفت کرد

 یچیخواي نشون بدي ه یم ـ

 .گهینخوردي رهام خان؟ بسه د

 :گفتم مظلومانه



 یگرسنمه خب. ناهار که اون ب ـ

خانم نذاشت بخورم درست و  ایح

 .یحساب

جاي من و او عوض شده  انگار

 ریکفگ کینده اش گرفت و بود. خ

 توي ظرف ختیر گرید

 :گفت و

 یچیمن ه م؟ییجا نیامشب ا ـ

 میبرگرد شهیندارم بپوشما. نم

 خونه؟

تو  ؟یتو هنوز منو نشناخت ـ

براي وقت هاي خاص  شهیهم نمیماش

 .دارم لهیوس

گفتن وقت هاي خاص باز گونه  از

رنگ گرفت. خودش منظورم را  شیها

 .بود دهیفهم



 یهاي خاتون هم نم یچشم ریز یحت

. ردیرا بگ طنتمیتوانست جلوي ش

 مانیبعد از شام برا

 یاتاق مهمان جا پهن کرد ول در

ساعت مغزم را  کیقبل از خواب 

 یشست و شو داد، و وقت

بار  نیاتاق شدم براي اول وارد

 .تپش قلب داشتم ایدر مقابل مار

! که از واکنش جانیاز ه نه

 یم میدر برابر حرف ها ایمار

 .دمیترس

 ایکردم مار یطور که فکر م همان

بود. کنارش نشستم و پتو  داریب

 .دمیکش میرا روي پاها

بود امشب خبري از  دهیفهم انگار

را که  ییکه لباس ها ستین طنتیش

 دهیآورده بودم نپوش



اش را در  ی. فقط شلوار لبود

شلوار  مایآورده بود و از س

 گرفته بود که حاضرم قسم یراحت

در آن شلوار  ایدوتاي مار بخورم

 !شد یجا م

هاي خاتون در  حتیها و نص حرف

 یو با خودم م دیچرخ یمغزم م

 حق با خاتون دیگفتم شا

 زیاز اول همه چ دی! من نبااست

کردم! خب  یم یمخف ایرا از مار

 دانست چه  یخاتون که نم

 

 ایمن و مار نیب ییها اتفاق

 نیافتاد تا توانستم اعتماد ا

 دختر را به خودم جلب کنم! گفتن

 .راحت نبود طیدر آن شرا قتیحق



 نمانیب یخوب ارتباطهم که  بعد

 یوقت فکر نم چیبرقرار شد ه

 نجایکردم که مجبور شوم به ا

خواست دوباره  یو دلم نم برگردم

 !از من برنجد ایمار

 شده رهام؟ زيیچ -

 :را جلو دادم میها لب

 که افتاده ینه... هر اتفاق -

 .مربوط به گذشته اس

 :نشست و به صورتم زل زد شیجا در

 بدونم؟ دیهست که من با زيیچ -

را  شیرا باال آوردم و موها دستم

 .پشت گوشش زدم

کنه...  رییتغ زيیچ ستیقرار ن -

 .یصاحب قلبم شهیتو هم



را جلو بردم... سرش را عقب  سرم

را  شی! اخم کردم. چشم هادیکش

 :نازك کرده بود

که داري مقدمه  یخواي بگ یم یچ -

 ؟یکن یم ینیچ

را  ایشک موجود در نگاه مار من

نگاه پر از شک  نیخواستم. ا ینم

 .کرد یدلم را نا آرام م

 :گرفتم یقیعم نفس

کنم  یم فیخودم دارم برات تعر -

 .اي نشنوي گهیکه بعدا از کس د

اش همان بود.  ینگاه لعنت رنگ

که در محضر به من  یهمان نگاه

 یزل زد و ته دلم را خال

از  کردمیکه فکر م ی... وقتکرد

ازدواجم خوشحال است و  شنهادیپ

 که پدرش یدرست زمان



اش صحبت  یبه صاف شدن بده راجع

کرد، او با خودش گمان کرد 

 معامله اش کردم! آن

طور با شک و  نیهم هم لحظه

نگاهم کرده بود... با  یبدگمان

 !اعتمادي یاز ب یمیحجم عظ

 را در دهانم چرخاندم:  زبانم

 

بار  هیدارم...  یاهیمن گذشته س -

به  ستیبهت گفته بودم... قرار ن

 گذشته برگردم و براي

 ...بودن تو خوشحال

رهام جونمو به لبم رسوندي. چرا  -

 !یزن یحرف م هینس

 :ادامه داد یکالفگ با



 اهیآره گفته بودي گذشته ات س -

فهمم االن چرا  ینم یبوده... ول

 !یکن فیخواي تعر یم

شده که مجبور به نبش قبر  یچ

 !فتهیقراره ب یشدي؟ چه اتفاق

توجه به  یرا گرفتم و ب شیبازو

 :مقاومتش خواباندمش

 .زنم یراحت تر حرف م نجوريیا -

هم به پهلو به سمتش دراز  خودم

بار مقدمه  نی. انگار ادمیکش

 .داد یمعکوس م جهینت ینیچ

 :راست رفتم سر اصل مطلب کی پس

کرده مامانم بودم و  زیمن عز -

نور چشم پدرم! اون موقع ها 

 عمارت بابا پر از رفت و آمد



داد.  یم ی. خونه بوي زندگبود

خاتون بود... خواهرام همش 

 لبخند نهیاونجا بودن... تهم

 .داشت

 یکه م یبغض ،یقینفس عم با

 اندازدیب میخواست لرز روي صدا

 :را پس زدم

با  نیشد که رامت یدو سال م -

دخترخاله ام ازدواج  نهیتهم

 جز نهیتهم دیکرده بود. شا

 چیه گهیاول ازدواجشون د روزهاي

نداشت  نیاز رامت یوقت دل خوش

 فضاي شاد خونه یول

ظاهر شادش رو حفظ  شدیم باعث

کنه و سرپوش بذاره رو گندهاي 

 . دانشجوينیرامت



کشاورزي بودم... سال  یمهندس

وم...چون اول سربازي رفته د

 رفتم دانشگاه؛ بابا ریبودم د

رو  نیمامان رامت شنهادیپ به

... به بهونه کایفرستاد آمر

 یهمه م یگرفتن دکترا! ول

 میدونست

کنه  یاونجا هر کاري م نیرامت

 .جز درس خوندن

کردم توي چشم  یزدم و سع پوزخند

 زل نزنم:  ایهاي مار

 

 نیرامت یعنیپاي شرارت هام،  -

رفته بود و دل و دماغ شر به پا 

 کردن نداشتم. هرچند که

 نیخراب کاري هاي رامت دامنه

 دیاز من بود. شا شتریب یلیخ

 نیکه پدرم رامت یلیاز دال یکی



 یبود که نم نیفرستاد بره ا رو

از  شیب نیخواست من هم مثل رامت

 !بند و بار شم یحد ب

 میمیاز دوستاي صم یکی تولد

بود  یقیبود. فرزاد رشته اش موس

 نیخواست توي ا یو دلم م

 هیبخرم.  هیبراش هد نهیزم

بود که به گفته بچه  یفروشگاه

 یبود... ول یعال زشیها همه چ

گرون بود. روزي که رفتم  خب

بخرم، چشمم  تاریگ قمیبراي رف

 اهیس انويیپ هیخورد به 

 ...که درست وسط فروشگاه بود بزرگ

کشف  یمهم زیکه انگار چ ایمار

 :کرده باشد سرش را بلند کرد

 !که توي اتاقته؟ ییانویهمون پ -

 :کنج لبم نشست یکج لبخند



! هوشت به یزن من ستیکه ن یالک -

 .دهیخودم کش

 :زد میبه بازو یاخم مشت با

حرفات به کجا  نمیمنتظرم بب -

قراره برسه که ساکت موندم! از 

 .فرصت استفاده نکن

 .دیدراز کش دوباره

. لبم را دمیپاش شیبه رو لبخند

 :با زبان تر کردم

همونجا عاشق شدم... با  دیشا -

 !نگاه نیاول

 :نگران شد نگاهش

 ؟یعاشق ک -

 :را به بازي گرفتم شیموها



عاشق دختري که داشت آهنگ جان  -

... با همون زدیرو م میمر

 ... انویپ

 

! دیآن روز دلم نلرز ادآوريی با

نبود! ده سال گذشته بود و  بیعج

 من حاال فرشته اي چون

 دنیرا داشتم که حاال د ایمار

را به آتش  میاینگاه نگرانش دن

 نیخواستم ا ی. نمدیکش یم

 ايینگاهم کند. من مار طور

 .خواستم یخندانم را م

از آن لحظه  میبود بگو یاجیاحت

رفتم  یهر روز به آن فروشگاه م

 به آن دختر زل یو ساعت

زدم که با احساس آهنگ هاي  یم

نواخت؟ واقعا الزم  یرا م ییبایز

 من جذب میبود بگو



شدم که  ینقش زیدختر ر ییبایز

سال  ستیب تایخورد نها یبه او م

 بعد یداشته باشد ول

پنج سال از من بزرگتر  دمیفهم

 اتییاست؟ نه الزم نبود با جز

 ای! آزار دادن مارمیبگو

خواستم  یکاري بود که م نیآخر

 .انجام دهم ایدر دن

رفتم  یم یبعد از چند روز که ه -

 رمردیکردم از پ یو نگاهش م

 فروشنده در موردش

و اون گفت دختره وضع  دمیپرس

و هر روز  ستیخوب ن شونیمال

 و پشت اون نجایا ادیم

... منم اون رو نهیش یم انویپ

 .دمیخر

 :را باال فرستاد شیابروها



 چرا؟ -

 :را باال انداختم میها شانه

و  ستیمغز خر خورده بودم... ب -

مثل پسربچه  یدو سالم بود ول

 میهاي تو سن بلوغ تصم

گرفتم... بدون فکر کردن به  یم

و روز  دمیرو خر انویعواقبش! پ

 بعد رفتم فروشگاه و

 ی. وقتادیموندم دختره ب منتظر

 دیرو د انویپ یاومد و جاي خال

 متوجه من بشه از نکهیبدون ا

 دیفهم یو وقت دیپرس فروشنده

 ریفروخته شده هموجا زد ز انویپ

 !هیگر

 رونیرا به صورت آه ب نفسم

 فرستادم: 

 



 رونیاز فروشگاه رفت ب یوقت -

دنبالش رفتم و بهش گفتم که من 

 و دمیرو خر انویاون پ

گردم و  یخوب م یمرب هی دنبال

بهش شماره ام رو دادم که اگر 

 ست باهام تماسخوا یم

 .رهیبگ

 :زدم پوزخند

 یاون لحظه کالس گذاشت اما وقت -

شدم حاضرم  ینیسوار چه ماش دید

 یقسم بخورم که م

 .خواد بهم زنگ بزنه یم دونستم

 :کرده بود اخم

 اومد؟ -

 :را تکان دادم سرم



اومد...  یاومد... که اي کاش نم -

 دمیپا به خونه گذاشت د یوقت

 برق چشماشو و به جاي

احساس خطر کنم به خودم  نکهیا

دارم براي دل  ازیکه امت دمیبال

 دهیبردن! خودش هم فهم

 ريیادگیعالقه اي به  چیه بود

اومد و براي خودش  یندارم و م

 نواخت و بعدش با هم یم

کردم  یو من فکر م میزد یم حرف

 نیمن جالبه که ا یبراش زندگ

 پرسه! به خودم یهمه م

تونم بهش فکر  ینم دمید اومدم

تونم باهاش نباشم!  ینکنم! نم

 برد تا لب یمنو م یلعنت

گردوند و  یو تشنه برم م چشمه

کردم  یشب ها براش تب م یمن گاه

 ونیتوي هذ یو حت



 .آوردم یاسمشو م هامم

 میآوردن حماقت ها ادیبه  با

 :شده بودم یعصب

ماجرا  نیسال ا کیبه  کینزد -

 یکرد... من اونو م دایادامه پ

 کرده قیخواستم و پدرم تحق

گفت اون دختر در شان  یو م بود

 دمیپدرم تهد یو حت ستیما ن

 کرده بود که از ارث

 هیکنه. همه داشتن عل یم محرومم

کالس  یمن با سرتق یشدن ول یام م

 انویپ ریتاث یهاي ب

کردم...  یهمچنان برگزار م رو

تو  نهیپدر و مادر تهم نکهیتا ا

  نیتصادف مردن و رامت هی

 



 ی... عروسکرانیا ادیشد ب مجبور

براي من بود...  روزیکه تا د

 !نیدل رامت زیشد عز هوی

رنگ داشت و در نبود  هیمن  شیپ

! فکر نیمن هزار رنگ براي رامت

 کردم برادرم بهش یم

 نیداره و در مقابل رامت نظر

 نکهیجبهه گرفتم... غافل از ا

 یهم مثل من بازي م نیرامت

باهام بد شد و  نهی... تهمخورد

نخ بند  هیکه به  یگفت زندگ یم

 .دمیبود رو کامل از هم پاش

 :را جلو دادم میلبها

دونستم که به جاي  یمن چه م -

به خونه  طانیش انویپ یمرب

 !آوردم؟

 :زمزمه کرد یصداي لرزان با



 !صدف؟ -

پلک زدم و به چشم  یآرام به

نگاهم  هیزل زدم. چند ثان شیها

 دیکرد و بعد کامل دراز کش

به سقف زل زد. به سمتش خم  و

 :شدم

 ا؟یمار -

گوشه چشم نگاهم کرد. گونه  از

 :دمیاش را بوس

 .هست مال گذشته هاست یهر چ -

 ...دلخور بود نگاهش

 ؟ینگفت میایب نکهیچرا قبل از ا -

 :گرفتم یقیعم نفس

 !مهمه؟ -

 :را جمع کرد شیها لب



 !ست؟یمهم ن -

حرف نگاهش کردم، به پهلو  یب

 فیو با ضع دیپشت به من چرخ

 :صداي ممکن گفت نیتر

 . ادیخوابم م -

 

کنم اما جلوي  شیصدا خواستم

 یخودم را گرفتم. بهتر بود کم

 فکر کند... دلم گرفت! هنوز

نکرده بودم و  فیرا تعر زیچ همه

بود!  ختهیبه هم ر نطوریاون ا

 که یکس دیفهم یاگر م

 زيیدر گذشته چ دهیخواب کنارش

نداشته... چه  طانیکم از آن ش

 !کرد؟ یبرخوردي م



و  دمیچرخ میدر جا یساعت کی

 دهیخواب ایمطمئن شدم مار یوقت

 و در عوض خواب از چشم

من به کل فرار کرده از جا  هاي

رفتم. لبه  اطیبلند شدم و به ح

 گاريیي باغچه نشستم و س

بودم  نیشاهزدم. اگر کنار  آتش

به قول خودش تا خرخره زهرماري 

 تا غممان میخورد یم

 چیشود... هر چند که ه فراموش

رفت و  یاز ذهنمان نم زيیوقت چ

 هر کدام دلمان پر درد

 !بود گريیاز د تر

 :زدم پوزخند

که فکر  نیشاه رمیدهنتو گل بگ -

 !تو سرم یاومدنو انداخت نجایا

 ؟یینجایا نکهیاز ا یمونیپش -



 گارمیس راراديیخوردم و غ یتکان

 الیرا گوشه اي پرتاب کردم. خ

 فکر کنم نکهیباطل بود ا

. به دهیرا ند گارمیس خاتون

را پرتاب  گارمینقطه اي که س

 شد و بعد کنارم رهیکردم خ

 :نشست

 سر خودت آوردي؟ ییچه بالها گهید -

 :دهانم را قورت دادم آب

 .ستمیمعتادش ن -

 نییزد و سرم را پا پوزخند

 .انداختم

 ؟یبهش گفت -

 :را تکان دادم سرم

حرفام کامل بشه  نکهیقبل از ا -

 . دیپشتشو به من کرد و خواب



 

 یحرف یعنیکه سکوت کرد  خاتون

 چیبراي آرام کردنم ندارد و ه

 و ستیجانب من ن یحق

نگران تر از قبل به جلوي  من

 .زل زدم میپا

تا تهش بري!  یگرفت میتصم یوقت -

 .صبر و تحملت رو ببري باال دیبا

 :غم نگاهش کردم با

بهم اعتماد نداشته  ایاگر مار -

 .امیباشه... از پا در م

 :را روي شانه ام گذاشت دستش

اعتمادشو جلب کن و نذار روزي  -

بشه نقطه  تینگران نیبرسه که ا

 .ضعفت



ام  یو نگران دمیرا فهم منظورش

 یشد. دشمن زرنگ بود و م شتریب

 دانست زهرش را کجا

 .زدیبر

 تهیبا اون عفر ایذارم مار ینم -

همکالم بشه! از هم دور نگهشون 

 .دارمیم

 :لبخند زد خاتون

آلوده  ایمواظبش باش... در یلیخ -

نشه  زیل تیاس... بپا پوست ماه

 !و از دستت سر نخوره

 میبرخواست، چشم ها ازکنارم

رفتنش زل  ریدرشت شد و به مس

 حرف نیزدم. خاتون و ا

 !!!ها؟

 :زدم شیصدا



 خاتون؟ -

 :. لبم را ترکردمستادیدر ا جلوي

خوام  یخونه... نم میبرگشت یوقت -

 .داخل ایبري تو کلبه؟ ب

 :کرد و زود ادامه دادم اخم

قداست نداره...  گهیاون کلبه د -

 به اونجا هم رحم نکرده.  نیرامت

 

رنگ غم گرفت و سرش فرو  نگاهش

لب  ریافتاد! به خانه رفت و ز

 یو ب نینثار رامت یفحش

 .کردم شیها فکري

با آن کلبه و فضاي پشت سرش  من

 دیکار داشتم... زمان تجد

 !دیرس یخاطرات به زودي م



را  طانیکه برسد آدم ها ش وقتش

دهند... به زودي به  یهم درس م

 یام درس پس م یمرب

 .دادم

جا خوش  میروي لبها یضیعر لبخند

 .کرد

 میتنظ ایرا روي صورت مار نهیآ

کردم. از صبح که بلند شده بود 

 :جمله گفته بود کیفقط 

 خونه بابات؟ مینر گهید شهینم -

جاي من خاتون با او صحبت  به

عقب  یکرده بود و حاال روي صندل

 جا گرفته بود و با غم به

زل زده بود. دست خاتون  رونیب

قرار گرفت، نگاه  میکه روي بازو

 گرفتم و ایاز صورت مار



 یشدم. آه رهیلبخند خاتون خ به

 :دیکش

 ...پسرم -

 :را تکان دادم سرم

 جانم؟ -

 !به کشتنمون ندي -

ام گرفت و به روبرو زل  خنده

 :غر زد مایزدم. س

زنه.  یم ریاز االن داره تنم که -

دخترا که به  یکاش زنگ بزن

 ... تونم ی! من نمانیب

 :حرفش را قطع کرد خاتون

 ندهیان شاهللا توي دو سه روز آ -

. فعال بذار اول میزن یزنگ م

 .میبش ریخودمون جاگ

 به من ادامه داد:  رو



 

 دونن اومدي؟ یخواهرات م -

لب  ریزدم و خاتون ز یکج لبخند

 :غر زد

 !آدم سگ باشه خواهر نباشه -

مرده ي جمله هاي خاتونم!  کشته

 نیرا به ا ایلبخند مار نهیاز آ

 لب مایو س دمیجمله خاتون د

 :گرفت

 شهیها واال! خواهراي بدبخت هم -

بردارا  یفکر برادراشونن! ول

 .به زناشون چسبنیم

 :به حرف آمد ایمار

! ستیخبرا ن نیجون از ا ماینه س -

دونه با خودش  یآق داداش نم نیا

 !چند چنده



فرصت استفاده کردم و خطاب  از

 :گفتم ایبه مار

 !م؟یداشت -

باال فرستاد  میرا برا شیابروها

نگاهش را گرفت.  طنتیو با ش

 رونیب قینفسم را که عم

 :دیخاتون خند فرستادم

 !بچمون نفسش برگشت -

 ایو مار مایس دم؛یته دل خند از

من و  نیدانستند چه ب یکه نم

 !گذرد یخاتون م

سرش را از  ایمار یقیاز دقا بعد

سمت چپم جلو آورد و با صداي 

 :گفت یآرام

 .داروخونه نگه دار -



اداي ناله در  شهیمثل هم خواستم

که به موقع جلوي خودم  اورمیب

 را گرفتم. رو به خاتون

 :گفتم

 ک،یدور و بر جاي نزد نیا -

 داروخونه کجا هست؟ 

 

آدرس داد و  مایجاي خاتون س به

 نیمانده به عمارت، ماش یابانیخ

 را پارك کرده و به

. شانه میشد ادهیپ ایمار همراه

سرم را  یکم م،یبه شانه هم شد

 طنتیخم کردم و با ش

 :گفتم

 نمیعاشق ا یعنینه؟  یته ضد حال -

هاتم با قهرات  خیکه تار

 .هماهنگن



نگفت.  زیچ چیزد و ه پوزخندي

دختر گوشش  نیا نکهینه! مثل ا

 !خواست یم چاندنیپ

 یورودمان، به سمت دخترجوان با

بود رفت. دو سه  شخوانیکه پشت پ

 قدم عقب تر

بر خالف تصورم دو بسته  ستادم،یا

گرفت که  لیکوچک تحو یلیخ

 مطمئنم تابحال از آنها

نکرده بود! جلو رفتم و  استفاده

از  یمبلغ را حساب کردم. وقت

 سوالم میداروخانه خارج شد

 :به زبان آوردم را

 ...یکه گرفت ییاونا ایمار -

 :را قطع کرد حرفم

 حیخونه. برات توض میبذار برس -

 .دم یم



فرستادم و به  رونیرا ب نفسم

 زيیچ گریحرفش گوش کردم و د

 . خدا را شکر کهدمینپرس

با نگاه  مایو س خاتون

نکردند. هر  تمیاذ نشانیزبیت

 ارتباط دنیدانستم د یچند که م

 دوستانه

چقدر براي خاتون  ایو مار من

 .است ندیخوشا

را وارد باغ کردم  نیماش یوقت

روي  دیناخودآگاه نگاهم چرخ

 یپنجره اتاق پدرم و وقت

نفسم را به  دمیرا پشتش ند یکس

فرستادم. با  رونیصورت آه ب

 هیزودتر از بق نیتوقف ماش

شدم و به سمت صندوق عقب  ادهیپ

 مایرفتم. تا خاتون با کمک س

 ایشود با کمک مار ادهیپ



 یرا از صندوق عقب خال لیوسا

که قصد  ای. رو به مارمیکرد

 داشت چمدان خاتون را بردارد

 :گفتم

تو  ارم،ی. من خودم منیبذارش زم -

 برو کمک خاتون. 

 

سرش را تکان داد و  ریتاخ با

هاي کوچک  فیبعد از برداشتن ک

 .به سمت خاتون رفت

ساك  کیچمدان خاتون داشت و  کی

. هر دو را مایزرگ هم سب

 برداشتم و خودم را به

رساندم و با هم وارد  آنها

با  نیو مه نهی. تهممیعمارت شد

 ونیزیتلو دنیهم مشغول د



که با باز شدن در سر هر  بودند

و در کسري  دیدو به سمت ما چرخ

 به سمت خاتون هیاز ثان

کردند. تا مراسم  پرواز

 نیشان تمام شود مه یاحوالپرس

 به کمکم آمد و بر خالف تعارفم

را گرفت و زودتر از  مایس ساك

 م؛یبه سمت اتاق مهمان رفت هیبق

 :دمیبا ورود به اتاق پرس

 کجاست؟ -

ساك را گوشه اي گذاشت و  نیمه

 :گفت یبا صداي آرام

اگر منظورتون صدف خانمه، بعد  -

رفتن  نیاز ناهار با آقا رامت

 . اگرم منظورتونرونیب

 .که توي اتاقشه آقاست



را به معناي باشه تکان  سرم

به سمت در رفت و  یدادم. قدم

 :دوباره برگشت

 ...یراست -

 :صورتش نگاه کردم به

ممنون که خاتونو به خونه  یلیخ -

برگردوندي. بعد از خانم... 

 نیتو ا یخاتون روح زندگ

 .بود خونه

زدم. با نفس  ینیغمگ لبخند

نم اشک موجود در چشم  یقیعم

 را پس زد و از اتاق شیها

 .شد خارج

کردم لبخندم را کنترل کنم.  یسع

بود تا پدرم  یلبخند کاف کی

 را بر فرق سرم شیعصا



 ی. چند بار نفسش را عصببکوبد

به  میفرستاد و بعد مستق رونیب

 :صورتم زل زد

خوام با تو تندي  یم یمن هر چ -

 دی! حتما باشهینکنم انگار نم

 ...تو گور امرزویتن اون خداب

 . نجامیمن به خاطر شما ا -

 

 یقیاخم سکوت کرد. نفس عم با

 :گرفتم

به خاطر شما و مادرم... وگرنه  -

کردم!  یم مویمن که داشتم زندگ

 اونقدري هم داشتم که

 یعروس ایبراي مار بتونم

 ...بابا ی... ولرمیبگ

 :نفس گرفتم دوباره



که  ستمیکس و کار ن یمن ب -

نباشن!  میخانواده ام توي عروس

 تیهو یب ایمثل بعض ایمار

که براش مهم نباشه نبودن  ستین

 !خانواده شوهر

ام به صدف بود و پدرم به  هیکنا

کس  چیمطلب را گرفت... ه یخوب

 و نیدر مراسم عقد رامت

 چیشرکت نکرده بود و پدرم ه صدف

 !برگزار نکرده بود شیبرا یعروس

 :فرستاد رونیحرص نفسش را ب با

 یبرداشت رزنویاون پ یبراي چ -

رو هم  یکی نی! انجا؟یآوردي ا

 خواي به کشتن بدي؟ یم

 :گفتم دلخور



اشتباه  ن؟یزن یم هیچه حرف نیا -

کردم... قبول! اومدم که جبران 

 .کنم

 :باال رفت شیصدا

!! خانواده اي ؟یجبران کن ویچ -

به  یتون یرو م دیکه از هم پاش

 مادرت رو ؟یهم برگردون

 ؟یزنده کن یتون یم

ام در هم شکست و گونه ام  اراده

شد. سکوت کردم تا خودش را  سیخ

 کند. با حرص یخال

 :را گرفت و به پنجره دوخت نگاهش

... تا اون رمیگ یم یبرات عروس -

مادرت طلبکار نباشه... بس  ایدن

 !که ساده بود اون زن

دونست خطاکاري و باز هم  یم

 باهات تندي کنه. دلشو نداشت که 



 

برقرار  نمانیلحظه سکوت ب چند

چشمانم  شیشد و چهره مادرم پ

 جان گرفت... اگر بود

پدري  یاالن روبروي صندل من

چهارزانو ننشسته بودم که چشم 

 را ندارد! خودش دنمید

 !کرد یم سیرا راست و ر زیچ همه

 .شرط داره هی یول -

 :به چشمانش زل زدم منتظر

 .هم برنگرد گهیبعدش برو... د -

کردم قلبم با جمله پدرم  حس

 .فشرده شد! چشمانم را بستم

کنم...  یدعا م تیبراي خوشبخت -

خراب تر  زیاما برو تا همه چ

 .نشه



و  دمیرا به داخل کش میها لب

دست به زانو زدم و برخواستم. 

 ینیتا به در اتاق برسم سنگ

کردم، اما  یرا حس م نگاهش

نها قبل بزنم. ت ینتوانستم حرف

 گفتم یاز خروج به سخت

 .»ممنون«

کردم دچار خالء مغزي شدم.  یم حس

اتاق پدرم به اتاق خودم  ریمس

 یرا انگار روي هوا ط

زمان و مکان خارج  عد. از بکردم

شده بودم و فکرم به همه جا سرك 

 کیو براي  دیکش یم

در دل آرزو کردم کاش زمان  لحظه

 یحوال ییبه عقب برگردد... جا

 .ده سال قبل

 !هست؟ یک یعروس خیحاال تار -



 ی... در واقع انگار کسستادمیا

و با  دیکش رونیمرا از افکارم ب

 کوباند! به نیقدرت به زم

 نهیزل زدم... دست به س صورتش

 :داد هیتک واریشد و به د

که راه  یبا توجه به قشون کش -

 !هفته اس نیانگاري هم یانداخت

 :زدم لبخند

 ؟یخوشحال -

برخورد آرام من تعجب کرد!  از

 را باال فرستاد:  شیابروها

 

 ؟یاز چ -

 :دادم هیتک واریهم به د من

باالخره  نکهی! اگهیمن د یعروس -

 !رمیگ یسر و سامون م



شک نگاهم کرد. سرم را خم  با

راه » فعال«کردم و بعد از گفتن 

 .گرفتم شیاتاقم را در پ

بماند و پردازش هاي منحصر  صدف

 !به فردش نسبت به رفتار من

خودم را به اتاق  یمعطل یب

رساندم و به محض قفل کردن در 

 چشم هاي پف کرده دنیبا د

 ریام ت نهیدرون س ییجا ایمار

 !دیکش

تخت نشسته بود و صورتش از  لبه

 هیگر دنمیبود. با د سیخ هیگر

 .اش شدت گرفت

 :دیلرز میپاها

 شده؟ یچ -



را به چپ و راست تکان داد.  سرش

زانو زدم و دوباره  شیجلوي پا

 :زمزمه کردم

 !گم؟یشده بت م یچ -

را باال آورد و کودکانه  دستش

اشکش را پاك کرد. در ذهنم همه 

 را به صف کردم و

اول از همه  دم،یحکم بر شانیبرا

هم صدف را... خواستم دهان باز 

 را بر اتمیکنم و حدس

را  گرشیدست د که اورمیب زبان

که مشت شده بود باال آورد و 

 مشتش را باز کرد. چند

 :نگاهش کردم هیثان

 ه؟یچ نیا -



حرص نگاهش را باال آورد و  با

مثل گربه اي آماده به حمله به 

 :صورتم زل زد

 نیا یدون ینم یخواي بگ یم یعنی -

 !چکه؟ یبیبِ 

 :را باال فرستادم میابروها

 ! اد؟یبه چه کار م -

 

 :گفت تیعصبان با

تونن بفهمن  یخانما م نیبا ا -

 !نه ایحامله ان 

 :به جانب گفتم حق

که تابحال به کارم  دیببخش -

 ...ومدین

 :وا رفتم خی مثل



 شده؟ یچ...چ -

چک را پرت کرد سمتم که به  یبیب

افتاد.  نیام خورد و به زم نهیس

 :اش شدت گرفت هیگر

دو تا خط شد... بفرما  یلعنت -

گفتم زودتر  ی! هریبگ لیتحو

 تیرعا کمی... ریبگ یعروس

 .کن

و سرش را در  دیرا عقب کش خودش

شکل  لیبالش فرو کرد. کارت مستط

 را برداشتم و با

دادم....  هیبه تخت تک یحالیب

آراسته  زیگل بود... به سبزه ن

 !!شد

 یبود صدف بو ببرد! حت یکاف

اش در  یخاتون با همه مهربان

 یبه دردم نم نجایا



فکر  دیفهم ی! اگر پدرم مخورد

 !کرد مسخره اش کردم یم

اتفاق  نیکرد که ا یباور م یکس

... صداي یعمدي نبوده؟! لعنت

 مغزم را سوراخ ایمار هیگر

 !کرد انگار یم

به سرمون  یحاال چه خاک ـ

از  ی! واي رهام اگر کسم؟یزیبر

 !دوست و آشناها بفهمه

را فوت کردم و پشت گردنم  نفسم

از  یآن میتصم کی. در دمیرا مال

 بلند شدم و نیروي زم

تخت نشستم. خودم کالفه بودم  لبه

توانستم در آن  یو مطمئنا نم

 .را آرام کنم ایلحظه مار



حاال!  یکن هیخواد گر ینم ـ

که شده! بخواب فردا در  هیکار

 .میزن یموردش حرف م

که صورتش روي بالش بود  یحال در

 :با حرص گفت

 برو بابا!  ـ

 

و دوباره به دو خط  دمیکش یآه

 یکه با فاصله کوچک یقرمز رنگ

 از هم روي استوانه وسط

شدم.  رهیقرار داشتند، خ لیمستط

 .بود یبه نظرم تست جالب

 ا؟یمار گمیم ـ

و سوالم را ادامه  دمینشن یجواب

 :دادم

بر اساس دماست؟  ه؟یچجور نیا ـ

 !کنه؟ یخونه؟ چجوري کار م



 :جواب داد هیگر با

 .رهام تو رو خدا ولم کن ـ

خواست حواسش را پرت کنم.  دلم

 :ادامه دادم دنمیپس به پرس

 .نه خب بگو! برام جالبه ـ

را از روي بالش برداشت و  سرش

 :با حرص تند گفت

 زيیر یادراره! دو قطره م ـ

 .دهیروش. خودش نشون م

چک نگاه کردم و  یبیبهت به ب با

. نفسم را با حرص ایبعد به مار

 یفرستادم و در حال رونیب

با قدم هاي بلند به سمت  که

 :رفتم گفتم یم یبهداشت سیسرو

 ایچرك باز نیفهمم ا یمن نم ـ

.... ِد آخه المصب چرا یچ یعنی

 روي لباس یکن یپرتش م



ساعته توي دستم  هی! منو بگو من

 !کنم یچپ و راستش م یگرفتم ه

از  زانیآو یمیلبخند به مر با

 .نگاه کردم ریزنج

 .دارم یبر م ـ

شروع به  یهم با چرب زبان مرد

کرد. کارت پولم را در  فیتعر

 آوردم و به دستش دادم و

از  یرا کسرکرد. وقت مبلغ

 نیشدم به ا یخارج م یطالفروش

 ایفکر کردم که خدا کند مار

تماس  مای. با سدیایب خوشش

گرفتم، رد داد و چند لحظه بعد 

 .فرستاد امیپ

دخترو که هر  نیکار کردي ا یچ ـ

 ادیتا رهام ن گهیکنم م یکار م

  ادیاز خونه نم



 

 !رون؟یب

ام گرفت. خودم کردم که  خنده

 الیخ یلعنت بر خودم باد! ب

 تماس ایکردن! با مار زیسوپرا

و از او خواستم که آماده  گرفتم

 .شود تا بروم دنبالش

 کیکه با  دمیسوار شد و د یوقت

شود خوردش،  یبشکه عسل هم نم

 هنوز قهر دمیفهم

از  بعد ! خنده ام گرفتاست

 :سکوت را شکست یلحظات

خاتون گفت به خواهرات خبر  ـ

که خودشون  نیبدي، قبل از ا

 .بفهمن

 :را تکان دادم سرم



بعد از ناهارخودمون با هم  ـ

 .سراغشون میریم

 :حرص به سمتم بر گشت با

! من ريی. خودت تنها مرینخ ـ

خواد با استرس  یدلم نم گهید

 .منتظر واکنش بمونم

 :را باال فرستادم میابرو کی

بزرگم خبر داره. چند  یآبج ـ

بهش گفتم که نامزد  شیهفته پ

 سرم شویکردم و دق دل

هم صددرصد  یکرده... دوم یخال

چون خودم بهش  یخبردار شده ول

 خبر ندادم دلخوره و

نزده که بهم فحش بده.  زنگ

 یرات نمج یراحت باشه کس التیخ

 کنه با تو بد برخورد

 .کنه



 :دوخت رونیاخم نگاهش را به ب با

 .باهات امیکه گفتم... نم نیهم ـ

لب  ریرا فوت کردم و ز نفسم

 :گفتم

 به جهنم.  ـ

 

با دلخوري نگاهم کرد  هیثان چند

 رهیخ رونیو باز در سکوت به ب

 یشد. جلوي رستوران

کردم و بعد از برداشتن  توقف

. با سري میشد ادهیکتم هر دو پ

 افتاده کنارم به راه نییپا

 یدانست وقت ی. خودش خوب مافتاد

شود  یساکت و مظلوم م نطوریا

 خواهد خودم یدلم م

 !بزنم را



 میرا داد مانیسفارش ها یوقت

 :اوردمیطاقت ن گرید

 ا؟یمار ـ

دوخته بود و  زیرا به م نگاهش

رفت.  یبا اخم به نمکدان ور م

 :لبخند روي لبم نشست

 ؟یخانوم ـ

را کج کرد و نگاهش را  شیها لب

و صداي  طنتی. با شاوردیباال ن

 :آرامتري گفتم

 مامان کوچولو؟ ـ

به من دوخت و  ظیرا با غ نگاهش

 :لب گفت ریز

 !کوفت ـ

 :شدم پررو

 لینوش جونم. حاال بگو دل ـ

 ه؟یچ همیتنب



شد و طلبکار به  نهیبه س دست

 :صورتم زل زد

 !یدون ینم یعنی ـ

را باال انداختم و حق  میها شانه

 :به جانب گفتم

معلومه که نه! آخه به زور که  ـ

 نبوده

» پررو«لب  ریزد و ز یکج لبخند

نثارم کرد. جعبه را داخل  یی

 گذاشت و با لبخند فشیک

تشکرکرد. غذا را آوردند  یکمرنگ

کردم با غذا خودم را  یو سع

 مشغول کنم تا نسبت به

واکنش نشان ندهم و در  شیحرفها

 :همان حال گفتم

! هر میخواي حرف بزن یم یگفت ـ

 .رو دلته بگو یچ



 ینگاهش را حس کردم ول ینیسنگ

. بعد از اوردمیسرم را باال ن

 :گفت یلحظات

چرا به خواهرات از اول در  ـ

... همونطور که ؟یمورد من نگفت

 زیبه من در موردشون چ

 !نگفته بودي اديیز

ام را به شکل  یشگیهم جواب

 :کردم انیب گريید

خب قصد نداشتم برگردم. فکر  ـ

. نیکردم با هم روبرو بش ینم

 خواست تو از یدلم نم

و  یاونا از گذشته من بفهم زبون

 انیاونا از زبون تو جر

 .ازدواجمون رو

 چرا؟ ـ



لحظه مکث کردم... قاشقم را  چند

داخل بشقابم گذاشتم و به صورتش 

 :زل زدم

خواد از دستت بدم...  یدلم نم ـ

 .یمتیق چیبه ه

 :نگران شد نگاهش

 هست درسته؟ زيیچ هی ـ

اخم به بشقابم زل زدم. دستش  با

را جلو آورد و روي دستم قرار 

 :داد

... چه میترسون یرهام داري م ـ

افتاده که از همه  یاتفاق

 یچ دي؟یخانواده ات دست کش

درست درمون به  یکه پدرت حت شده

زنه. چرا از  یصورتت زل نم

 همه هم نیکه ا یخاتون



چهار سال  ن،یرو دوست دار گهید

دور بودي؟ چرا خواهرات... همه 

 فیکه تعر یاون زیچ

 نبود... درسته؟  کردي

 

شک موجود در جمله آخرش  از

که از  زيیبودم؛ همان چ زاریب

 آن وحشت داشتم! نفسم را

 :فرستادم رونیصورت آه ب به

رد... مادرم م شیچهار سال پ ـ

 ...رشدنیگ نیبعد ازسه سال زم

به غذا خوردن  یلیم چیه گرید

را  مینداشتم. انگار دو دست گلو

 .فشردند یاحاطه کرده و م

به دور و بر کرد و  ینگاه ایمار

 :مالحظه گر گفت یبا لحن

 م؟یندارم... بر لیم گهیمن د ـ



دانستم  ینخورده بود و م زيیچ

 دهیفا یاصرار به غذا خوردن ب

 شعور یاست. اگر کم

را  شیکردم غذا یصبر م داشتم

خواستم  یبخورد، بعد از او م

 .حرفش را بزند

که  یبعد جلوي پارک یقیدقا

خانه ي خواهر بزرگم  کینزد

 ییسارا، بود توقف کردم و دوتا

 نیشدن در ماش ادهیپ بدون

 نیبار من سکوت سنگ نی. امینشست

 :را شکستم نمانیب

بود... من  طانیصدف... خوِد ش ـ

 .هم بنده اش

را حس  اینگاه نگران مار ینیسنگ

خواست  یکردم... مگر خودش نم یم

 !را بداند؟ تیواقع



 :دهانم را نامحسوس قورت دادم آب

دوسال بعد از ورودش به خونه  ـ

عقد  نیبود با رامت یبه هر نکبت

 کس چیکردن و بابا به ه

بود  ینداد بره. هر چ اجازه

براي همه ما قابل  نهیتهم

احترام بود و هنوز توي خونه ما 

 یزندگ

اگر اون هم تک  دیکرد. شا یم

فرزند نبود و مادر و پدرش فوت 

 نکرده بودن به پشتوانه

شد و  یجدا م نیها از رامت اون

 نهیگرفت. اما تهم یحقش رو م

 موند چون اونقدر صبور بود

مادرم رو دوست داشت که هوو  و

شناسنامه و  یرو به خط خوردگ

 نگاه غلط جامعه به زن

 .بده حیترج مطلقه



آن روزها غم دلم را  ادآوريی با

 فرا گرفت... من چه کرده بودم؟! 

 

مثال براي  نیرامت یاز وقت ـ

رفت اون ور آب  لیادامه تحص

 مرد نیبود ا دهیفهم نهیتهم

و ازش دست  شهیشوهر نم براش

دست  نیرامت یبود. وقت دهیکش

 گذاشت روي صدف تنها

 !بود نهیتهم دیکه نجنگ یکس

 :پوزخندي گفتم با

ارزش  نیبود رامت دهیفهم ـ

نداره... همونطور که  دنیجنگ

 چه دیفهم یصدف بعد از مدت

 .گشادي سرش رفته کاله

 :سکوت را شکست باالخره

 ه؟یمنظورت چ ـ



کردم و به  دایجسارت پ یکم

 :صورتش نگاه کردم

تونه  یمشکل داره. نم نیرامت ـ

 یبچه دار بشه! البته منم نم

 .دمیدونستم! بعدها فهم

 :به روبرو زل زدم دوباره

و  نیرامت یروزهاي اول زندگ ـ

و سفر  یصدف همش به خوش گذرون

 هیگذشت. اما بعد 

بار  نیعوض شد و ا شونیزندگ مدت

شروع شد. صدف  دیبازي جد هی

 دوباره با من

ون موقع هم دیشد... شا مهربون

بچه دار  نیبود رامت دهیها فهم

 و با خودش فکر شهینم

 .من سوژه بهتري بودم کرده



سکوت کردم و بعد با پوزخند  یکم

 :صداداري ادامه دادم

کرده بودم! من پسر  زیمن عز -

و  التیخوبه بودم! صدف گول تحص

 نویسفر خارجه رامت

 نیکه رامت نیبود! گول ا خورده

بعد  یپسر بزرگه و همه کاره! ول

 در اصل دیفهم یاز مدت

عصاي دست بابام... نه  من

 !نیرامت

و آن  دمیکش میالبالي موها یدست

 ها را به عقب راندم: 

 

دوباره با هم... احمق بودم که  -

کرد  هیدوباره بهش دل بستم. گر

 و گفت برادرم بهش



درازي کرده و مجبور شده و  دست

کاري از  نیون چنمن باور کردم چ

 !اومد یبرادرم برم

مغزم نفوذ کرده بود. چشم  توي

 .گرفتم یبسته ازش فرمان م

 ایتق شکستن انگشت هاي مار تق

 یناخن روي اعصاب نداشته ام م

 .دیکش

با هم نقشه قتل  نکهیتا ا -

 .میدیکش نویرامت

ساکت  دمیرا که شن نشیه صداي

و با صورت  دمیشدم. به سمتش چرخ

 اش دهیرنگ پر

ماجرا  یشدم. قسمت اصل مواجه

مانده بود. دستم را جلو بردم و 

 دنشیتوجه به عقب کش یب



را گرفتم و با لحن دلگرم  دستش

 :کننده اي گفتم

فکر کردن به  یحت شهیباورت م -

گذشته و عشق کورکورانه اي که 

 هیبهش داشتم براي ثان

کنه؟!... من  یدلمو گرم نم اي

دوست  ايیتو رو دارم! مار

 عوضش ایخودمو که با دن یداشتن

 .کنم ینم

 ریغرق اشک شده بود... ز چشمانش

جمله ممکن را  نیلب دردناك تر

 :به زبان آورد

 ستیشناسمت رهام... مهم ن ینم -

االن زنده اس و چجوري  نیکه رامت

 زنده مونده و حاضر

 ...نگاه کنه یتو روي تو حت شهیم

 :ادامه داد شتريیبهت ب با



! ؟یشدي آدم بکش یچطور راضتو  -

انداختم اما دستش  نییسرم را پا

 :را رها نکردم

همه ي کارها رو صدف کرد...  -

پنج سالم بود و  -و چهار ستیب

 اونقدر از عشقش کور

کردم  یکه با خودم فکر نم بودم

مشخصه! االن که  زیچقدر همه چ

 نمیب یکنم م یفکر م

چشمامو بسته بودم. خنده  واقعا

 گمیو با خودم م رهیگ یام م

 نقدریا زیهمه چ دمیچطور نفهم

شربت و به  وانی! صدف لمشکوکه؟

 . ختهیدستم داد و گفت توش سم ر

 



را جلوي دهانش  گرشیدست د ایمار

گفته  نجایگرفت. حاال که تا ا

 اش را هیبق دیبودم با

بار...  کیگفتم. مرگ  یم هم

 یقیبار. با نفس عم کیهم  ونیش

 :ادامه دادم

 یبود و همه مرخص دیع امیا -

رفته  نهیبودن. خاتون و تهم

بودن مشهد. بابا و مامان 

 دهیخواب

از شب گذشته بود و  ی. ساعتبودن

با هم فوتبال نگاه  نیمن و رامت

 . طبق نقشه بهمیکرد یم

هاي  وانیرفتم و ل آشپزخونه

شربت رو از صدف گرفتم و اونم 

 .صدا به اتاق برگشت یب



صال متوجه نشد ا نیکه رامت طوري

بوده. شربتش  رونیاون تا االن ب

 رو به دستش دادم و

 .موندم تا تمومش کنه منتظر

 :ام را پاك کردم یشانیروي پ عرق

 مونیپش دیرس وانیلبش به ل یوقت -

 یشدم. دستمو بردم جلو ول

 تشیخوام اذ یفکرکرد م

 .دینفس سر کش هی کنم،

 :کردم بغض

 نیرامت یبه خدا نفسم رفت وقت -

 .زیروي م دیکوب شویخال وانیل

 ...سکوت کردم هیثان چند

شد و از حال  نیکم کم چشماش سنگ -

 یم کیرفت. انگار صدف داشت کش

 که دیکش



 یرسوند. چهارستون بدنم م خودشو

گفتم  یو مدام با خودم م دیلرز

 !من برادرمو کشتم

زد توي صورتم تا بتونه  صدف

 .ساکتم کنه

 میمثل همان شب دست ها دوباره

 .دیلرز یم

انداخت روي  نویکمک کرد و رامت-

کولم و منو فرستاد داخل باغ و 

 که یسمت همون گودال

 .میکلبه خاتون کنده بود پشت

 خیمثل تکه هاي  ایمار انگشتان

شده بودند! خودم بدتر از او 

 بودم. 

 



خودش برگشت داخل و من رفتم سمت  -

 نویکه رامت نیگودال. هم

 انداختم داخلش و

کردم به پرکردن، صداي بهت  شروع

و  دمیزده پدرمو پشت سرم شن

 که با چشم دمشید

 لیگرد شده داره به من و ب هاي

توي قبر  نیتوي دستم و رامت

 ...کنه ینگاه م

 :شکست بغضم

و  دیمادرم همونجا پاهاش لرز -

 .بلند نشد گهینشست و د نیروي زم

و  را روي صورتم گذاشتم دستانم

ساله ام را رها  نیبغض چند

 باطل بود اگر الیکردم. و خ

 شهیمثل هم ایکردم مار یم گمان

 .کند یآرامم م



 م،یبه همان وضع بود قهیدق چند

جمع و جور کردم و  یخودم را کم

 از جعبه یدستمال

کاغذي روي داشبورت  دستمال

 .برداشتم

 !که... هنوز زنده اس نیرامت -

آنقدر لرزان بود که از  شیصدا

حس و حال  یخودم متنفر شدم. ب

 :جواب دادم

توي شربت، داروي خواب آور بود  -

 .نه سم

صورتش نگاه کردم. پر از  به

کرد  یجرات نم یسوال بود ول

 :گرفتم یقیبپرسد. نفس عم

 یبود... وقت نینقشه صدف هم -

اون قدرام  نیبود رامت دهید

 اگر یارزش نداره و از طرف



سمت من به  ادیجدا بشه و ب ازش

من از ارث محروم  ادیاحتمال ز

 گرفته بوده میتصم شمیم

منو از چشم بندازه که موفق  که

 .شد

 :دیپرس یصداي آرام با

 یهم م نیخبر دارن؟! رامت ایک -

 دونه؟

 :جواب دادم ینیپوزخند غمگ با

 ینگفت اون شب نیکس به رامت چیه -

 یشده چه اتفاق هوشیکه ب

 افتاده! حتما تا االن هم

که باهام برخوردي  نگفتن

نداشته! پدرم، من و صدف... 

  گهیمامان هم خبر داشت که د

 



. بعد از سکته مامان، ستین

رو از زبون  انیخاتون هم جر

 و سرزنش هاش دیپدرم شن

کرد چشمامو باز  یشد و سع شروع

کنه و بهم بفهمونه که صدف 

 من همچنان ی! ولطونهیش

کردم!  یهاي صدف رو باور م حرف

! ستیدونسته سم ن یکه نم نیا

 که بابا و مامان نیا

 دنیپرس یو وقت دارهیکه ب دنشید

کجان مجبور  نیپس رهام و رامت

 شده بگه که توي

 !میباغ

 ایالتماس به چشم هاي مار با

 :نگاه کردم

 ؟یکن یفکر م یتو... داري به چ -

 .پر از اشک بود شیها چشم



 ؟یبرادرتو کشت تو واقعا -

 :دمینال یکالفگ با

داروي خواب  گمی! ماینکشتمش مار -

 ....آور

کردي سمه! تو  یتو فکر م یول -

 !واقعا اونو به خوردش دادي

به هم دوخته شد... اشک  میها لب

 :دیچک شیها

! ؟ینبود چ نیاگر نقشه صدف ا -

مرده بود و  نیاگر واقعا رامت

 مادر و پدرت تو رو تو اون

 یبودن! االن چه حس دهیند تیوضع

رفت که  یم ادتیواقعا  ؟یداشت

 ؟یبرادرتو کشت

 :باال رفت میصدا



بس کن تو رو خدا! هفت سال  -

که خودمو  ستین یگذشته و شب

 دونم! من یلعنت نکنم! م

به  ی... لجن بودم! ولکثافتم

اون رهام سابق  گهید ایخدا مار

 .ستمین

دانم به چه منظوري  یرا نم سرش

داد و صداي هق هق خفه اش تکان 

 را پر نیفضاي ماش

. با غم نگاهش کردم. من کرد

دختر را خواسته و  نیچقدر ا

 ناخواسته رنجانده بودم! خدا 

 

. دستم را جلو دیبخش یرا نم من

را پاك کنم.  شیبردم تا اشک ها

 با حرص سرش را عقب



ي راه خشک شد  انهیدستم م د؛یکش

را بستم... گذشته  میو چشم ها

 .تلخ بودند بیها عج

در نگاه سرد مادرم گره  نگاهم

به من بود  شیخورده بود. چشم ها

 ...نگاهش سرد بود یول

 ییبا لهجه خودش ناله سرا خاتون

وارفته  خیکرد و من مثل  یم

 نگاه خاموش یبودم. حت

اش هم رنگ سرزنش داشت!  شده

 ریدرشت پدرم جلوي تصو کلیه

 مادرم را گرفت، شانه

اما مصرانه مانع  دیلرز یم شیها

سپر  نهیشد، س یم شیاشک ها زشیر

 کرد و کف دستش

ام خورد و  نهیبه قفسه س محکم

 .به عقب رفتم یقدم



 گهی... درونیاز خونه من گمشو ب -

که تو رو  ستین نجایکس ا چیه

 .رونیبخواد... برو ب

 :دمینال

 ...مامان -

پدرم هنوز در  ادیصداي فر و

 :گوشم نشسته است

که ازت دفاع  ستیمادري ن گهید -

 !کنه

گذشته ها گذشته بودند.  اما

 دیزمان حاال در دست من بود و با

 یاشتباهاتم را جبران م

. دستم را دوباره جلو بردم کردم

 ایتوجه به تقالهاي مار یو ب

 ش کردم. هق هقش اوجحصار

 :مشت زد میو به بازو گرفت



کن رهام... ولم کن داري ولم  -

 ی... ازت میکن یم تمیاذ

 !ترسم... ولم کـــن

را با خشم به هم  میها دندان

فشردم تا مانع شکستن دوباره 

 :بغضم شود

خواي فحش بده. اصال  یم یهر چ -

حق نداري بهم  یمنو بزن... ول

 . حق نداريیپشت کن

! حق نداري باهام یمن بترس از

 ...یسرد بش

کرد خودش را از  یتالش م هرچقدر

 یبکشد نم رونیم به بحصار انیم

 توانست. اخم کرده

 یرا نم ارتباط نی... ابودم

جور پر از تنش و  نیخواستم... ا

  ایترس که هر لحظه فکر کنم مار



 

آن  ایدهم و  یاز دست م را

خواهد  شیمجسم کاري از پ طانیش

 ینم گریبار د نیبرد. ا

بار مرد و  نی... ا گذاشتم

 یمردانه پاي همه ي مشکالت م

 گفتند یو هر چقدر که م ستادمیا

 یبار موفق م نیرفتم. ا ینم برو

 .شدم

 نیآن موقع که مادرم روي زم اگر

افتاد، به خاطر ترس از دست 

 صدف همه یشگیدادن هم

 یتنه گردن نم کیها را  گناه

طور در  نیحاال ا دیگرفتم، شا

 شدم و یچشم پدرم خار نم

دم  دانهیهم آن طور نا ام مادرم

 !کرد یمرگش به صورتم نگاه نم



دست از تالش برداشت و  باالخره

م ماند. صداي حصارهمان طور در 

 را نیاش ماش هیگر

 یبود و هر بار که هق م برداشته

کردم جانم تا نوك  یزد احساس م

 یو م دیآ یزبانم م

 .رود

اش کم شد  هیکه صداي گر یوقت

را راه  نیکردم و ماش شیرها

 انداختم. براي درست

 انیماجرا و از م نیا کردن

به همراه  اجیبرداشتن صدف احت

 یاز کس یهمراه نیداشتم و ا

 .ساخته نبود میجز سارا و مر به

 .منو ببر خونه م؟یریکجا م ـ

 .را ندادم جوابش



 یخونه. نم میبر گمیبهت م ـ

 ...خـــوام

 !ایمار ـ

 طیشرا نیخواست در ا ینم دلم

 .بگذارم شیتنها

 ؟یچ ایهان؟ مار ؟یچ ایمار ـ

. االن یمنو شناخت گهید ایمار ـ

 نیخونه ي خواهرم که هم میریم

 .ابونهیخ

جمله ترمز کردم و  نیگفتن ا با

 . ستادمیجلوي در خانه ي سارا ا

 

 انیجر نیاز ا میسارا و مر ـ

دونن. اونا فقط فکر  ینم یچیه

 کنن مشکل من و خانواده یم

مسخره س.  یرقابت عشق نیا سر

 .لطفا آبرومو حفظ کن



 .کرد ینگاهم هم نم یحت

 ا؟یمار ـ

مرد. ساکت باش رهام.  ایمار ـ

خوام صداتو بشنوم... تو...  ینم

 یرو م یکی یتو داشت ایخدا

... بهیغر هی... اونم نه یکشت

برادر! من  ؟یفهم یبرادرتو! م

 چه جوري بهت اعتماد کنم؟

کس من را قبول  چیچرا ه ایخدا

هم داشت اعتمادش  اینداشت؟ مار

 یرا به من از دست م

کرد  یکس قبول نم چی. چرا هداد

 ستم؟یکه من رهام آن روزها ن

 یانداختم. احساس م ریبه ز سر

پسربچه اي  ایکردم در مقابل مار

 .احمق و خطاکار هستم



 انشیاي که همه ي اطراف پسربچه

موفق و کاردرستند و او جز خطا 

 شیدر زندگ زيیچ چیه

دهد و  ینداده و نم انجام

 !نخواهد داد

. من یگیباشه... تو راست م ـ

کنم. اما  یخودمو بهت ثابت م

 .ایاالن همراه من ب

چشم هاي قرمز و پف کرده اش  با

 :نگاهم کرد و گفت

چشما؟  نیجوري؟ با ا نیا ـ

دختره چرا  نیا گهیت نمخواهر

 که شهینم چیکرده؟ پاپ هیگر

 ن؟یگیشده و به ما نم زيیچ

که حاال دو  یموضوع میبگو خواستم

آن هستند حضور تو  چیخواهرم پاپ

 است؛ اما ساکت



 .ماندم

و دسته گل  ینیریش میباشه بر ـ

. تا اون ششونیپ میبر میریبگ

 .موقع چشمات خوب شده

 م؟یبر

 :زمزمه کرد ریتاخ با

 برو.  ـ

 

 ینظرم اگر حاال صدف را م به

از من و او  یآن چنان خشم د؛ید

 داشت که کتک زدن صدف

شب  مهیتا ن دیبود. پس با یحتم

حال  دیتا شا میدیچرخ یم رونیب

 و حوصله اش سر جا

 نی. به سرعت به سمت اولدیایب

 .راندم یفروش ینیریمغازه ي ش



و  ریهم سر راهت بگ زيیچ هی ـ

اي  یدنینوش هی. حالم بده. اریب

 !زيیچ

 ییبه شکمش دوخته شد. جا نگاهم

 یدر حال زندگ یکوچک نیکه جن

 بود. طفلک در چه

عزمش را جزم کرده بود  یطیشرا

پا  فیکث ايیدن نیکه به ا

 .بگذارد

تا  دمیکش نییپا یها را کم شهیش

 ادهیپ نیهوا بخورد و از ماش

 .شدم

را انتخاب  ینیریش نیتر تازه

کردم و از مغازه ي کنار آن دو 

 با طعم هلو یدنیتا نوش

 .گرفتم



که مربوط  زيیهلو و هر چ ایمار

 .دوست داشت یلیبه آن بود را خ

متوجه  دمیکه رس نیماش کینزد

اش  یشانیشدم دستش را روي پ

 به شهیگرفته و از ش

 یلیزل زده. حالش که خ آسمان

کرد و به  یشد سکوت م یخراب م

 .زد یآسمان زل م

کرد و فکر  یجوري م نیا انقدر

ماند تا آرام  یکرد و ساکت م یم

 هر حرکت گریشد. د یم

 زیرا از بر بودم. همه چ ایمار

 یزن را جزء به جزء م نیا

 .دانستم

دفتر  کیبراي من مثل  ایمار

خاطرات شناخته شده بود و من 

 زن بودم و هر روز نیعاشق ا



 یفکر م کیام را با  یزندگ

گذارندم. چطور فرشته اي مثل 

 شناختم و دل به ریرا د ایمار

 چون صدف بستم؟ یطانیش

 .بخور نویا ایخانم... ب ایمار ـ

ها چشمان  یدنیبه نوش ینگاه با

 :برق زد و گفت یفروغش اندک یب

 رهام؟ ـ

بغض داشت. معلوم بود  شیصدا

 . ستیتوي سرش ن یفکرهاي خوب

 

. همش میگشت یرهام کاش برنم ـ

تو ذهنمه که کاش همون جور 

 موندم؛ اما یکنجکاو م

همه  نیکه با ا میگشت یبرنم

 .رو به رو بشم فیکث قتیحق



 یدلم م یلی. خایمتاسفم مار ـ

ماجرا دفن  نیخواست نگم بهت و ا

 .بشه. اما وقتش حاال بود

 یشد که تو بدون یگفته م دیبا

بودم و هر روز  یفیمن چه آدم کث

 نیزنم که ا یدارم عق م

اما خودم  ارم؛یرو باال ب آدم

صدف تو  یدونم تا وقت یخوب م

 ما جوالن یخونه و زندگ

هم تو ذهن  می... رهام قددهیم

 .نهیمونه... مخصوصا تهم یهمه م

از گوشه ي چشمش  یاشک قطره

 :شد و گفت ریسراز

قبال که مجرد بودم؛ اگه  ـ

 ایزد و  یزنش رو م مونیهمسا

 آورد ته حالم بغض یروش هوو م



براي زنه. اما حاال با تمام  بود

کنم. چه  یرو درك م نهیوجود تهم

 که هر روز رفتن هیحس بد

و عشق دومش رو به اتاق  شوهرت

 !و... َاه ینیخواب بب

با هر کلمه ي  یافتادم؛ ول راه

قسم در  کیتنها  ایبغض آلود مار

 .شد یدارتر م شهیقلبم ر

کردم. همه  یرا درست م زیچ همه

اتفاقات شوم را دوباره  نیي ا

 .کردم یدرست م

دادم و  هیآشپزخانه تک وارید به

به چهره آماده به حمله سارا زل 

 زدم. دستانش را به کمرش

بود.  حیبود و منتظر توض زده

 :نفسم را فوت کردم

 !چته؟ ـ



اشاره اش را به سمتم  انگشت

 :گرفت

من اگر تو رو نشناسم که کالهم  ـ

 کردي؟ کارشیپس معرکه اس! بگو چ

 :دمیخند یعصب

هر جا دعواست شما خِر منو  ـ

 !دیبچسب

 :شد نهیبه س دست

 هی شهیکه هم نجاستیا یبدبخت ـ

 اثري از تو توي دعواها هست. 

 

زدم. در آشپزخانه باز  پوزخند

هم داخل شد و کنار  میشد و مر

 لحن آرام او با ستاد،یسارا ا

 :گفت تري



خوره دختر  یاش نم افهیبه ق ـ

 یباشه، اما مشخصه حساب یآروم

 .رهیفکرش درگ

را فوت کردم. حاال همه  نفسم

براي من روان شناس شده بودند! 

 به من یبا اخم نگاه میمر

 :و بعد گفت کرد

دلخورم  یلیهر چند از دستت خ ـ

 .... خوشگلهیول

جوابش را بدهم که لحن  خواستم

 :مواخذه گر سارا مانع شد

. ستادیا نجایا شهینم ادیز ـ

 ادیم رونیب ییاالن از دستشو

 میستیتو هال ن چکدومیه نهیبب

 .زشته



را باز کرد و قبل از خروجش  در

انگشت اشاره اش را دوباره به 

 سمت من دینشانه تهد

 :گرفت

خراب  زویهمه چ ذارمینم گهید ـ

 .یکن

 یلبخند ب میرفت. رو به مر و

که  یحوصله اي زدم و در حال

 :گرفتم گفتم ینگاه م

برگشتنم کار  یکن یتو هم حس م ـ

طور  نیبوده؟ خودم که ا یاشتباه

 !کنم یفکر م

 :جواب داد ینیلحن غمگ با

 یعقلت از عقب کار م شهیتو هم ـ

 .کرد



چشمان گرد شده به صورتش زل  با

ها رفت و  یزدم. به سمت صندل

 و دیرا عقب کش یکی

. با دسته روسري اش بازي نشست

 :کرد و گفت

... غم رفتن یبد کردي که رفت ـ

 نیسنگ یمامان به اندازه کاف

 میبود... چهلم مامانو که داد

 یکس گهیهم رفت و گفت د خاتون

 اجیاونجا به حضورش احت

 نداره... بابا هر روز تنها و

 شد.  تنهاتر

 

 .نش برق انداختاشک در چشما نم

اونجا  میتون یمگه ما چقدر م ـ

مخصوصا با حضور صدف  م؟یسر بزن

 یکه مثل سوهان روح م



نرفته چقدر مامان  ادمونی. مونه

 نهیشد! تهم یم تیبا حضورش اذ

 گفته ردههم که به م

! به قول سارا خونه بابا یزک

هم که  نیشده خونه ارواح! رامت

 اونقدر نهیب یهر بار آدمو م

 یکه به شک م ندازهیم متلک

 !مینکنه ارثشو خورد میافت

 یاز صندل یکیسمتش رفتم و  به

 شیو روبرو دمیکش رونیها را ب

 :نشستم

کنم بابا حضور  یفکر م یول ـ

! بهم دهیم حیصدف رو به من ترج

 برم و یگفت بعد از عروس

 .سرم رو نگاه نکنم پشت

 یبا تعجب و ناراحت هیثان چند

 :نگاهم کرد و بعد آرام گفت



درسته که صدف با ورودش گند  ـ

جور هم  چیهمه و ه یزد به زندگ

 خانواده ما ارهايیبا مع

نبود اما... بعد از رفتن  جور

مامان و تو و بعدش هم خاتون... 

 حضورش تنها نکته روشن اون

 یکه به بابا ب نیاس. هم خونه

 ...کنه ینم یاحترام

حرف  هیفکر فرو رفتم و به بق در

 نیکردم. هم یگوش نم میهاي مر

 بود... صدف رو بازي

بود...  بندهیکرد! ظاهرش فر ینم

که مهره هاي  یحداقل براي کسان

 ...بازي اش بودند یاصل

هم  یپدرم... و زمان ن،یرامت

براي من... حاال که از دور خارج 

 اش یشده بودم چهره واقع

 .رو شده بود میبرا



 زد؛یهمچنان داشت حرف م میمر

 :حرفش را قطع کردم

 .حامله اس ایمار ـ

و تا  دیپر شیدهانش به گلو آب

آرام  یرفت و وقت شیپ یمرز خفگ

 شد، رگبار فحش

 بست.  کلمیرا به کل ه شیها

 

که تا آدمو سکته  ريیبم لیذل ـ

داري. اي  یندي دست بر نم

خدااااا... آخه ما از دست تو 

 چه

و دو سالته قد  یس. میکن یغلط

بچه ده ساله عقل تو مغز پوکت 

 ...ستین

گفت و گفت تا خسته شد و  آنقدر

 :. هول کردمهیگر ریزد ز



 آخه!؟ هیبراي چ گهیت د هیگر ـ

زد و با بغض  میبه بازو یمشت

 :خنده داري گفت

 !شم؟یباالخره دارم عمه م یعنی ـ

روي لبم نشست و  ینیغمگ لبخند

 :بعد از چند لحظه سکوت گفتم

که خبردار  یهست یکس نیتو اول ـ

تا  یشدي. فقط خواستم خبردار بش

 در گهینفر د هی

 مونویهواي مسافر قاچاق نبودم

 .داشته باشه

 :را پاك کرد شیها اشک

جا  هیدو سال نامزدي  نیتو ا ـ

 ن؟یکرد یم یزندگ

 :را تکان دادم سرم



ه سرم زد که ب هویآره...  ـ

 میوگرنه داشت م،یریبگ یعروس

 .میکرد یم مونویزندگ

 :کرد یمهربان اخم

 .شعوري یبس که ب ـ

 :دیکش یآه

 .یجاي مامان خال ـ

 میکردم. دستش را روي بازو سکوت

 .گذاشت

خبردار نشه...  یبهتره کس ـ

 نداره.  یصورت خوش

 

را  نیام گرفت. خودم هم هم خنده

گفته بودم! با لبخند سرم را به 

 .تکان دادم دیینشانه تا



زد و هر دو از  مانیصدا سارا

. خوب شد که میآشپزخانه خارج شد

 هم خبر میسارا به مر

بود و او هم خودش را به  داده

 .آنجا رسانده بود

که خودش را با  ایمار کنار

سرگرم کرده  میدخترکوچولوي مر

 بود، نشستم. هنوز نگاهم

 .کرد ینم

را دور شانه اش انداختم،  دستم

با اخم به صورتم زل  هیچند ثان

 .زد و باز نگاهش را گرفت

 :بحث را در دست گرفت سارا

طور که معلومه فقط دو  نیا ـ

که خودمونو  میهفته وقت دار

 .میآماده کن یواسه عروس

 :را جلو داد شیلب ها میمر



 میفتیامروز ب نیاز هم دیبا ـ

دنبال لباس واسه خودمون و بچه 

 .ها

 :با حرص رو به من گفت سارا

 .گرفتنت یعروس نیبا ا ـ

بود و با  نییسرش پا ایمار

که در دهان النا بود  یپستانک

 کرد و با در آوردنش از یبازي م

بچه صداي خنده اش را در  دهان

 :مداخله کرد میآورد. مر یم

 افتاده؟ یجان اتفاق ایمار ـ

لحظه سرش را باال  چند ایمار

آورد. از فرصت استفاده کردم و 

 رونیش بحصاربچه را از 

و سها (دختر سارا) را  دمیکش

صدا زدم و النا را به او 



سپردم. چهار سال قبل سها 

 دوازده

بود و حاال دختر بزرگ و  سالش

خوش چهره اي شده بود. لبخندي 

 زد و النا را از من

 .گرفت

کم حالم  هی ؟ینه چه اتفاق ـ

... نای... سر درد و استیخوش ن

 !تو رو خدا دیببخش

و  دیلبخندي به صورتش پاش سارا

اتاق را نشان داد  نیبا دست اول

 و گفت: 

 

پسره س  نیا ری. تقصزمینه عز ـ

حالت تو رو  نیکه با وجود ا

 ... من ازنیجا. بب نیآورده ا



 نی... امشب شام اگمیدارم م االن

تو اون اتاقه . تو هم برو نییجا

 استراحت کن تا شام حاضر

 .بشه

 شنهادیپ نیبهتر نیدانستم ا یم

خواهد بود که  ایبراي مار

 .را دور از من سر کند یلحظات

 :به جاي او جواب دادم پس

راست  ی... آبجزمیبرو عز ـ

. برو بخواب تا حالت جا گهیم

 یم می. منم کنار سارا و مرادیب

 .میزن یو حرف م نمیش

از آن همه داد و هواري که  بعد

بود باالخره لبخند زد  دهیسرم کش

 و از جا بلند شد. انگار از

 .خواست یرا م شنهاديیپ نیچن خدا

 .دیبازم ببخش ـ



و سارا هر دو جواب تعارفش  میمر

را دادند و سارا به دنبالش رفت 

 دست لباس کیتا 

هم به او بدهد. با نگاهم  یراحت

 یرا دنبال کردم تا وقت ایمار

 که وارد اتاق شد و در اتاق،

شد.  دنشید شتریبراي ب یمانع

 :با صداي خنده داري گفت میمر

حاال! دو  ريیاوهههههه... نم ـ

 !ساعت رفته بخوابه ها

ام را به مبل  هیو تک دمیخند

آمد کنارم نشست و  میدادم. مر

 :گفت

 چند ماهشه؟ ـ

 روزید نیدونم... تازه هم ینم ـ

کثافت کاري  هیدستگاهه چ نیبا ا

 ...داره



 !چک یبیب ـ

چک  یبیب نیآره... با هم ـ

 .میدیفهم

 :و گفت دیاش کوب نهیدست به س با

 . خودم نوکرشم اصال. یاله ـ

 

رو دوباره شکر کرد. سر به  خدا

 :انداختم که گفت ریز

. شهیم اریطفلک معلومه بد و ـ

 .حالش معلومه نیاز ا

 یور کج شد. اگر م کیبه  لبم

 زهایطفلک چه چ نیهم دیفهم

 یکه سرم را م دهیفهم

لب جوي کوچه و گوش تا  گذاشت

طوري  نیا گری. ددیبر یگوش م

 نشست و یکنارم نم



 یصدقه ي بچه و خودم نم قربان

 .رفت

 یتو فکر؟ رفت ريیچرا انقدر م ـ

و بعد از چند سال اومدي و حاال 

 .یشیساکت م یه

 بگم؟ یچ ـ

چهار  نیبگو... ا تیاز زندگ ـ

 کردي؟ یکار م یسال چ

که  یافتاد به روزهاي اول ادمی

 کیاندك،  یحساب مال کیبا 

 ازیچمدان از لباس هاي مورد ن

شهر و  نیاز ا نیماش کی و

 .افرادش دور شدم

سوخت و لج کرده  یم میها چشم

نکنم. توي ساعت  هیبودم که گر

 توانستم یکه م ییها



پدرم  نم،یقبر مادرم بنش کنار

 رونمیبا قهر کردن، از خانه ب

 .کرده بود

کردم حاال صدف باالي سر  یم فکر

خندد! براي  یو م ستادهیمادرم ا

 نکنم هیکه گر نیا

و محکم به فرمان  دمیاي کش نعره

بار؛ نه  کی. نه دمیکوب نیماش

 تا دمیدو بار... انقدر کوب

دستم درد گرفت و اشک هاي  کف

 .دندیبار یلعنت

را گوشه اي  نیبغض ماش با

 نیو از ماش ستادمیکشاندم و ا

 هاي نیزدم و روي زم رونیب

 ادیجاده زانو زنان فر اطراف

 .و هق زدم دمیکش



 یفقط من بودم... عاشق زن من،

کرد و  یسجده م شیبرا طانیکه ش

 که رو به روي ایدن کی

بود و با چشم خودم  ستادهیا من

که معشوقه ام به آدم  دمید یم

 و ونددیپ یم ایهاي دن

... ستادهیرو به روي من ا درست

پر  یو جسم یبا دست هاي خال یمن

 .از گناه

 رهام؟  یی... کجایه ـ

 

 رونیگذشته ب انیاز م کبارهی به

مات به  یشدم و با نگاه دهیکش

 :چشم دوختم میمر

 بله؟ ـ

زد و خودش را به من  لبخندي

 :کرد. آرام و مطمئن گفت کینزد



برام حرف بزن رهام... انگار  ـ

 .حرف تو دلت داري یلیخ

زدم و سرم را روي  یکج لبخند

 .گذاشتم شیپاها

ِا ِا ِا... پسره ي خرس گنده...  ـ

 .نمیبلند شو بب

 :گفتم ینیلبخند غمگ با

دلم براي مامان تنگ شده  ـ

چهار  نی. وجودشو نداشتم امیمر

 ...سر خاکش امیسال ب

 نینداشتم برگردم به ا وجودشو

 هیزنم که  یشهر و دارم له له م

 سرم روي پاهاش گهیبار د

و روي موهام دست بکشه و  باشه

رهامم. دلم تنگه  شهیبگه درست م

 .میمر

 :دیپر کش میاز صداي مر خنده



... همه یدورت بگردم داداش ـ

دونم  ی. من نمشهیدرست م زیچ

 دستتچرا انقدر بابا از 

گرده  یدونم برم ی... مهیعصبان

مسخره و حضور اون  یبه اون عاشق

 ی... ولیدختره ي عوض

به نظرم  تشیعصبان کمی خب

 !هیافراط

... از اون روزا نگو مینگو مر ـ

به  یکه حالم از اون عشق و عاشق

 .خوره یهم م

شدم و  یطور خر صدف نم نیا کاش

 انتیبهم خ یبه همون آسون یوقت

 همه نیکرد، ا

کردم و زودتر  یبه پا نم جنجال

 یشده م نیاز اون خونه ي نفر

 االن مامان زنده دیرفتم. شا

 .بود



آرام آمد کنارمان نشست و  سارا

 :گفت

سر خاك مامان؟  میخواي بر یم ـ

 !ريیکم آروم بگ هی دیشا

دانستم از  یکه م ییچشم ها با

سرخ شده  یشدت فشار غدد اشک

 گفتم: 

 

درست  زویهمه چ ینه! تا وقت ـ

برم که  ی. بذار وقترمینکردم نم

 .باشه دهیبابا هم منو بخش

 ...که رهام شهینم ـ

جا بلند شدم و دوباره سر  از

 :نشستم و گفتم میجا

کنم  ی. به همه ثابت مشهیم ـ

. من به ستین یصدف آدم درست

 ها بابت آوردن اون یلیخ



بدهکاري  نیبدهکار شدم. تا ا 

 یرو صاف نکردم قدم از قدم برنم

 دارم که برم سر

 .پاك مامان خاك

انداخت و سکوت  ریسر به ز سارا

هم! هر دو از عمق  میکرد. مر

 میجان با من و حرف ها

 .بودند موافق

دم غروب خواهرها از جفت دلم  تا

سال  نیا یتکان نخوردند. دلتنگ

 ها را با سوال کردنشان

دو هر چند کردند و هر  یخال

چالندند.  یبار من را م کی قهیدق

 که سواالتشان به اتمام یوقت

 ایو از شجره نامه ي مار دیرس

 رونیتا خورد و خوراك من را ب

 بلند شدند تا براي دند،یکش



و من هم  نندیبچ یتدارک شام

کردم که به سراغ  دایفرصت پ

 .بروم ایمار

خوش خواب شده بود امروز!  چقدر

باز کردم و  یدر را به آرام

 یشدم. نم کیوارد اتاق تار

با روشن کردن چراغ  خواستم

کنم؛ پس سکوت کردم و با  دارشیب

 .جلو رفتم ینور گوش

تخت دو نفره مچاله شده  روي

بود... کنارش روي تخت دراز 

 که توي خواب شروع دمیکش

گفت  یصحبت کرد. خواهرش م به

 یعادتش را از روزهاي بچگ نیا

 قتداشته است... و

شد و با همان  یم یکه عصب ییها

توي خواب  دیخواب یم تیعصبان

 .زد یحرف م



 .رهام... نه... رهام ـ

نگاه کردم. وقت  یساعت گوش به

بزنم تا دامادها  یبود که چرت

 . دستم را جلوندیایبه خانه ب

 دمیکش حصاررا در  ایو مار بردم

 :و آرام زمزمه کردم

... تو ایدوست دارم مار یلیخ ـ

منو ول نکن که اون  گهید یکی

 روز، روز مرگمه. 

 

 یعشق واقع دمیبا تو فهم من

... مثل ی! تو پاکیچ یعنی

 .خوام از دستت بدم یمادرم... نم

*** 

در اتاق ضربه اي زدم و به  به

 دیمحض سوال خاتون که پرس

 به مایوارد اتاق شدم. س »ه؟یک«



 یزد و زن رجهیروسري اش ش سمت

 ایکه وسط اتاق بود پشت مار

 پناه گرفت و من رو به

و قبل  دمیو پشت به آنها چرخ در

ام  یکه مراتب عذرخواه نیاز ا

 مشت اورم،یرا به جا ب

 .نشست میشانه ها نیب خاتون

اي خودش مجوز  هیاز چند ثان بعد

 :داد

 .برگرد -

تا بناگوش باز شده  شین با

تر به  قیبار عم نیبرگشتم و ا

 .زل زدم... محشر شده بود ایمار

 :و رو به زن گفتم سرچرخاندم

 .قشنگ شده. فوق العاده اس یلیخ -

 :دیخند زن



کار  یتازه مرحله پروشه. کل نیا -

 .داره تا تموم بشه

به لباس  زیآم نیتحس ینگاه با

 :گفت اینشسته روي اندام مار

فوق العاده  یتموم شد معن یوقت -

 .یفهم یرو م

 با خنده گفت:  خاتون

 

 !هوله کمیبچمون  -

 یحت ایو مار دندیخند ییتا سه

کرد...  غینگاهش را از من در

 لبخندم کم رنگ شد، اما رنگ

 :دمی. رو به خاتون پرسنباخت

 ن؟یدیند نویشما رامت -

 :زودتر جواب داد مایس

 .رفت باغ شیپ قهیده دق -



هاي خاتون درهم شد و فک من  اخم

سفت! سرم را تکان دادم و از 

 اتاق خارج شدم. به

 دنیراه پله رفتم و با د سمت

برطرف شد و  میصدف اخم ها

 لبخندي گوشه لبم نشست. به

در و مطمئنا به دنبال  سمت

 :زدم شیرفت. صدا یم نیرامت

 .صدف -

که رنگ تعجب  یو با نگاه ستادیا

زد. خودم گرفته بود، به من زل 

 بار نینبود آخر ادمیهم 

او را به اسم صدا زدم! چند  یک

 نییمانده را هم پا یپله باق

 اش نهیبه س نهیآمدم و س

 .ستادمیا



 قهیهنوزم مثل اون روزا خوش سل -

 اي؟

نشست  شیروي ابروها یکمرنگ اخم

 نهیو جوابم را نداد. دست به س

 شدم و به اتاق باالي

 :پل اشاره کردم راه

توي اتاقه و داره لباس  اطیخ -

 یرو توي تنش پرو م ایعروس مار

 اگر شمیکنه. خوشحال م

 .باشه لیتو هم توش دخ نظر

 :به تمسخر باال رفت شیابروها

 !!شده که نظر من مهم شده؟ یچ -

 عمق گرفت:  لبخندم

 



من نگفتم نظرت مهمه، فقط چون  -

 هیداشتم...  مانیات ا قهیبه سل

 ...یزمان

رفت و حرفم را  نیاز ب لبخندم

کاره ول کردم. نگاه او هم  مهین

 .رنگ تمسخر نداشت گرید

 گریکدیبه چشم هاي  هیثان چند

تر شد و  قی. اخمش عممیشد رهیخ

 از کنارم عبور کرد و

 ریسمت راه پله رفت؛ مس به

که به او  یرفتنش را تا اتاق

 .اشاره کرده بودم، دنبال کردم

 میها روي لب زيیآم طنتیش لبخند

 .نشست

 .اون عروسک براي تو فیح -



 نهیبهت به سمت صداي تهم با

برگشتم و او را روي مبل دو 

 کردم داینفره ي گوشه سالن پ

 دهیخودم را لعنت کردم که ند و

 .بودمش

 شیبه کامواي روي پا نگاهم

که دور انگشتش  یافتاد و نخ

 یم زيیبود و تند تند چ چاندهیپ

هاي توي  لینگاهش را به م بافت؛

 :دستش دوخته بود

هزار سال هم بگذره ذاتت مثل  -

 .برادرت دله اس

 :زدم پوزخند

 مگه برامون بد بوده؟ -

 یثابت ماند ول شیدست ها تکان

بود.  شیها لینگاهش هنوز روي م

 که به سمت یدر حال



 :رفتم، گفتم یسالن عقب عقب م در

خدا زن هاي تو سري خور رو خلق  -

مثل من و  ییکرده براي آدما

 .برادرم

را که باال آورد  نشیخشمگ نگاه

 ییبا لبخند دندان نما

پاچرخاندم تا از در خارج شوم و 

 در

که  دمیرا شن شیآخر صدا لحظات

 :با حرص گفت

 آشغال!  -

 

 قیرا بستم. چند بار نفس عم در

تا اعصابم را کنترل کنم.  دمیکش

 راست به سمت کلبه کی



آنجا  نیبرخالف تصورم رامت رفتم،

آن دور و بر را گشتم  ینبود. کم

 و او را روي تاب فلزي

کردم. در حال  دایباغ پ ته

 .بود دنیکش گاریس

عکس  چیشده بود و ه متوجهم

نشان نداد. به سمتش  یالعمل

 رفتم و کنارش روي تاب

تعارف  گاريیحرف س ی. بنشستم

 قهیکرد و گرفتم. بعد از چند دق

 :سکوت را شکست

 گاریکه باهام س یگشت یدنبالم م -

 ؟یبکش

 :زدم پوزخند

 دنیکش گاریواسه س یتیمن محدود -

ندارم که بخوام دنبال جاي خلوت 

 !بگردم



گوشه چشم نگاهم کرد و بعد  از

 :به روبرو چشم دوخت؛ پوزخند زد

خواستم  یکه من م زيیشدي اون چ -

 .باشم

سوخته ام چشم  مهین گاریس به

 :فرستاد رونیدوختم. نفسش را ب

مستقل... مقاوم... زنت ازت حرف  -

 !یکالم کیشنوي داره... 

انداختم و  نیرا روي زم گارمیس

 :گذاشتم شیرا رو میپا

 .انتخابم درست بود -

پس ازم تشکر کن که انتخاب غلطو  -

 .از جلوي راهت برداشتم

حس بدي در جمله اش بود  آنقدر

 ریام ت نهیس انیم ییکه جا

 . صورتم را به سمتشدیکش



در هم  یحساب شی. اخم هاچرخاندم

دانم چطور به زبان  یبود. نم

 :آوردم

 خواي منم جبران کنم؟ یم -

 :گوشه چشم چپ چپ نگاهم کرد از

 .دوسش دارم -

دهانم را نامحسوس قورت  آب

 دادم: 

 

 شیپشت چهره واقع یاگر بدون یحت -

 ده؟یخواب یطانیچه ش

 :زد پوزخند

در  نیکردم همچ یعقدش م یوقت -

مقدس نبود... خبر  میتصورم مر

 داشتم قبلش کارشو

 ...یساخت



 ی... من کار چه کسستادیا زمان

را ساخته بودم؟!... رهام خان 

 کالهت را باالتر بنداز! حماقت

قابل شمارش است.  ریغ تیها

که از تو استفاده  اد،یآنقدر ز

 کرده تا با دروغ در نظر

هم جا باز کند! دندان  برادرت

را از خشم به هم فشردم،  میها

 هیزمانش حاال نبود. چند ثان

را بستم تا به اعصابم  میها چشم

خورد...  یمسلط شوم. تاب تکان

 .را باز کردم میچشم ها

بلند شده بود. خواست  نیرامت

و  ستادمیا عیبردارد که سر یقدم

 شیدستم را روي بازو

. با تعجب نگاهم کرد. گذاشتم

 ونرینفسم را به صورت آه ب

 :فرستادم



 .دلم براي برادرم تنگ شده -

 :زد پوزخند

 ه؟یبرادرت ک -

 :کردم اخم

 چیه گهیو د رمیم میفرداي عروس -

. به اندازه ینیب یوقت منو نم

 .روز برادرم باش زدهیس

را باال فرستاد. فرصت  شیابرو کی

 :شمردم متیرا غن

 هیمطمئنم تو هم مثل من به  -

 .داري ازیخلوت برادرانه ن

قدرت  شتریکرده بود. ب سکوت

 :گرفتم

دو روزه. همون  یکیسفر  هی -

که از دختر خان کتک  ییروستا

 .میخورد



اش گرفت... خودم هم  خنده

. سرش را تکان داد و به دمیخند

 .سمت عمارت حرکت کرد

... لبخندم دیآ یدانستم که م یم

 وسعت گرفت. 

 

را صدا زدم. به  ایحرص مار با

هم  یفحش چ،یسمتم که برنگشت ه

 لب داد که متوجه ریز

چه بود. از روي تخت بلند  نشدم

 شیشدم و به سمتش رفتم و بازو

 را گرفتم و به سمت

 :دیچرخاندمش. غر خودم

 .ولم کن -

را  شینکردم و هر دو بازو ولش

 :دمیچسب



محل سگ  ِشتمیچه مرگته؟! پ -

خوام دو  یحاال هم که م دي،ینم

 روز راحتت بذارم قهر

 !!!که َنَرََم؟ کردي

 رونیدو دستش را با حرص ب هر

 :باال رفت یکم شیو صدا دیکش

 ینیب یچه مرگمه؟!! نم یفهم ینم -

 چیکردم!! ازت حامله ام و ه ریگ

 کس تو خونه پدرم

 . ستین منتظرم

 .کنم یمعلومه که حرفشو باور نم

 :زد ادیبه من فر رو

توي  تهیاون عفر یخواست یمگه نم -

و  یخونه بمونه؟! رفت نیا

 براي تو گهید ديیفهم



تا  یکه دورش کن یو برگشت ستین

براي برادرت هم نباشه؟! حواست 

 گهیزن د هیهست 

 خودت کردي؟ ریدرگ رو

از حماقت خودم  یکه ناش یبغض

کرد اما  یبود داشت خفه ام م

 :حرفم را زدم

خوام برادرمو به  یمن فقط م -

 یمخودم برگردونم... برادري که 

 خواستم توي اون گودال

 ...یلعنت

حرفم را ادامه دهم و  نتوانستم

زد که حس کردم قلبم  یپدرم حرف

 رونیام ب نهیرا از س

 :دیکش



خونه  نیجا... تو هم نیچرا هم -

! رهام... اري؟یدلشو به دست نم

 خوام جنازه اش یمن نم

برگرده... برو تا بدونم هر  بهم

آسمون  نیا ریچهار تا بچه ام ز

 کشن و هر کدوم ینفس م

 .خودشون رو دارن یزندگ

از من در ذهنش چه ساخته  پدرم

! البته ؟یقاتل جان کیبود؟! 

 منصف باشم حق یاگر کم

همه بترسد... کدام  نیا داشت

که من انجام  یتیجنا یآدم عاقل

 !شود؟ یدادم را مرتکب م

مشابه در  ترهايیت ستندین کم

ما صفحه حوادث روزنامه ها؛ ا

 یدر بطن اتفاق قرار م یوقت



وحشتناك تر از  تیواقع م،یریگ

از  یچند خط خبر است! مسلما روح

 طلبد یم طانیجنس ش

 برادر به خاطر عشق!  کشتن

 

تالشم  نیرا جمع کردم و آخر عزمم

 :را کردم

 گهیخورم د یبه خاك مادرم قسم م -

جز تنفر به صدف ندارم.  یحس چیه

 رو دارم ایمن مار

به محبت صدف  یاجیاحت چیه و

 !ندارم

ي خرابمو  ارتباطخوام  یم فقط

درست کنم و بهش ثابت  نیبا رامت

 .ندارم به زنش یکنم حس



معلوم بود که حرفم را باور  پدر

بار هم  نیخاتون ا ینکرده ول

 مادري کرد و طرف مرا

دوباره  نکهیو قبل از ا گرفت

کند دست مرا گرفت  یپدر مخالفت

 .میآمد رونیو از اتاق ب

و دلم  دیبار یچهره ام غم م از

و  زیهمه چ ریخواست بزنم ز یم

 یلعنت یبرگردم سر زندگ

. خاتون مرا به سمت اتاق خودم

و  میوارد اتاق شد د؛یخودش کش

 .در را بست

دستم را از دستش  یناراحت با

 :و گفتم دمیکش رونیب

اشتباه کردم خاتون. دارم خودمو  -

ثابت بشم؟!  یکه به ک دمیجر م

 اگر دست یمن حت



رو کنم بازم بابا حاضر  صدفو

 یمنو قبول کنه. من که ب ستین

 !گناه صد در صد نبودم

 یاز کوره در رفت و مشت خاتون

 :دیام کوب نهیبه س

مثل همون  خوايیبازم شل شدي؟! م -

باشه! برو  ؟یکن یموقع شونه خال

 که یهر گورستون

 یخاتون گهید یخواي بري ول یم

 !اريیاري! اسم منو هم نمند

دهن باز به خاتون نگاه کردم  با

 یام حس م نهیو دردي که در س

 کردم تعجبم را دو چندان

مشت  نیکرد که واقعا خاتون ا یم

قدر  نیا یعنی! د؟یرا کوب

 همه نیبود که ا نیخشمگ

 !زد؟ محکم



 :لحن آرامتري گفتم با

توقع داري  گم؟یخاتون مگه بد م -

 یهمه مقاومت بابا رو م نیا

 دلسرد نشم؟! تازه از نمیب

 داستیو زنش هم پ نیرامت دعواي

 .رهیاجازه بگ تونهینم

 لب زمزمه کردم:  ریز

 

 !لیبدبخت زن ذل -

موقع به در ضربه اي خورد  همان

سرش را داخل آورد و  نیو رامت

 :رو به من گفت

 ؟یینجایا -

ما گردش کرد و  نینگاهش ب خاتون

 :ادامه داد نیرامت



رو  لمیمن وسا م؟یکن یحرکت م یک -

 .جمع کردم

لبخند  د،یبه سمت خاتون چرخ سرم

نشسته بود. من هم  شیروي لب ها

 لبخند زدم و

 :گفتم نیبه رامت خطاب

ربع  هیجمعه. تا  لمیاز ظهر وسا -

 .میفتیراه م گهید

را تکان داد و قبل از  سرش

 :ببرد گفت رونیسرش را ب نکهیا

اول فکر کردم تو اتاق  یراست -

... فکر کنم خانمت خواب یخودت

 .بود

اتاق خارج شد و در را بست.  از

به  عینفسم را فوت کردم و سر

 .اتاقم رفتم



با موهاي جز کرده و اخم  ایمار

در هم روي تخت نشسته بود. 

 لبخندي دندان نما زدم و تا

 :دیبزنم، توپ یحرف خواستم

 نیحسرت خواب به دلم موند تو ا -

 !خونه

 :را کج کردم گردنم

از شرم  رمیشرمنده خانوم! االن م -

 .یشیراحت م

 :حالت گارد گرفته اش خارج شد از

 اومدن؟ اتیمگه آبج -

آماده ام را از کمد  چمدان

 :برداشتم و جواب دادم واريید

. به خاتون انیم ینه هنوز، ول -

 .شتیپ ادیب گمیم



گذاشتم و به  نیرا روي زم چمدان

 سمتش رفتم: 

 

تکرار نکنم. با  گهید ایمار -

 ...صدف

 :گفت یتخس با

کنم.  یخواد م یهر کاري دلم م -

 !صدف شیپ رمیکه بري م نیاصال هم

 :نفسم را فوت کردم یکالفگ با

 !حرفا االن؟ نیا یچ یعنی -

که گفتم! حاال برو با  نیهم یعنی -

 .داداشت خوش بگذرون

 گريیشد و به سمت د نهیبه س دست

نگاه کرد. کنارش نشستم و 

 ش کنم که ازحصارخواستم 



خورد و فاصله  زیدستم ل ریز

 :گرفت. خنده ام گرفته بود

 !ا؟یمار -

 :حرص گفت با

و منو  نجایا میایقرار نبود ب -

! اگر گهیبذاري بري جاي د

 بود چرا منو اصال آوردي؟ نطوریا

 !گهیموندم د یخونه خودمون م تو

 :را باال فرستادم میابروها

واسه عمه ام  نجایاون وقت من ا -

 گرفتم!؟ یم یعروس

و با غم نگاهم  دیسمتم چرخ به

نکردم و  یکرد. به مقاومتش توجه

 :ش کردمحصار

! حرف اینگاهم نکن مار نجوريیا -

 .بزن به جاش



 :دیبغض نال با

 یکردم... نم ریگ یتو بد حس -

کنم  یخوام... حس م یم یدونم چ

 یام... نم بهیباهات غر

از  ای... تو رو خدا بشناسمت

. اونقدر دور میخونه بر نیا

 یبره چه اتفاقات ادمیکه  میبش

 ترسم رهام!  ی... من مافتاده

 

 یرا به سقف دوختم. دلم م نگاهم

خواست سرم را با تمام قدرت به 

 بکوبم. در واريید

معصومم قرار داشت  ايیمار محصار

کرد از  یو کودکانه التماس م

 و چند میخانه برو نیا



 دمیآن طرف تر خاتون تهد اتاق

اسمم را  گریکرد که اگر بروم د

 دو نیآورد! ب یهم نم

کرده  ریام گ یمهم زندگ زیعز

مغزي را  یبودم و حس آدم ب

 یفکر و راه حل چیداشتم که ه

 .رسد یذهنش نم به

و  دیکش رونیم بحصاررا از  سرش

 :را پاك کرد شیاشک ها

 یدارم زور م خوديیدونم که ب یم -

 گردي؟ یبرم یزنم... ک

نگاهش کردم.  نینزدم و غمگ یحرف

 .درمانده بودم یبه معناي واقع

داشت  دیام شیسکوتم برا انگار

ام  نهیکه نوك انگشتش را روي س

 :حرکت داد و گفت



کنم رهام... مثل  یبهت اعتماد م -

بعد از خدا  دمیام .شهیهم

کنه...  ینم دمی... ناامییتو

 نه؟

و زمزمه  دمیاش را بوس یشانیپ

 :کردم

... بهم ایمار دمیبهت قول م -

از  شتریب کمیاعتماد کن... 

 .شهیهم

 :سرش را تکان داد و گفت مغموم

 .چشم ـ

شد! طفلک من  یطور م نیا دینبا

 یرا م یراحت یدوران حاملگ دیبا

 مثل همه ي دیگذارند. با

طور  نیبود. نه ا یشاد م مادرها

 یناراحت و ساکت. دو قطره اشک

 یم نییاجازه پا یکه ب



را گرفت و پاك کرد و  آمدند

قرآن  فشیبلند شد. از توي ک

 و دیکش رونیکوچکش را ب

 :گفت

 یلی. خبتیبذار تو ج نویا ـ

 .دهیآرامش م

با جلد نقره اي رنگش را  قرآن

 :گفت گرفتم و نگاهش کردم که

ساده ... بگو که  یلیببوسش. خ ـ

 یخدا کمکت کنه. رهام تو برم

 ...  گهیگردي د

 

ام گرفت؛ اما به حرف  خنده

کوچکم گوش کردم و قرآن  ايیمار

 ی. تا به حال حتدمیرا بوس



بار هم قرآن را باز نکرده  کی

خوردم از  یهم اگر م یبودم. قسم

 .سر اجبار و معمول بود

 یحس درون کیبار با  نیا اما

اگه  شه؛یاگه م ایگفتم: " خدا

 هنوز دوستم داري؛ اگه هنوز

بارم  نیا یکن یحسابم م آدم

 هیبشم  دمیکمکم کن ... قول م

 آدم درست و درمون که فقط

تر  یکار خوب باشه. من ادب فکرش

صحبت  ستمیبلد ن نیو بهتر از ا

 آدم هیکنم ... من 

. اما شهیسرش نم یچیکه ه تنهام

نذار ... من بدم ...  تو تنهام

 " .تو ولم نکن

 بیآوردم و توي ج نییرا پا قرآن

 کردم.  شیمخف راهنمیپ

 :گفتم



گردم.  یمعلومه که برم ـ

 .معلومه! مراقب هر دوتون باش

سمت در رفتم و خودم را به  به

 :اتاق خاتون رساندم

باش تا  ایکنار مار ایخاتون ب ـ

 .ادیب میمر

 .زد لبخندي

اهت مادر. برو خدا پشت و پن ـ

. نگران عروس یکن یم یچ نمیبب

 گلمم نباش ... کنارشم و

ذارم آب تو دلش تکون  ینم

ذارم تنها بمونه و  یبخوره. نم

 ذارم یرو هم نم ایح یاون ب

 .ادیب سمتش

خم شدم و  یحرکت ناگهان کی در

که عصا گرفته بود را  یدست

 :و گفتم دمیبوس



 .نوکرتم خاتون ـ

چه کاري بود کردي پسر؟  نیِا ا ـ

 .یدل من زیبرو... برو تو عز

. به همراهش به دمیکش یآرام نفس

 نی. رامتمیرفت ایاتاق مار

 در و رونیبود ب ستادهیا

که راه  نیکرد. هم یم نگاهم

افتادم؛ جلوتر از من حرکت کرد 

 شد. به ریو از پله ها سراز

رد شدن از در اتاقشان صدف  محض

 و گفت:  دیپر رونیب

 

 نیخواي ا یکارش داري؟ م یچ ـ

 یکن ستشیجوري سر به ن هیبار 

 نکنه؟ داشیپ یکه کس



 یي ب کهیوجودم را گرفت. زن خشم

شرف براي من هم نقش  یب ايیح

 کرد. انگار یبازي م

زن نبود که در آن شب  نیهم

زد که  یم هق محصارتوي  یلعنت

 یرهام برادرت من را ب

کرده. انتقام من را  عفت

را بستم و از  می... چشم هاریبگ

 یکنارش گذشتم. جوابش را که نم

سوخت. همان سال ها که  یم دادم

 یرا م نیبرده اش بود هم هم

 گفت همه ي یگفت. م

و آدم هم محلم نکنند؛ تو  عالم

 .سوزم یم یکن یکه محلم نم

 !هوي با تواما ـ

 یدختره ي ب نییپا اریصداتو ب ـ

کشه تو خونه  ی. خجالت هم نمایح

 اي که بزرگ تر هست



کنه. برو تو  یم دادیو ب داد

قدر هم چاله  نیاتاقت و ا

حرف نزن. بدو  هیبا بق یدونیم

 تا ندادم

 .کنن زونتیآو ساتیگ از

بودم و با خنده  ستادهیپله ا سر

 یخاتون گوش م دادیبه داد و ب

 بود یرزنیدادم. حقا که ش

داد بلند صدف  کیخودش. با  براي

خفه کرده و فرستاده بود توي را 

 لب ریاتاقش. ز

 :کردم زمزمه

... به زودي به یخوب شد لعنت ـ

خونه  نیو از ا یشیطور کل خفه م

 کنم یپرتت م یو زندگ

دل  دی. اون وقته که بارونیب

و بهش  ارمیرو به دست ب نهیتهم

 آدم هیبدم زن باشه... نه  ادی



 .دهیسري خور محبت ند تو

سبد  کیبا  نیپله ها مه نییپا

را به دستم داد و  یچاي و خوردن

 ریمن ناخودآگاه و تحت تاث

که داشتم تشکر کردم و  یخوب حس

رفتم. سبد  نیو ماش اطیبه سمت ح

 را پشت لمیو وسا

گذاشتم و کنار دست  نیماش

که  ینینشستم... رامت نیرامت

 صورتش یاخم جزء جدانشدن

. مانده بودم اگر گذشته را بود

 ینشان م یچه واکنش دیفهم یم

 داد. 

 

سکوت کردم.  الیبه و دنیرس تا

حرف  نیخواست توي ماش یدلم نم

 نیبزنم و تمرکز رامت



خواستم در  یبر هم بزنم. م را

حرف  نیآرامش کامل براي رامت

 بزنم تا اگر دلش خواست

به او  یبیکتکم زد هم آس و

 نینرسد. بغض کردم. از بعد ا

 . خدا کنددمیترس یاتفاق م

و  ردیرا بپذ زیهمه چ نیرامت

 .ندیچشمانم را بب یمانیپش

طاقت  گرید میدیرس یوقت

در  الیو نیی. همان پااوردمین

 خودش را روي نیکه رامت یحال

داخل سالن ولو کرده بود،  یراحت

 :آرام گفتم

که همه  یاز اون شب ن؟یرامت ـ

 ادتی یاز من بدشون اومد چ

 اد؟یم

 .دیرمق خند یب



بدش اومد بچه! برو خستم  یک ـ

کردم. تازشم  یجا رانندگ نیتا ا

 تا ادمهیمن تا اون جا که 

 .اومد یداشتم از تو بدم م عمر

 .کردم ی. نچدیخند باز

بذار حرف رو باز کنم.  نیرامت ـ

 .که مامان سکته کرد یاز همون شب

باز شد و با  نیهاي رامت چشم

 .اخم به من نگاه کرد

 یتو چته؟ چرا اون اتفاق رو ه ـ

 اري؟یم ادی

ندادم. بلند شد به سمتم  یجواب

بد  یلیخصلت خ کی نیآمد. رامت

 زود جوش یلیداشت. خ

 .آورد یم



حرفتو  سایمرد وا هی نیرهام ع ـ

وقته  یلیرو خ زيیچ هیبزن. 

 .یگیو نم یخواي بگ یانگار م

بچه ها من من نکن. چه  نیع

اختالف  یلیمرگته تو؟ من و تو خ

 ...درست... اما میدار

 ...خواستم یمن... من م نیرامت ـ

 شد.  یباز نم دهنم

 

من صدف رو آوردم تو اون خونه  ـ

براي خودم... آوردمش که همسرم 

 بشه؛ اما تو و اون

 ادتونی نیدیرو د گهیهمد یوقت

که براي  یهم هستم. من یرفت من

 دهینقشه کش شیزندگ



از من  شهیتو هم نی. رامتبود

 یجذاب تر بودي؛ دخترا تو رو م

 دنیپسند یخواستن؛ تو رو م

که من  ديیمن... تو تنها ام و

 ؟یفهم ی. میداشتم رو ازم گرفت

 من خر شده بودم... خر

که تو رو داشت  نیکه با ا یصدف

اما باز به من چراغ سبز نشون 

 .داد یم

 :شد یاش داشت برافروخته م افهیق

 یچ یعنیرهام؟!  یگیچرت م یچ ـ

دونم صدف  یحرفا؟ من خودم م نیا

 ...ستینرمال ن

 ... یول

که  یبذار حرفم رو بزنم. اون ـ

 .ستین نیخوام بگم ا یم



خود به خود بسته شد و  دهانش

 .منتظر ماند

چراغ سبز دادنش رو  نیا یوقت ـ

گفتم حتما داداشم گولش  دمید

 نویزده. خودش هم هم

 گفت. یم

 . دوست داشتم براي

 والیه هیاز چنگ تو که  نجاتش

 ؟یفهم یبودي هر کاري بکنم. م

 واليیتو شده بودي ه

... شمیشب اومد پ هیمن.  یزندگ

رو از  نیشر رامت ایگفت که ب

 من دور کن... خر یزندگ

اي  یدنی... نفهم شدم... نوششدم

رو به خوردت دادم که به گفته ي 

 صدف توش پر بود از

 .سم



 کیبه اندازه  نیهاي رامت چشم

 شیچشم ها ديیشد. سف سیتوپ تن

 داشت قرمز و یه

 شد.  یم قرمزتر

 

اومدم  شیخورد یم یداشت یوقت ـ

از دستت بکشمش که فکر کردي 

 .ديیو سر کش هیباز

شد تو  یکه داشت بسته م چشمات

مردم. هم ازت  یداشتم م یدوراه

 بدم اومده بود؛ هم

 .بودي داداشم

باال  شیرا گرفت و صدا شیها گوش

 :رفت

 .رهام بسه... بسه رهام ـ

 :را گرفتم دستانش



بگم و از  شهینه بذار براي هم ـ

عذاب راحت بشم.  نیبار ا ریز

 شدي فکر هوشیکه ب یوقت

 یدونستم چ یمردي... نم کردم

کار کنم. هول کرده بودم. صدف 

 گفت ببرمت پشت خونه

. فکر کردم تو ومدیخودش ن و

کرده؛ اما اون با  ریخونه گ

مامان و بابا اومد و منو در 

 یحال

که داشتم روي برادر خودم  دنید

 .ختمیر یخاك م

باعث شد خفه  نیرامت ادیفر صداي

 رونیشوم. دستانش را به ضرب ب

 و چند قدم آن دیکش

و  یمیتر رفت و گلدان قد طرف

بزرگ خانه را محکم پرت کرد روي 

 :و گفت نیزم



 .خفه شوووو ـ

بود که  نیکار ا نیتر احمقانه

به سمتش بروم؛ اما رفتم. مرگ 

 .بار کی ونیبار و ش کی

 ...داداش به خدا ـ

 نیام با مشت محکم رامت جمله

که ادامه  یکاره ماند. مشت مهین

 روي نیش به نشستن رامت

ام ختم شد. راه به راه  نهیس

داد.  یخوردم و فحش م یمشت م

 را مینیب شیضربه ي بعد

 مینیرفت و احساس کردم بگ هدف

ام را توي دست  قهیخرد شد. 

 .گرفت و تکانم داد

کشت هم حقم بود،  یمرا م اگر

مردم، جدا از  یم دیاما نبا

 شد، یرو م قیحقا دیبا نکهیا



در خانه ي پدرم منتظرم  ایمار

نامردي بود تنها  تیبود و نها

 یرا به سخت میگذاشتنش. پا

اش گذاشتم  نهیکردم و روي س جمع

به عقب  یناگهان یو با حرکت

 پرتابش کردم. 

 

به من نگاه کرد  هیچند ثان براي

اش از خشم  نهیو بعد بلند شد. س

 :کرد یخس خس م

رسه... حاال داري  یدستت نم ديید -

که صدفو  یکن یم میگناهتو تقس

 هم از چشمم

 آره؟؟ بندازي

 :از چشمم راه گرفته بود اشک



نبود... حاضرم صدف وصله تن ما  -

اگر االن هم بهش  یقسم بخورم حت

 و اشاره اي مایا

 !ادیبه سمت من م کنم

 :زد داد

 !یاون منو دوست داره لعنت -

برداشت. از دستش  زیسمتم خ به

 :ستادمیا گرید یو سمت ختمیگر

دمم  یاگر حق با تو باشه به عل -

و  رمیرو کولم و م ذارمیو م

 پشت سرمو هم نگاه گهید

 .کنم ینم

 :دییرا به هم سا شیها دندان

کشمت رهام... تو آدم بشو  یم -

 !یستین



 نیبه سمتم حمله کرد و ا دوباره

 کمی. ستادمیا میبار سر جا

 !نداشت یخشونت که اشکال

 !داشت؟

داخل تراس نشسته بود  یصندل روي

 گارشیس نیو به شمارش من هفتم

 .زد یرا آتش م

قدم برداشتم و روي  یآرام به

کنارش جا گرفتم. از گوشه  یصندل

 چشم نگاهم کرد و

به درختان سبز روبرو  دوباره

 :گرفتم یقیچشم دوخت. نفس عم

 باهام قهري؟ -

 رونیاز دود ب یرا با حجم نفسش

 :فرستاد

 ببند.  -

 



به هم دوخته شد و  میها لب

چشمش ثابت  رینگاهم روي کبودي ز

 یماند. من فقط م

از خودم دفاع کنم...  مخواست

که  دیفهم یزدم و نم یاگر نم

 چربد محال بود یزورم به او م

گوش دهد. بعد از  میحرف ها به

 :اي دوباره سکوت را شکستم قهیدق

 !؟یخواي فکر کن یهنوزم م -

 :را بست شیحوصله چشم ها یب

 !!فکر کنم اون وقت؟ دیبا یبه چ -

را باز کرد و سرش به  شیها چشم

 :دیسمت من چرخ

حرفاي تو فکر کردنم داره؟!!  -

کن رهام! تو بودي  یکالهتو قاض

 کردي؟! من یاعتماد م



که تو واقعا  نمیتو بهت ا هنوز

! دارم به یکارو کرده باش نیا

 کنم که چجوري یفکر م نیا

بترکونم! چجوري انتقام  مغزتو

 .رمیاز دست دادن مادرمو بگ

ه روبرو چشم دوخت و پک ب دوباره

زد. اگر قرار  گارشیبه س گريید

 زودي نیبود به ا

 یکه اصال شروع نم میایب کوتاه

 !کردم

. تاوانش هم شد نیمقصرم رامت -

مهري پدرم و  یمردن مادرم و ب

 از دست دادن برادرم! و

که ازم رو گرفت! اما  یخاتون

که فقط من  هیته نامرد نیا

 !تاوان بدم

 :را باال فرستاد شیابروها



بگو!!! مشکلت  نویآهاااان ا -

 !!ده؟یکه چرا صدف تاوان نم نهیا

 :سر داد یاي عصب خنده

کردم  یفکر م شهیخداي من!! هم -

 طانویچقدر پخمه اي!! رهام تو ش

 ! خداديیدرس م

مامانو! خوب شد مرد و  امرزهیب

 !دهییزا یچ دیند

را به سمت جلو پرتاب  گارشیس

 کرد: 

 

 یگذشته چه غلط ستیمهم ن برام -

مدت بهم  نی! اما توي انیکرد

 ثابت شده صدف منو

خواد! واي به حالت براش دام  یم

! اون موقع برنامه ي یپهن کن

 !نمیچ یبدتري برات م



 دیبلند شد و تهد یروي صندل از

 :ادامه داد زیآم

بدتر از خر کردن صدف و در  -

 !آوردنش از چنگت تو اون زمان

م مانده بود مرا از ... فقط کخب

کند که  دیتهد ایمار قیطر

 به شیرا با پا یکرد... صندل

زد و به سمت در قدم  عقب

برداشت. به رفتنش نگاه کردم و 

 :با صداي بلند گفتم

به دام پهن کردن  یاجیصدف احت -

 .نداره... اون خودش دامه

 یآنکه به سمتم برگردد مکث بدون

 :شد. زمزمه کردم الیکرد و وارد و

 !داداش بزرگه نیصبر کن و بب -



که بسته شد رو به جنگل، از  در

همه جا مانده باز هم به فحش 

 :ام ناسزا گفتم یشگیخور هم

کردي  کمیکه تحر نیتو روحت شاه -

 !به برگشتن

و  دمیکش رونیرا ب لمیموبا

شماره اش را گرفتم. بعد از چند 

 تلفن یدر گوش شیبوق صدا

 :دیچیپ

 جونم؟ -

 ؟یبال. سالم.. خوب یجونت ب -

 :را فوت کرد نفسش

 یچ یعروس نیسالم. داداش ا کیعل -

مشت  هیشد؟! منو ول کردي با 

 !آدم زبون نفهم

 ...دنبال یرفت خودت



 :را قطع کردم حرفش

 !شده؟ یباز چ -

 گفت:  ریتاخ با

 

کرد!  سیمحمد مارو سرو نیبابا ا -

 یه نیدیجوابشو نم دهیپدرش د

 یم ریبچه رو اج نیا

 .فرسته یم کنه

 .را بستم میها چشم

 االن اونجاست؟ -

 یآره حسن داره باهاش حرف م -

 .زنه

 :را تکان دادم سرم

 خیخواستم بگم تار یخب، م یلیخ -

 نیافتاد براي چهاردهم هم یعروس

 برج. با خانواده



 .دیاریب فیتشر

 :کشداري زد صوت

مبارکه پسر!! پس باالخره موفق  -

 !شدي

زدم... چقدر  تمیبه وضع پوزخندي

 :موفق بودم!! ظاهرم را حفظ کردم

بازم شکر... اوضاع روبراهه  -

 .فعال

رو  یهمونم خوبه. من برم گوش -

بدم محمد... اومده توي راهرو.. 

 .ازطرف من خداحافظ

کردم و منتظر ماندم  یخداحافظ

را به دست محمد  لیتا موبا

 صداي یبدهد. بعد از لحظات

 :دیچیپ یشمحمد نوجوان در گو تخس

 !الو -



 .سالم آقا محمد -

 :زد غر

چند  یدون یآقا رهام! م یچه سالم -

! بهش دم؟ینشن مویروزه صداي آج

 معرفت یبگو ب

 !؟یافت یداداشت م ادی اصال

 زدم:  لبخند

 

ناخوش احواله و سرش  کمی تیآبج -

خودش  گمیشلوغه. بهش م یلیهم خ

 امشب بهت

 بزنه. خوبه؟ زنگ

 !ضه؟یشده؟ مر یچ -

 ینیاش لبخند غمگ ینگران به

 ی! نه... فقط کمض؟یزدم... مر

 باردار است... آن هم بار



 .شهیش

هاي  ینه مربوط به نگران -

ماندانا برو  ی. با آبجشهیعروس

 .ماه نی. براي چهاردهم همدیخر

بخر. پولم  کیکت و شلوار ش هی

 .زمیبگو خودم برات بر یکم داشت

بابا !! پس من برم به ــــولیا -

 .خبر بدم

. اگر دیپر کش میاز لبها لبخند

نبود  ایبه خاطر دل محمد و مار

 خواستم پدرشان در ینم

شرکت کند. مطمئن بودم  مراسمم

 یبا حضورش احساس سرشکستگ ایمار

 کند. از یم

را  لیخداحافظ کردم و موبا محمد

 زیروي لبم گذاشته و به همه چ

 ایفکر کردم. پدر مار



بود.  یآدم سرشناس یزمان

 انیدر م یثروتمند نه... ول

مردم ارج و قرب داشت... بسوزد 

 پدر

 رانیکه خانه شان را و ادیاعت

 !کرد

تا فردا و قبل از حرکت،  دیبا

کردم وگرنه  یرا آرام م نیرامت

 به محض ورودمان به عمارت

داد  ینشان م یمعمول ریغ واکنش

 یرا نقش بر آب م میو نقشه ها

 .کرد

 یامی. پدیدر دستانم لرز لیموبا

 :بود ایاز جانب مار

 " مرتبه؟ یهمه چ ؟یسالم. خوب "



توانستم چهره اش  یزدم. م لبخند

تصور  امشیکردن پ پیرا هنگام تا

 کنم. در جوابش

 :نوشتم

 یدلم. همه چ زیسالم عز "

به تلفناي  ایروبراهه. تو هم 

 خودت زنگ ایخونتون جواب بده 

 ه. " . محمد از دستت شکاربزن

 

فکرش  دمیفهم امدین یجواب یوقت

برادر هجده ساله اش شده  ریدرگ

 است. قبل از رفتن به

بود و  قمیبا احمد که هم رف الیو

شد، تماس گرفتم  یهم باجناقم م

 هاي الزم را یو هماهنگ

براي  دیدادم و سفارش خر انجام

 .محمد و پدرش را به او کردم



برگشتم. از توانم  الیبه و بعدش

چاره اي نبود!  یخارج بود ول

 یرا م نیناز آقا رامت دیبا

 .دمیخر

... واي نی... واي رامتنیرامت ـ

 ...نیساکت شو رامت

اول صبحشان  دادیداد و ب صداي

 ستمیخبردار با میباعث شد در جا

 و با چهره ي خواب

 یبه در نگاه کنم. م آلوده

را بکشم که با  میخواستم موها

 میصدف در جا غیج دنیشن

و خواب به طور کل از  ستادمیا

 .دیسرم پر

کرد هفت  یداشت چه کار م نیرامت

و جلوي  رونیصبح؟ از اتاق زدم ب

 ی. نمستادمیدر ا



دخالت کنم.  نیاز ا شیب خواستم

را همزمان با صداي  نیصداي رامت

 .دمیشن نهیتهم

چرت و پرت  یزدم بدون نویا ـ

روي  یتون ی! خب؟ فکر نکن مینگ

 ! هرایسرم سواري کن

خراب شده رو برام  نیصبح ا روز

 !زهر کن... لعنت به تو

برو جلو... داره عشق سابقتو  ـ

 !زنه یم

 نهیبه تهم یو چپ چپ برگشتم

نگاه کردم و دوباره رفتم توي 

 اتاق. به من چه! بگذار آن قدر

. دیایبخورد که جانش درب کتک

 ایدن نیکه در ا زيیتنها چ

 .مهم نبود، صدف بود میبرا



که  ایروي تخت و به مار نشستم

در خودش جمع شده بود و 

 رهیبود خ دهیمعصومانه خواب

. دلم شی. دست بردم سمت موهاشدم

 کیبراي  یدختر... حت نیبراي ا

 ساعت دوري تنگ

بود. چه برسد به مسافرت  شده

 .بدون حضورش

حرکت  شیموها انیرا م انگشتانم

دادم که چشم باز کرد و با آن 

 چشم هاي معصومانه و

 به صورتم نگاه کرد.  درشت

 

 شده رهام؟ یچ ـ

آلوده بود. مسواك نزده  خواب

 یوز شده بود و حت شیبود؛ موها

 صورتش آراسته نبود؛



بود.  ایموجود دن نیتر زیعز اما

توانست  یدختري که م نیزتریعز

 .من شود یوارد زندگ

بلند شد  گریبار د کیصدف  ادیفر

 نیبار همزمان با ا نیکه ا

 صداي خاتون را هم ادیفر

 .دمیشن

 گهیجور د هی دیکه با نیمثل ا ـ

 کنم نه؟ تتیترب

 .ایکردم به سمت مار رو

 .تو بخواب عشقم ـ

 یاز وقت که؟یبه تو چه زن ـ

 ...اومدي داري

و خودم را به  رونیب دمیدو

 .اتاقشان رساندم

 نیخفه شو تا نزدم دهنتا! ا ـ

 .جا حرمت داره



وقاحت را به حد رساند و  صدف

 زتریدست بلند کرد تا مادر عز

 کارها نیاز جانم را بزند. ا

بود. آب و روغن  دیاو بع از

 .ایکرده بود گو یقاط

 !تو خفه شو ـ

نبود؛ به گمانم رفته  نیرامت

و از  دیبود دست و صورتش را بشو

 به قول خودش خراب نیا

بزند. از پشت دست  رونیب شده

 .صدف را گرفتم

 گهیکلمه د هیخانم جرات داري  ـ

 نیحرف بزن تا به جاي همه ي ا

 آدما جوري

کنم که همه ي عالم و  تتیترب

بکشن. زود از  قینفس عم هیآدم 

 .کن یخاتون عذرخواه



 .خوام یآخ... ولم کن... نم ـ

را محکم تر از قبل  دستش

 :و گفتم چاندمیپ

زود بگو گه خوردم... وگرنه  ـ

 شکونمش.  یبه قران محمد قسم م

 

ناباوري به چشمانم زل زد.  با

 میشد رهیآنقدر در چشمان هم خ

 تا صدف کوتاه آمد و با

آرام و گرفته اي رو به  صداي

کرد. خاتون سري  یخاتون عذرخواه

 از روي تاسف تکان داد

 .رفت گريیبه سمت د و

 یکه مثال از من م یگاهبا ن صدف

 :گفت دیدزد

 ؟یکن یدستمو ول نم -



 :روي لبم نشست یثیخب پوزخند

 داري؟ یاگر ول نکنم اعتراض -

سر چرخاند و با ناباوري  دوباره

نگاهم کرد. فشاري به دستانش 

 شیرها عیدادم و سر

کردم نگاهش نکنم.  ی. سعکردم

شدم  ینگاهش م ینیاما متوجه سنگ

 به اتاقم دنیکه تا رس

 .بدرقه کرد مرا

بود و  زیت نهینگاه تهم خنجر

بود. به  دهیبوهاي مشکوك را فهم

 محل ندادم و وارد زیاو ن

 .شدم اتاق

روي تخت نشسته بود و با  ایمار

چشمهاي خواب آلودش نگران نگاهم 

 .کرد یم

 :روي لب نشاندم لبخندي



 خانوم خوابالوي خودم چطوره؟ -

را پشت گوشش زد و بعد  شیموها

 :اي کشدار گفت ازهیاز خم

اصال متوجه اومدنت  دي؟یرس یک -

 !نشدم

و در  دمیرا بوس شیموها روي

 یبهداشت سیکه به سمت سرو یحال

 :رفتم جواب دادم یم

دو  یکی. دمیبعد از اذون صبح رس -

... سر و صدا نکردم که شیساعت پ

 .نشدي داریب

داخل حمام آه از  رآبیش دنید با

نهادم بر آمد. دو هفته از 

 یخانه م نیآمدنمان به ا

 ریو هنوز فکري به حال ش گذشت

 آب سرد نکرده بودم. 

 



در ذهنم جرقه خورد  ثیخب فکري

 .براي وقوعش زود بود یکه کم

از  یدوش گرفتم و وقت ینکبت با

حاضر و  ایآمدم مار رونیحمام ب

 آماده روي تخت نشسته و

و  دمیبود. زود لباس پوش منتظرم

را خشک کردم و با هم از  میموها

 .میزد رونیاتاق ب

 زیسر م یکس نهیخاتون و تهم جز

و  میصبحانه نبود. سالم کرد

 بعد از قهی. چند دقمینشست

هم به  مایو س میمر نشستنمان

 .وستندیجمع پ

را  نیهم به بهانه کسالت مه پدر

صبحانه اش را  شیصدا زد تا برا

 میبه اتاقش ببرد. مر

 :صبحانه را شکست زیم نیسنگ سکوت



وقت  ن؟یسفارش کارت بد نیریم یک -

! سه روزش هم که مایندار یچندان

 به سفر تو و

 !گذشت نیرامت

 :حوصله گفت یب ایمار

 یخود رهام بره. واسه من فرق -

 .نداره

به صورتش انداختم و با  ینگاه

شد رو به  یکه در هم م ییابروها

 :گفتم میمر

بعد از صبحونه حاضر شو با هم  -

 .میبر

ام  یهم که متوجه ناراحت میمر

شده بود سري  ایاز برخورد مار

 :تکان داد و گفت



. میهم بر یو گل فروش یپس عکاس -

هم وقت  هیبراي آتل دیبا یراست

 .میریبگ

با  ایمار ريیجبران حالگ به

 :گفتم یکالفگ

رو  شگاهیخواد. آرا ینم هیآتل -

 کار کردي؟ یچ

کرد  یبا دلخوري نگاهم م ایمار

با ابروهاي باال رفته  میو مر

 :گفت

کنه.  یاونو سارا قرار بود اوک -

ها هم سارا گفت آقا  وهیواسه م

 .کنه یسهراب هماهنگ م

 :مداخله کرد خاتون

 یم یآشپز نگفت چه نوع برنج -

 خواد؟ 

 



 :رو به خاتون جواب داد میمر

باشه  یبرنج محل نیشما که گفت -

 ینداره م ی. گفت مشکلمیبهش گفت

 .ارهیتونه خوب در ب

روي لب  تیلبخند رضا خاتون

از  مینشاند و سر تکان داد. مر

 :بلند شد و گفت یروي صندل

 .آماده بشم رمیمن م -

 :رو به من گفت خاتون

 دي؟یرهام جان کت و شلوار خر -

اي که در دهانم بود قورت  لقمه

 :دادم و گفتم

 .قبال، همراهم آوردم دمیآره. خر -

بلند  یهم از روي صندل نهیتهم

 :شد. خاتون رو به او گفت

 خواي بخري؟ ینم زيیمادر تو چ -



 :لبخندي زد نهیتهم

لباس نو دارم که  ینه خاتون. کل -

. بعدا بهتون نشون دمینپوش ییجا

 اگر پسند دمیم

 .خرم یتازه م رمیم نینکرد

 :لبخندي از ته دل زد خاتون

 .باشه قربونت برم -

هم از آشپزخانه خارج  نهیتهم

بدرقه اش  یشد. خاتون با ناراحت

 دانستم چه در یکرد. م

 نیگذرد. من هم به هم یم ذهنش

 نهیکردم که کاش تهم یفکر م

 بود. آن نیتنها زن رامت

 .کرد یفرق م تیوضع یلیخ موقع

 رهام؟ -



بود که سکوت را  ایمار صداي

 :شکست. دوباره اخم کردم

 بله؟  -

 

 :را جلو داد شیلبها

 .خوامیم هیمن آتل -

لبخندم را پشت اخم  نتوانستم

 :پنهان کنم میها

که  ی. به شرطدیباشه چشم سف -

واسه کارت انتخاب  ايیخودت ب

 .کردن

کج کرد.  تیرا با معصوم سرش

 :ادامه دادم

تو هم  شهیحاضر م میپس تا مر -

 .زود آماده شو



بلند  زیزد و از پشت م لبخندي

رفت.  رونیشد و از آشپزخانه ب

 خاتون با چهره اي جدي

 :گفت

 ینکن. مگه نم تشیاذ نقدریا -

 !چقدر بهت وابسته اس؟ ینیب

پر غروري زدم و لقمه  لبخند

آماده کردم. خاتون با  گريید

 :حرص گفت

دل من آب  نیتا شما گاو بش -

 !شهیم

 :گرد شد چشمانم

خاتون ضرب المثلو به ِگل  -

 !!ایدیکش

 :قلدري گفت با

 !که هست نهیهم -



دست روي  دمیچهره جدي اش خند به

 :چشمم گذاشتم

تر. باشه  کیگردن ما از مو بار -

 .دیشما بگ یهر چ

 :ام بلند شدم یروي صندل از

 .با اجازه -

 :روي لب نشاند یمهربان لبخند

 برو به سالمت مادر.  -

 

از  میو مر ایبه همراه مار یوقت

تصوري  چیه میرفت یم رونیخانه ب

 از روزم نداشتم. تنها دو

در شب به اندازه  دنیخواب ساعت

کسلم کرده بود. اما به  یکاف

 هم ایخاطر شاد کردن مار



کردم با  یم یشده بود سع که

 .انرژي برخورد کنم

که هنوز هم غم در نگاه  هرچند

 یخودش را با قدرت نشان م ایمار

 دانستم مدت یداد و م

الزم است تا بتوانم  اديیز زمان

. نمیدوباره او را مثل سابق بب

 به میخواست یم یوقت انیدر پا

 ریآرام ز ایمار میبرگرد خانه

 :گوشم گفت

 میبخر زيیچ هی میواسه مر دیبا -

 .چون همراهمون اومده

 یکیگفتم و به سمت  یآرام »چشم«

. میرفت کیاز پاساژهاي نزد

 دادم و ایکارتم را به مار



به  میخودش به همراه مر خواستم

 یم زيیچ دیبروند. شا دیخر

 که حضور من دندیخر

که از  یالزم نباشد! زمان چندان

هدف در طبقه  یمن جدا شدند ب

 یو گاه دمیاول پاساژ چرخ

. ستادمیا یها م نیتریو جلوي

 خکوبیازمغازه ها م یکیجلوي 

 قلبم میشدم و صحنه روبرو

 ییمویتاپ و دامن ل کیفشرد.  را

کوتاه تن مانکن بود که مرا به 

 خاطره ي نه چندان دوري

 .برد

 نیکه با صدف نقشه قتل رامت یشب

 یلباس نیبا چن میدیرا کش

 توانسته بود به قول معروف



 ادمیمدلش را  قیکند. دق خرم

تاپ و دامن  کیاما مطمئنم  ستین

 .رنگ بود ییمویل

 دایي احمقانه و شد ارتباط کی

حرام که تا مدت ها بعد لذتش را 

 کردم و یحس م قایعم

که به خودم آمدم  یاز مدت بعد

مکافات توانستم آن  یبا کل

 خاطره را در ذهنم کمرنگ کنم

لباس مشابه، دوباره  کیحاال  و

پررنگش کرده بود تا براي بار 

 هزارم خودم را لعنت کنم

 .بود طانیمعشوقه ام ش یزمان که

 رم؟یخواي بگ یم اد؟یخوشت م -

که حاال کنارم  ایجواب مار در

بود با همان اخم پاسخ  ستادهیا

 دادم: 



 

 .رنگ متنفرم نیاز ا -

به راه  یتر به سمت خروج زود

هم به  میو مر ایافتادم و مار

 دنبالم آمدند. آنقدر اعصابم به

بود که تا رساندن  ختهیر هم

 .نزدم یبه خانه اش حرف میمر

و  یعلت کالفگ ایهم که مار یوقت

به کم  دیام را پرس یحوصلگ یب

 ربط دادم و شبمید یخواب

گفتن اصل ماجرا طفره رفتم.  از

پارك کردم  اطیرا که در ح نیماش

 شد و ادهیزود تر پ ایمار

 .داخل عمارت رفت به

نشستم و  نیاي در ماش قهیدق چند

. خدا چقدر دمیکش قینفس عم

 دوستم داشت که صدف



از سر راهم برداشته بود.  را

آن  گریخدا را شکر کردم که د

 که روحش را به ستمین یرهام

 .فروخته بود طانیش

شد به سمت صدف که  دهیکش نگاهم

حواس با سري افکنده به سمت  یب

 یانتهاي باغ م

و آنقدر در خودش بود که  رفت

 .ن نشدمتوجه م

که از نظرم  ینگاهم تا وقت با

خارج شد، بدرقه اش کردم. در 

 ادهیرا باز کردم و پ نیماش

و به دنبالش به سمت انتهاي  شدم

 دایاو را پ یباغ رفتم و وقت

 نکردم به سمت کلبه خاتون

 .برداشتم قدم



را روي در گذاشتم و هل  دستم

دادم. قفلش نکرده بود. حدسم 

 درست بود. صدف آنجا

... روي کاناپه بزرگ نشسته بود

کرده  حصاررا  شیبود و زانوها

 بود. پا به داخل کلبه

... سرش را بلند کرد. گذاشتم

چشمانش غرق اشک  دم؟ید یدرست م

 پرکاربرد یبود. زمان

توانست با  یسالحش بود که م نیتر

آن دل سنگ را آب کند، چه رسد 

 به رهام ساده و

 !را احمق

 :جا خورد دنمید با

 رهام؟!  -

 



به سمتش  یرا رها کردم و قدم در

 :برداشتم

 شده؟ یچ -

بود که  زیآنقدر طعنه آم لحنم

 :دیدر هم دو شیابروها

 !وانمود نکن که برات مهمه -

و دست  ستادمیاش ا یدو قدم در

 :شدم نهیبه س

در اومدن  لیفقط کنجکاوم که دل -

 .اشکتو بدونم

زد و نگاه گرفت  ینیغمگ پوزخند

 :چشم دوخت گريیو به سمت د

نه؟ که برادرت باهام  یخوشحال -

 !برخوردي داره نیچن

ندادم. سرش را به سمتم  یجواب

 :چرخاند



 .مثل قبل دوستم نداره گهید -

 :باال رفت میابرو کی

 خودت چطور؟ مثل قبل دوسش داري؟ -

نگاهم کرد...  هیاندر سف عاقل

 یخواستم. من م یرا م نیهم

 خواستم ته مانده عذاب وجدانم

روي  یبرود. لبخند کج نیاز ب هم

 :لبم نشست

و اونو به من  یدوستش نداشت -

 !دادي حیترج

 :شد نیغمگ نگاهش

 ...مجبور بودم... اون به من -

 :را قطع کردم حرفش

 میکرد یچالش م میکه داشت یشب -

 !تو بودي که جا زدي نیا ؟یچ

 :شد زیخ مین



من جا نزدم! پدرت منو توي سالن  -

 کرد.  چمی. سوال پدید

 

 :صدا داري زدم پوزخند

هه... تو از من متنفر بودي...  -

تا  اريیبود به زبون ب یکاف

 نکهیبرم... نه ا شهیبراي هم

 منو

 ...چشم مادر و پدرم بندازي از

 :شد بلند

 شهیرهام... هم یکن یاشتباه م -

 ...دوستت داشتم... هنوزم

 :باال رفت میصدا

تئاتر بازي نکن.  گهیبس کن... د -

 .خورم یگولتو نم



 رونیچرخاندم تا از کلبه ب پا

بروم. دستانش دور کمرم حلقه 

 ...شدند. چشمانم را بستم

 :حس کردم میشانه ها نیرا ب سرش

 ...... من واقعاستیبازي ن -

دهانم را قورت دادم و  آب

دستانم را روي دستانش گذاشتم. 

 دستانش را باز کردم و گره

از کلبه خارج شدم.  یحرف چیه یب

به محض ورود به عمارت لبخند کل 

 .صورتم را پوشاند

کردم و  یط یکیها را دو تا  پله

 .خودم را به اتاقم رساندم

در حال بافتن  نهیجلوي آ ایمار

بود. به سمتش رفتم. دم  شیموها

 را گرفتم و به شیموها

 :. دادش بلند شددمیکش عقب



 ..آي موهام -

: 

 .... عشقمیعشق من -

لب  ریرا پنهان کرد و ز لبخندش

کرد. از ته  بمیاي نص »وانهید«

 . دمیدل خند

 

 میچشم ها ديیاحساس سردرد شد با

را باز کردم و بدون مکث در 

 نشستم. براي میجا

بدي سراغم آمد  جهیاي سرگ هیثان

را  میکه وادارم کرد چشم ها

 باز کردم یببندم و وقت

که در نگاهم نشست،  زيیچ نیاول

 .رنگ بود اهیمنحوس س انويیآن پ



چشم دوختم و  انویبه پ دوباره

براي توهماتم پوزخند زدم. 

 گذاشتم و نیرا روي زم میپاها

بلند شدم تا دوباره  یآرام به

ي اعصاب خرد کن  جهیآن سرگ

 که به ینی. حدیایسراغم ن

 یداشتم سع یقدم بر م انویپ سمت

 اورمیب ادیکردم صحنه اي را به 

 نیکه صدف با هم

 .بود دهیروي آن دراز کش ژست

برگشته بود و  رانیبه ا نیرامت

ام با صدف را در خطر  ارتباطمن 

 دتریو هر روز شد دمید یم

هفته  کیباختم.  یقبل دل م از

 یتمام شک و سوءظن وجودم را م

 خورد و اگر جا داشت



ترس  گریکشتم تا د یرا م جفتشان

 انتیاز دست دادن صدف و خ

 .برادرم را نداشته باشم

قبل با صدف دعواي جانانه  روز

 دیاي داشتم که به قهر من انجام

 شیرها ابانیو وسط خ

به  ییو خودم به تنها کردم

 ماندهیعمارت برگشتم. اما باق

 جم نخوردم نیروز از کنار رامت

 .سراغ صدف نرود تا

بعد طبق برنامه با صدف کالس  روز

را  شیداشتم اما جواب تماس ها

 دانست یدادم. م ینم

دانستم  یو م میعمارت تنها در

 یکه راس ساعت کالس خودش را م

 هم نیرساند... و هم

 . شد



 

شصتم  د،یام را ند یشگیهم

خبردار شده بود که او راحت از 

 .گذرد یکنار قهرمان نم

 يادیگفت ز یزمان به من م آن

 تمیفهمم حساس یاما حاال م یحساس

 تیدر واقع شهیر

و واقعا بعد از حضور  داشته

 شتریصدف توجهش به من ب نیرامت

 شده بود... صدف هر دو

خواست.  یرا در کنار هم م برادر

 یلیتحص گاهیعالقه اش به من و جا

 و پسر ارشد بودن

دانست من  یرا! که اگر م نیرامت

اصال به  دیکرده ي پدرم، شا زیعز

 ینم نیسمت رامت

 !رفت



صبر کند و طمعش  یبود کم یکاف

خاموش کند! آن  یرا براي مدت

 که دیفهم یوقت م

پسرخوش  کیدر چشم پدرم  نیرامت

! ستین شتریب یگذران و الآبال

 نیا یمطمئنم وقت

سمت  گرید دیفهم یرا م موضوع

 .رفت ینم نیرامت

 دیرا بدون آنکه روي کل دستم

فشار دهم، روي آن  انویهاي پ

 دنیشن بی. دلم عجدمیکش

خواست؛  یرا م نشیدلنش صداي

 میحتما صدف برا نکهیالبته نه ا

 !بنوازد

آمد حس  یدر م انویصداي پ یوقت

خواست  یداشتم؛ دلم م ینیدلنش

 ساعت ها چشمانم را

 .و فقط گوش کنم ببندم



به همان روز فکر کردم  دوباره

هاي سالن نشسته  یکه روي راحت

 بودم و با چشم هاي بسته

 یگوش نوازشش گوش م یقیموس به

 ...باره قطع شد کیکردم که به 

را باز کردم و به صدف  میها چشم

 میچشم دوختم که با آن تاپ ن

 رنگ رو یتنه ي سرخاب

نشسته و  انویمن و پشت به پ به

مرا  یزبان یبا زبان ب شیچشم ها

 .خواند یفرا م

 :نشست میکنج لبها یکج لبخند

 !تو سرته فتنه؟ یباز چ -

 را جلو داد:  شیلبها

 

 !فتنه؟ یبه من بگ ادیدلت م -



فرستاد  شیدستش را البالي موها و

به آن ها  یو بعد از دادن تاب

 و حرکت یطوالن یبا مکث

 ریاي دستش را از مس لوندانه

که  ییآورد. گو نییگردنش پا

 پوست ديیبخواهد سف

حرکت دستانش  ریرا ز گردنش

 .دهد شینما

 نیآنکه بخواهم از ب یب لبخندم

 یرفته بود و به حرکتش نگاه م

 بود مثل دهیکردم. فهم

مجذوبم کرده. لبخند محوي  شهیهم

 ینشست و سرش را کم شیروي لب ها

 .باال داد

روي کمر شلوارش حرکت  دستانش

 نشیکرد و روي دکمه شلوار ج

 ثابت ماند و همزمان با



آب  انهیشدن دکمه آن، ناش باز

 .دهانم را قورت دادم

به  یواضح شد و با بدجنس لبخندش

و دستانش روي  دیچرخ انویسمت پ

 دکمه ها حرکت

 :کرد

 .کرد یم تمیکمرش اذ -

اراده حرکت کردند و  یب میپاها

به خودم آمدم پشت سرش  یوقت

 بودم و قبل از ستادهیا

 شیبه شانه ها میدست ها نکهیا

برسد نواختن را رها کرد و از 

 .دستانم سر خورد ریز

 یرا م دنشیکش حصاردر  دلم

کرد  یخواست و از دستانم فرار م

 و مرا چون تشنه اي به



 یخودش به دور سالن م دنبال

 یفاصله مان وقت نیکشاند. دورتر

 ها یبود که من پشت راحت

بودم و او خودش را به  ستادهیا

 یژسترسانده بود و  انویروي پ

 مشابه توهماتم گرفته بود و

 .را تمام کرد طاقتم

 ریاقدام بعد از اس نی... اولخب

کردن آن تن چموش در آوردن آن 

 شلوار تنگ و اعصاب

 اطیکن بود و اگر صداي در ح خرد

معلوم نبود کار  میدیشن یرا نم

 شد!  یبه کجا ختم م

 

محافظه کاري صدف هم  یحت چون

را  انمیتوانست جلوي طغ ینم

 شدن رابی. دلم سردیبگ



و پوست نرم  دیخواست و تن سف یم

گذاشت جلوي خودم را  یصدف نم

 و کنترل رمیبگ

 .عمل کنم شده

کردم به  شیرها نکهیمحض ا به

گردن و  نیتنش... مخصوصا پوست ب

 نگاه ش،یها نهیس

 :دیو با حرص توپ کرد

 !یوحش -

فکر به آن روز پوزخندي روي  با

. دمیلبم نشست و دستم را عقب کش

 به سمت پنجره رفتم

و  میبازش کردم. هواي مال و

مطبوع به صورتم خورد و دم 

 .گرفتم یقیعم



گري اش  یبا همه ناش ایمار

ناب و بکر بود و چقدر  میبرا

 دمیفهم یساده بودم که نم

از اندازه حرفه  شیصدف ب حرکات

 !اي لوند است

خواست و بهتر بود  یم گاریس دلم

گرفتم تا  یجا از آن کام م نیهم

 را آزار ایدودش مار

 دی! شاديی... خدا را چه دندهد

را  انویروزي واقعا نواختن پ

 کیگرفتم... آن هم از  یم ادی

 !مرد یمرب

به خاطرات و آرزوهاي  پوزخندي

گذشته زدم و خدا را شکر کردم 

 نیکه سرنوشتم را به ا

در  ایداده تا مار رییتغ شکل

 .کنارم باشد



روز بعد به خاطر غرغر  صبح

زدم تا  رونیاز عمارت ب ایمار

 آب سرد حمام ریفکري براي ش

الزم را  لیوسا یبکنم. وقت اتاقم

و به خانه برگشتم، به  دمیخر

 محض باز کردن در ورودي

 .زد خشکم

-  

 یلیخونه خ نی. اایمنم مار ـ

وقته روح نداره. من فقط اومدم 

 .تمامم رو کامل کنم مهیکار ن

از من فاصله  یشد و کم نگران

 .گرفت

 ...یکاري نکن هیرهام  ـ

 .کردم یرا درك م شینگران



. حاال هم بدو برو زمینه عز ـ

تا سکته نکرده آرومش  میمر شیپ

 کم استراحت هیکن. منم 

 . کنم

 

به سمت  یاي گفت و به آرام باشه

در اتاق رفت و قبل از خروجش با 

 دیسرخ و سف یکل

 :و من من گفت شدن

 .ریبرو دوش بگ یدوست داشت -

رفت. دستم را با  رونیاتاق ب از

ي لباسم  قهیباال آوردم و  یجیگ

 را در مشت گرفتم و بو

دادم؟!  یبوي عرق م یعنی. دمیکش

 !کردم یحس نم ییمن که بو یول



بعد نفسم  را جلو دادم و میلبها

را فوت کردم. خودم را روي تخت 

 پرت کردم و چشمانم را

روي هم فشار دادم؛ اصال حس  به

استفاده از حمام اتاق با آن 

 خرابش را نداشتم و ریش

 .را هم نداشتم رشیتعم حوصله

جا بلند شدم. خسته بودم؛  از

برد. از اتاق  یاما خوابم نم

 رفتم و درست جلوي اتاق رونیب

مکث کردم. دستم به سمت  پدر

رفت و همان جا ماند.  رهیدستگ

 اتاق نیدلم براي رفتن به ا

تنگ شده بود و  یداشتن دوست

خواست زمان به عقب  یچقدر دلم م

 کیبازگردد. کاش 



دادند که هر  یبه آدم م دکمه

بار موقع خرابکاري، به عقب 

 و اشتباهت را یگشت یبرم

 کبارهیکردي. به  یم جبران

را گرفتم و در را باز  ممیتصم

 .کس در اتاق نبود چیکردم. ه

اتفاق ممکن بود. به  نیبهتر نیا

سراغ کتاب خانه ي ناب و محبوب 

 به یکی یکیپدرم رفتم. 

 ادی. به دمیها دست کش کتاب

و  ادیو کنجکاوي ز یروزهاي کودک

 از حدم. کتاب هاي شیب

 یبیهنوز به همان ترت محبوبم

 .بودم دهیبودند که من چ

 !نیمال منه رامت نایـ ا "

همون طور که  دی... بارمینخ ـ

 .بذاري دهیبابا چ



 .خوام... دست نزن بهشون ینم ـ

لگدي زدم. دردش  شیساق پا به

گرفت و کتاب ها را نامرتب رها 

 کرد و به سمتم حمله

 دم؛ید یرا خطري م تی. وضعکرد

 دنیاما غرورم اجازه ي عقب کش

 داد.  ینم

 

گرفته بودم تا جلوي  زیخ برعکس

 .رمیرا بگ شیکتک احتمال

 .کنم یم تیاالن حال ـ

 جا؟ نیچه خبره ا ـ

. پدر میستادیا مانیدو سر جا هر

به  یبه کتابخانه و نگاه ینگاه

 ما که براي هم گارد گرفته



انداخت و به سمتمان آمد.  میبود

گوش هر دو نفرمان را با دست 

 .چاندیگرفت و پ شیها

درهم  نیمن و رامت دادیو ب داد

رفته بود و هر دو از پدر 

 .میتقاصاي بخشش داشت

دعوا  گمیمگه بهتون نم ـ

 د؟یرینگ

که کوچکتر بودم زودتر به  من

 :زبان آمدم

بابا. غلط  میچرا... غلط کرد ـ

 .میکرد

را رها کرد و با اخطار  گوشمان

 :گفت ییبلند و باال

 تونیبار آخرتون باشه برادر ـ

 یم یاهاي الکدعو نیرو به ا

 پشت یطی! در هر شرادایفروش



 " .نیریگ یم همو

 جا چه خبره؟ نیا ـ

زمان حال برگشتم. به پدري  به

بود و حاال  یکه از دستم عصبان

 هیتنب کیها با  یمثل بچگ

شد. در  یحاضر به بخششم نم ساده

خواست  یزل زدم. دلم م شیچشم ها

 قلبم را ادیفر

 :گفتم یکه م دیشن یم

پسرت رو ببخش تا خودش رو بابا "

زبون  نیبهت ثابت کنه. بابا ا

 ".نفهم رو ببخش

نگاهم  یمانیکه پش دهیچه فا اما

 .دید یرا نم

حرف  یو ب دمیآه مانندي کش نفس

گرفتم. به  شیرا در پ یقبل ریمس

 قول و قرارم با ادی



بودم و فکري خوره وار  نیرامت

 ی. هنوز به قطعدیبه مغزم رس

 نداشتم و قلبم نیقیشدنش 

 گرفته بود.  دنیتپ بناي

 

شدم و خودم  یم ثیواقعا خب یگاه

 .دمیترس یهم از خودم م

را گرد سالن چرخاندم. جز  نگاهم

نبود و آن ها هم  یخدمتکارها کس

 حواسشان به کار

بود. به سمت اتاقم رفتم  خودشان

دست لباس و حوله برداشتم  کیو 

 .و از اتاق خارج شدم

دورتادور را نگاه کردم  دوباره

و به راه افتادم. به در اتاق 

 یکه ضربه زدم در دلم خداخدا م



که نقشه ام درست از آب در  کردم

و با باز شدن در توسط  دیایب

 کنج یصدف لبخند کمرنگ

 .نشست لبم

هاي حاوي لباسم را باال  دست

 :آوردم و گفتم

تونم از حمومتون استفاده  یم -

 کنم؟

ا تکان داد و از سرش ر یجیگ با

 یمعطل یجلوي در کنار رفت. ب

 کراستیوارد اتاق شدم و 

سمت حمام رفتم و در همان  به

 :حال گفتم

 کو؟ نیرامت -

بسته شدن در اتاق را  صداي

 :دمیشن

 .تو باغه -



را تکان دادم و وارد حمام  سرم

ي  شهیشدم و در را بستم. پشت ش

 طرح دار دِر حمام لباس

ي صدف  هیرا در آوردم و سا میها

از در  یکه با فاصله کم دمیرا د

 :ستادیا

 حمومتون مشکل داره؟ -

 .آب سردش خرابه ریآره ش -

 :مکث گفت با

 .اتاق خاتون هم حموم داره -

 :اش پوزخند زدم هیکنا به

 شدم!  ینبود وگرنه مزاحم تو نم -

 

 شیام شد و دست پ یناراحت متوجه

 :را گرفت



اتاق  نجای! ایمزاحم بشنه چرا  -

 .داداشتم هست

 :صداي آرامتري ادامه داد با

مخصوصا حاال که روابطتون خوب  -

 !شده

را باز کردم و الي در  در

 .ستادمیا

 :. با ابروهاي درهم گفتم

حاضرم بوي  یبخواي متلک بارم کن -

منت تو  ریز یول رمیگند بگ

 !نباشم

 :گفت یجیگ با

 .نه!... راحت باش -

را با اعتماد بنفس تکان  سرم

دادم و دوباره وارد حمام شدم و 

 .در را بستم



 چیرا به ه میپخش و پال لبخند

توانستم جمع کنم.  یعنوان نم

 آب گرم و سرد را با هم ریش

را برداشتم  لمیکردم و موبا باز

 :نوشتم یامیو پ

 ؟ییکجا -

 :جواب داد ریتاخ با

 ه؟یچ -

جمله را  نیکردم مناسب تر یسع

کنم و فرستادم. منتظر  پیتا

 به شیجواب نماندم و به جا

در رفتم و با صداي بلند  سمت

 :گفتم

از داخل حموم اتاقم  شهیم -

 اري؟یشامپومو ب



مکث باشه اي گفت و به محض  با

صداي در اتاق از حمام  دنیشن

 خارج شدم و در اتاق را باز

و دوباره به سمت حمام  گذاشتم

 یب الیبار با خ نیبرگشتم و ا

 دوش ریآشفته ز تینها

و تا برگشتن صدف و  ستادمیا

آوردن شامپو حس کردم قلبم در 

 تپد!  یدهانم م

 

 ریحرکت ز یاي از ب قهیدق چند

گذشته بود که به  ستادنمیدوش ا

 :در ضربه خورد

 رهام؟ -

جم بخورم  میاز جا نکهیا بدون

 :جواب دادم

 بله؟ -



 رونیب زتویبده لباس هاي تم -

بذارم. اون تو بوي رطوبت 

 .رهیگیم

آشفته به لباس ها نگاه  یذهن با

 رونیکردم و از آرام بودن جو ب

 متعجب شدم. به لباس هاي

چنگ انداختم و در حمام را  زیتم

باز نگه داشتم و لباس ها  مهین

 فرستادم و آنقدر رونیرا ب

بود که تماس دستم  ریدرگ ذهنم

را  یعکس العمل چیبا دست صدف ه

 !در بر نداشت میبرا

 بیپاکت را از ج

درآوردم و بدون تعارف  شلوارم

کردم  یآتش زدم و سع یزدن، نخ

 ذهنم قیبا پک هاي عم

 .منحرف کنم را



رهام... موندم  یآشغال هیتو  ـ

جلوي من در  شهیچطور روت م

  اي؟یب

 

محبوس در دهانم را توي هوا  دود

که به نقطه  یرها کردم و در حال

 رو کیاي در فضاي تار

 :زل زده بودم پاسخ دادم میرو به

 شده بودي؟ می! کجا قاديیپس د ـ

خورد و تا به  یتکان محکم تاب

ي لباسم را توي  قهی میایخودم ب

 . بادمید نیدستان رامت

 .تنگ نگاهش کردم ییها چشم

کثافت لجن چطور جرات کردي با  ـ

 ...زن مــن

بلندش را  مهین ادیحوصله فر یب

 :قطع کردم



 یم هیصداتو ول نکن بق ـ

فهمن... خودت انتخاب کردي که 

 !یکن یفاحشه زندگ هیبا 

سوخته ام را روي  مین گاریس

رها کردم و با استفاده از  نیزم

 دستانش را پس شیبهت زدگ

. از جا بلند شدم و توي تخم زدم

زل زدم. حداقل ده  شیچشم ها

 .سانت از او بلندتر بودم

اش قرار گرفتم و  نهیبه س نهیس

 ریکردم تاث یم یکه سع یدر حال

 :باشد گفتم ادیحرفم ز

 ایرو از همه دن ایمن مار ـ

خوام... خواستم چشمتو  یم شتریب

 رمیم یباز کنم... فرداي عروس

کنم... هر  یپشتمو نگاه نم و

 .زدي به سر خودت زدي یگل



را به صورتش دوختم  قمیعم نگاه

 :و با طعنه گفتم

 !داداش بزرگه ـ

کنارش گذشتم. براي خودم هم  از

 یواکنش چیبود که چرا ه بیعج

 داد، اما ینشان نم

به خودم فورا جواب  خودم

 .داغان شده بود نیدادم... رامت

به داخل عمارت که گذاشتم  پا

 یبزرگ وانیل کیرا با  نهیتهم

 که از یدر حال یدنینوش

. دمیشد د یخارج م آشپزخانه

 راهنمیبه دکمه هاي باز پ ینگاه

 انداخت و پوزخند زنان از

رد شد. از فرصت استفاده  کنارم

 .کردم

 . اطهیتو ح نیرامت ـ



 

 .توقف شانه اي باال انداخت بدون

 به من چه!؟ ـ

 .سرش راه افتادم پشت

 !داغونه یلیخ ـ

 .کرد یپله مکث نیدوم روي

 !نداره یبازم به من ربط ـ

پله راهش را بند  نیسوم روي

 :آوردم و با حرص گفتم

 !ربط داره! به صدف؟ یپس به ک ـ

 اطیرا با احت وانیکه ل یحال در

کرد کنارم  ینگه داشته بود؛ سع

 .بزند

 یتو سرته؟! چرا ولم نم یچ ـ

 !؟یکن



را باز کردم و جمله ي  میها دست

توي فرق سرش.  میرا کوب یشگیهم

 یبه خودش م دیبا

اگر از من تا آخر عمر  یحت آمد؛

 .شد یمتنفر م

مثل تو حالم  یفیاز زن هاي ضع ـ

که  ییخوره. زن ها یبه هم م

 کنن یم یرو خال دونیم

 !یبی! اونم چه رقبیرق براي

لحظه اي تنش را لرزاند.  یخشم

کردم؛ اما حقش  یم رشیداشتم تحق

 .بود

رهام. عالم و آدم  ریبرو بم ـ

خوره،  یاز تو حالشون به هم م

 ...اون وقت تو

 :را قطع کردم حرفش



تونم  ی! من میشناس یمنو م ـ

تر  فیکث نیهزار برابر از رامت

 ایچرا به مار یدون یباشم اما م

 نیترسم از ا ی! چون موفادارم؟

 یکه ناراحت بشه! چون چهارچشم

 !حواسش بهم هست

 ريیو سر به ز یبا همه بچگ چون

به مشامش برسه خون به  بیبوي رق

 کنه! چون یدلم م

ي محبتشم. از همه مهم  وابسته

از  یلیتر... اون زن که سنش خ

 تو کمتره... کاري با دلم 

 

... زشت و یزن چیکه ه کرده

و بزرگ... به  کی... کوچبایز

 ادمهی ی. اما از وقتانیچشمم نم



مثل ماست بودي و فقط ارج و  تو

هم بود مامان و بابا م شیُقرِبت پ

 نیکه به چشم رامت نینه ا

 .ايیب

 :را باز گذاشتم راه

راحت تو  الیحاال برو با خ ـ

اتاقت تخت بخواب و اجازه بده 

 .صدف بره آرومش کنه

را روي هم فشرد و  شیها دندان

 :گفت ریوصف ناپذ یبا حرص

خوابم! دله  یم رمیکه م یپس چ ـ

صدف هر  یارزون نیاي مثل رامت

 !ییجا

 ریکنارم با تنه اي رد شد. ز از

گفتم و با سرزنش  یلعنت کی یلب

 رفتنش نگاه ریبه مس



 یم نی. دلم براي رامتکردم

داشتم و دارم که  نیقیسوخت. 

 توانند عامل یمرد و زن م

 گریکدی یپاکدامن ای یخراب

 .باشند

از تالش مجدد در جا  دیناام

و خواستم از پله ها باال  دمیچرخ

 از کنارم به نهیبروم که تهم

به  گريیرد شد و تنه ي د ضرب

فحشش لبخند به  دنیتنم زد، شن

 .لبم آورد

 !ضیشعور مر یب ـ

رفتنش با  ریبار به مس نیا

به دست  وانیشدم. ل رهیلبخند خ

 .رفت یم یبه سمت در خروج

 نهیو طوري که فقط تهم آرام

 :بشنود گفتم



 .روي تاب ته باغ نشسته ـ

که به طور  نیآخر قبل از ا لحظه

نگاهم  یکامل خارج شود جور خاص

 یکرد که هنوز هم نم

درست متن نگاهش را ترجمه  توانم

توي آن چشم هاي  یکنم. هر حالت

 بود یدوست داشتن

 .جز خصم به

فرستادم و  رونیرا آسوده ب نفسم

 یآرام تر م یکه کم یبا قلب

 .به سمت اتاقم رفتم دیتپ

 یخدا کنه همون بشه که م ـ

 خوام. 

 

 .جا بمون جوجه نیهم ـ

 غیکه از شدت خنده ج ییصدا با

 :شده بود گفت



ولم کن خفه  ه؟یجوجه چ ؟یچ ـ

 .شدم

م را شل کردم و حصاري  حلقه

 :دیچرخ شیدر جا ایمار

 دوِست دارم؟ یدون یم ـ

را  میراه گلو چکیمثل پ زيیچ کی

مشکل شد؛  میبرا دنیبست. نفس کش

 با هر جان

 :که بود گفتم یکندن

 .زمیمنم دوست دارم عز ـ

دوست دارم  ديیخب حاال که فهم ـ

 دهیظاهر ژول نیبلند شو و به ا

 یسر و سامون هی دتیپول

 داری. ما زودتر از تو ببده

 .مایشد



کردم و دست  ایبه شکم مار ینگاه

آزادم را روي شکمش گذاشتم و با 

 که من نیحس ا

آن بچه ام لبخندي زدم و  پدر

 :گفتم

 تیتوله... مامانتو اذ یه ـ

استرس  یلیروزا خ نی! ااینکن

 توله سگ بازي گهیداره؛ تو د

 .اریدرن

 :دیبا صداي بلند خند ایمار

رهام؟ با بچه درست  هیتوله چ ـ

 .صحبت کن

 :باال انداختم ییابرو

مثقالم  میکه هنوز ن نیا ـ

 . ستین

 



 هی... اصال بگو قدر یهرچ ـ

انسان از همون  نینخود... جن

 حس شهیم لیدوران که داره تشک

 یکه باهاش حرف م ییو کسا مادر

کنه و بعدها  یزنن رو درك م

 بچه تیها شخص نیهم

خواي بچم بشه  یسازه. م یم رو

 ت؟یترب یبچه هاي ب نیاز ا

حرف هاي قلبمه سلبمه ي  هضم

به  ینیسخت بود. چ میبرا ایمار

 :ام دادم و آرام گفتم ینیب

! هیبه چ یچ دمیمن که نفهم ـ

نکنم که  یتیترب یب یانگاري گفت

 یلینشه. خ تیترب یب نمیا

. جناب توله روي اعصاب خوب

 نیروي نکن تا ا ادهیمادرت پ

 مادرت که نفس ما هم هست



نشود و به پر و پاي ما  یروان

توله  یدان یآخر م چد؛ینپ

روزها  نیخانم ا نیجان... ا

 اضطراب

 ... دارد اديیز

هر لحظه  ایخنده ي مار صداي

شد. با لبخند  یم شتریو ب شتریب

 شده رهیخ شیبه خنده ها

 نیشتریبا ب کبارهیو به  بودم

 :احساس ممکن گفتم

 .فداي خنده هات ـ

و بعد آرام شد...  دیهم خند باز

لحظه به لحظه آرام تر و در 

 طرح لبخندي روي لب تینها

نشست و مجبورم کرد عروسک  شیها

توانم  یکوچکم را تا آن جا که م

 میتوي دست ها



دهم. آخ خدا... من  فشار

زن را  نیگناهکار... چقدر ا

 .دوست دارم

 شیاز او جدا شدم و راه یسخت به

 شیو پ نییکردم تا به طبقه پا

 خاتون برود. خودم هم

از سر و سامان دادن به  بعد

در  از اتاق خارج شدم. تمیوضع

 بستم و دست در یرا به آرام

به سمت پله ها  ریو سر به ز بیج

رفتم که صداي باز شدن در  یم

 از اتاق ها باعث شد یکی

 .را بلند کنم سرم

 رهام؟  ـ

 



صدف  دنیو با د دمیجا چرخ در

 نیرا تنگ کردم. پشت ا میچشم ها

 لحن دلبر عالمت

مشخص بود. مثل چراغ  یبزرگ خطر

رنگ قرمز...  کیبا  اطیاحت

 . با لونديستادمیمنتظر ا

 :سمتم آمد و آرام گفت به

 .زمیعز ریصبحت بخ ـ

را باال آورد که مچ دستش  دستش

. چاندمیرا محکم گرفتم و محکم پ

 از شدت درد اخم

که نه... کل صورتش توي هم  شیها

 :رفت

آخ... دستم رهام... تو چت  ـ

 شده؟



گوشش بردم و در  کیرا نزد سرم

 میکردم صدا یم یسع که یحال

 یبلند نشود و با خشم

 :گفتم آشکار

 زمیعز یگیهر بار که بهم م ـ

خواد عق بزنم و تمام  یدلم م

 خاطرات مشترکمون رو باال

و تفشون کنم تو صورتت.  ارمیب

 نیصدف دور و بر من نپلک... ا

 یقبري که باالي سرش م

. دور و بر ستیتوش مرده ن یچرخ

زنمت  یممن نباش؛ وگرنه انقدر 

 ریکه مردتو از ز

 .رونیو پام بکشن ب دست

 شی. چشم هادمیرا عقب کش سرم

بودند. سري کج کردم و  نیخشمگ

 مچ دستش را با



ول کردم؛ با صداي بلند تري  ضرب

 :ادامه دادم

 !یخود دان ـ

خانه  ايیح یب طانیسرعت از ش با

 یپله که م نیدور شدم. از آخر

 گذشتم صداي صحبت

و  دممیرا شن ایبا شوق مار هاي

شدت  یلبخند زدم و لبخندم وقت

 کیرا با  نهیگرفت که تهم

 می. چشم هادمید دیجد ظاهر

ابتدا گرد شد؛ اما خودم را 

 کنترل کردم و با شادي به جمع

کردم. همه جواب سالمم را  سالم

بلند دادند. نگاه پدرم را روي 

 خودم حس کردم؛ جدا از

 گفت:  یو با صداي آرام جمع

 



 .سالم ـ

جنگ...  انی... پرچم اعالم پاهوم

سالم  نیگرفتم از ا یعجب حس خوب

 .یلب ریز

 نهینگاهم را به تهم دوباره

 :دوختم

 نیخانم... چقدر ا نهیسالم تهم ـ

 .دخترخاله ادیرنگ بهت م

دختربچه ي  کیشد؛ درست مثل  سرخ

به  یکوچک. بعد از مدت ها لباس

 روزهیف یرنگ آب

 .به تن کرده بود اي

 یفرشته م نهیکه از تهم یرنگ

 .ساخت

را  نهیتهم یلب ری. صداي ز

 :دمیشن

 .زمیعز یمرس ـ



را به چشمانم دوخت. بعد  نگاهش

 یرنگ نهیاز مدت ها در نگاه تهم

 یلی. خدمیاز انرژي د

نگاهش را از من گرفت و  زود

مشغول ور رفتن با تکه نان جلوي 

 دادم حیشد. ترج شیرو

 اینکنم؛ در کنار مار معذبش

نشستم و مشغول خوردن صبحانه 

 .شدم

... یروز مانده به عروس کی

 نیبرخالف همه ي دامادها که ا

 یخاص یروزها را با خوشحال

کنند، با حس بدي از  یم سپري

 .خواب بلند شدم

از استرس و غم. استرس  یمخلوط

 نیبراي خوب برگذار شدن مهم تر

 ایمار یمراسم زندگ



که بعد از اتمام  نیغم براي ا و

خانه  نیاز ا دیمراسم با

بود  روزید نیبروم... انگار هم

 که

 نیقدم در ا ایدر دست مار دست

خانه گذاشته بودم. صداي باال 

 آوردن و عق زدن هاي

وادارم کرد به سمت  ایمار مکرر

 شتریبار ب نیبروم. ا ییدستشو

 زد. به  یعق م شهیاز هم

 

 دیم که من باکرد ادآوريی خودم

براي آن زن هم که شده تمام حس 

 هاي بدم را دور

 .زمیبر

خانم کوچولوي منو نگاه...  یه ـ

 حالت خوبه؟



را ماساژ  ایدست پشت مار با

و بعد  دیبه در کوب یدادم. کس

 .دمیاز آن صداي خاتون را شن

 شده؟ زيیرهام جان... چ ـ

آوردم  رونیب ییرا از دستشو سرم

 :و بلند گفتم

هستم...  ششینه خاتون... من پ ـ

 .نیشما بر

دست و  د،یعقب کش ایبعد مار یکم

. دیصورتش را شست و به سمتم چرخ

 خودش را در

 :رها کرد و آرام گفت محصار

 .ترسم یمن م ـ

 .را دورش حلقه کردم میها دست

 چرا خوشگلم؟ ـ

 :بغض گفت با



دونم چرا؟  یاسترس دارم... نم ـ

 .ترسم یم زیاما از همه چ

ي  دهیکوچولوي خوشگل و ترس ـ

سر جات استراحت  میبر ایمن. ب

 ییزایکن تا برات اون چ

کرده رو همراه  زیدکتر تجو که

باال. امروز  ارمیبا صبحانمون ب

 نیبراي خانم کوچولو بهتر

. استرس هم شهیم ایدن روز

 ی... تا وقتزمینداشته باش عز

 ذارم اتفاق بدي ینم شتمیمن پ

 دي؟ی. فهمفتهیب

 یرا بلند کرد و با نگران سرش

 شیبه چشم هاي زل زد. رنگ و رو

 ...بود. حق داشت دهیپر

داشت و  شیرا در پ یمهم مراسم

که چند ماه  نیاز همه مهم تر ا

 نیشد و هم یبعد مادر م



 بود.  ایاسترس دن نیتر بزرگ

 

 .نمیدراز بکش بب ایخب... ب ـ

را گرفتم و به سمت تخت  دستش

از  نانیطمبردم و بعد از ا

 .از اتاق خارج شدم شیراحت

را  ایلب شعر محبوب مار ریز

زمزمه کردم تا به آشپزخانه 

 برسم. خدمتکارها مشغول کار

به آن  ی. با لحن مهربانبودند

"آقا  یکی یکیها سالم کردم و 

 و نیرهام خوش اومد

 .گرفتم لی" تحوریبخ صبحتون

صبحانه مفصل برام آماده  ینیس ـ

 .باال منتظرمه ای. ماردیکن



کوچک خانه؛ همان که  خدمتکار

گرفته بودم،  نیمچش را با رامت

 زد و سمتم ینیریلبخند ش

 یاز او خوشم نم ادی. زدیچرخ

لبخندش را دوست  نیآمد؛ اما ا

 داشتم... با صداي بامزه اي

 :گفت

 ...چشم آقا رهام... سر جـمـ ـ

 .! زودرونیهمه ب ـ

رفت و به سمت  نیاز ب لبخندم

 یبیو غر بیکه با خشم عج نیرامت

 کرد یبه جمع نگاه م

 .دمیچرخ

 مگه؟ نی! کر شدرونیب ـ

به خدمتکارها دادم و  یعالمت

. باز دمیرا در هم کش میابروها

 چه مرگش شده بود؟ در



نگاه  نیبه رامت یخال آشپزخانه

مرد برادر من بود.  نیکردم و ا

 تر ها مهربان بود، میقد

بود، خوش پوش بود؛ اما  جذاب

به من نگاه  یو عصب دهیحاال ژول

 .کرد یم

 یخواب یاز ب شیچشم ها ریز

شبانه گود افتاده بود. قبال 

 .مهم بود شیبرا یلیظاهرش خ

 .مرد برادر من بود نیا

که قبل ترها با همه  یکس

که داشت با  یو خشم تیعصبان

 آمد. پاي به یلبخند به خانه م

 کیخوب بود و  شهیرفتنش هم گردش

و مغرور  یدوست داشتن یبیطور عج

 بود. سال ها 

 



 یکه دلم آن برادر را م بود

 تیشخص نیخواست؛ نه مردي با ا

 قلب شکسته کیمتزلزل با 

 .ظاهري اشتباه و

بودم؛  دهیترس نشیصورت خشمگ از

که رهام تو  نیا نیاما با تلق

 میسر جا یبترس دینبا

بودم. آب از سر من  ستادهیا

 یشته بود؛ چند وجبش فرق نمگذ

 کرد؟ کار اشتباه و یکرد! م

 گریحرام انجام شده بود؛ د فعل

 .نداشت یترس معن

با گام هاي بلند خودش  نیرامت

که  یرا به من رساند و در حال

 یي لباسم را در دست م قهی

 :گفت گرفت

 ؟یمن چه مرگمه لعنت ـ



پس تک به تک کلماتش دردي  در

را فقط من درك  نینهفته بود و ا

 میکردم. دست ها یم

دور مچ دستانش حلقه کردم و  را

 رونینواي لباسم را ب یي ب قهی

 .دمیکش

ندونه فکر  یچه مرگته؟ هر ک ـ

کنه عاشق و دلخسته ي اون  یم

 .بودي

 :دیکش ادیفر

 !رهام ـ

رهام گفتنش باعث شد  صداي

آشپزخانه  کیخدمتکارها نزد

 گفتن آن نیشوند. با صداي ه

 :دیدر جا چرخ ها



 د؟ییجا نیشما آشغاال هنوزم ا ـ

اخراج  دینکنه تک تکتون رو با

 !اطیتو ح دیکنم؟ گمش

به گوش  شیصداي نعره ها مطمئنا

توجه به  یبود. ب دهیرس ایمار

 نیرو به مه ن،یخشم رامت

 :گفتم

خانم بمون شما... گفتم  نیمه ـ

رو آماده کن و ببرش براي  ینیس

 ... حالش خوبایمار

. ششی... خاتون رو بفرست پستین

 هیبراي  یگیبه خانم م دي؟یفهم

 فوري با داداشم دیخر

. واي به حالتون اگه رونیب رفتم

آشپزخونه بره  نیکلمه از ا هی

 . رونیب

 



ترس سري تکان دادند و من  با

 .دمیرا گرفتم و کش نیدست رامت

ذره آبروي  هیاگه همون  ـ

تو  میبر اینداشتت برات مهمه ب

 .ته باغ یاون کلبه ي لعنت

 کیکه انگار تنش براي  نیرامت

با صداي  دیخار یم یدعواي حساب

 :بلندتر گفت

دستمو ول کن نفهم. من دارم  ـ

 .شمیخفه م

به درد آمد؛ اما به اجبار  قلبم

محکم تر از قبل دستش را گرفتم 

 :و گفتم

 نیبه خداوندي خدا هم نیرامت ـ

 یکنم و هر چ یجا دهنمو باز م

 دونم رو به همه یکه م

 .فتی. پس راه بگمیم



الف بچه داري به من  هیتو  ـ

 ؟یگیزور م

 :زدم پوزخندي

د نفهم داري  گم؟یمن زور م ـ

 یم نایا شیآبروي بابا رو پ

 که دو یینایا ؟یفهم یبري؟ م

ور و  نیو ا ننیبش گهید فردا

اون ور بگن بدبخت شدي. د گمشو 

 تن لشتو ببر سمت

 ...اطیح

از خودش راه افتادم. به  جلوتر

فاصله از من راه  یاجبار با کم

 تا از میافتاد. هر دو صبر کرد

. میشده دور شو نیعمارت نفر آن

وارد کلبه شدم. تخت به هم 

 کج و کوله لیو وسا ختهیر



در  نیرامت یموقت یاز زندگ نشان

آن کلبه داشت. بعد از ورود به 

 یوحش نیکلبه از آن رامت

 .گرفت و لبه ي تخت نشست فاصله

سوخت  یم شیدلم برا نکهیا با

 :اما حرفم را زدم

 ایبزن؛ ب ای... بایحاال ب ـ

 یفحش بده تا خال ایبکش... ب

به اون خونه و آدماش  ی. ولیش

 هم

 هیچرا  ن؟یکن. چرا رامت فکر

به  یبار هم که شده سر و سامون

 دي؟ینم ینکبت یزندگ نیا

اشک هاي را که بلند کرد  سرش

 .دمیجمع شده در چشمانش را د

 شهیچرا رهام؟ تو بگو چرا هم ـ

منه؟  یتوي زندگ تیي نکبت هیسا

 هان؟ 



 

را ندادم، تنها نگاهم به  جوابش

آن چشم هاي سرخ و اشک آلود بود 

 که صاحب آن چشم

خواست مانع  یبا سماجت م ها

 ییآن اشک ها شود. گو ختنیر

 باشند. بلندتر تشیشخص

 :دیکش ادیفر

حالم ازت به  ؟یآخه چرا لعنت ـ

 یخوره. حالم از تو لعنت یهم م

 .خوره یبه هم م

بار مانعش نشدم.  نیشد. ا بلند

ام را گرفت و هلم داد توي  قهی

 ادیو توي صورتم فر وارید

 :دیکش

 .خسته ؟یفهم یخسته ام. م ـ

 :آرام شد شیصدا



 یهست یآشغال عوض هیتو... تو  ـ

تونم فکر مرگت رو  ینم یکه حت

 به سرم راه بدم. ازت

حالم از وجودت به هم  اد؛یم بدم

خوره. شب و روزم خالصه شده  یم

 توي تو. نه خونه طاقت

نه سر کار. توي حجره هم  ارمیم

فکر  نیتمرکز ندارم و فقط به ا

 رو توي یکنم من ک یم

دارم؟ دو تا زن دارم  یزندگ نیا

کدومشون منو دوست  چیکه ه

 که به پشه ي یدوم ندارن.

و من خاك بر سر  دهیهم نخ م نر

براي آروم کردن خودم به هر آت 

 یچنگ م یو آشغال

سر  یکالف ب هیشده  می. زندگزنم

که االن  زيیچ نیو ته. حالم از ا

 .خوره یهستم به هم م



 زیهمه چ دیدوره اي که با توي

ندارم. نه  زیچ چیداشته باشم ه

 بچه، نه آرامش و نه زن و

 ...نایو باعث ا یزندگ

وقت  یلیخ دیکه با ییها جمله

گفتم را توي صورتش پرت  یم شیپ

 :کردم

 ی. مییتو نایباعث همه ي ا ـ

 نیکس توي ا چیخود تو. ه ؟یفهم

 که توش دست و یگنداب

وقت  چی. هستیمقصر ن یزن یم پا

. قبول یقدر زنت رو ندونست

 بلد نبود یچیه نهیدارم؛ تهم

که چطور  نیزن بودن؛ از ا از

شوهرش رو تو دستش نگه داره. 

 اما تو هم مرد نبودي

 .نیرامت



 ! من کور و کر صدف

... عاشقش بودم؛ به خاطر بودم

 یاون داشتم تو رو به کشتن م

 نیرامت ؟یدادم و... اما تو چ

و  تیاحمق ر...ي توي زندگ توي

 ريیگ یي منو م قهیحاال اومدي 

 که ته ته جمله هات

 یکه مقصر زندگ نیبه ا برسه

منم؟ ها؟ چرا به خودت  تیسگ

 یآره من ب ن؟یرامت ايینم

رو زدم که بهت  رمیت نیآخر شرف

 ینشون بدم زنت ... همون صدف ب

 آبرو توي یو ب ایح

به من هم که برادرتم رحم  خونت

کم دور  هیبفهم و  نوینداره. ا

 ییو برتو نگاه کن تا اونا

خوان داشته  یواقعا تو رو م که

 .یباش



و به دنبال آن  نیبوق ماش صداي

صداي بلند صحبت کردن خواهرانم 

 :آمد

خونه... درا رو باز  یاهال ـ

که  میما دو تا خواهر اومد دیکن

 ...گهیبار د هیعمارتو  نیا

شروع کرد. داره  نیاه باز ا ـ

کنه. برو اون  یم ییداستان سرا

 ... عروس خانم... آقانمیور بب

 د؟یی... کجاداماد

روي  طنتشانیاز ش یکمرنگ دلبخن

لبم مشست؛ اما همان هم با 

 .محو شد نیواکنش رامت

که روي شانه ام نشست و هق  سرش

احساس مرگ  دمیهق تلخش را شن

 .کردم



 نیمشت شد. همه ي ا دستم

از ابتدا تا به  یاتفاقات لعنت

 من بود، هر چقدر ریتقص شیانتها

خواستم آن را با  یکه م هم

کنم! پر از حس  میتقس گرانید

 هاي گوناگون و مختلف؛ با

 :بغض و درد گفتم حرص،

 ن؟یرامت ـ

را از من جدا کرد و در  خودش

را پاك  شیکه تند اشک ها یحال

 .کرد به سمت در رفت یم

خواست از  یبه بهانه اي م انگار

من دور بماند. من با برادرم چه 

 کار کرده بودم؟

 .صبر کن نیرامت ـ

 صبر کن.  نیرامت ـ

 



خوام تنها باشم رهام. برو  یم ـ

 .رونیب

را باز کرد و نگاه فراري از  در

دوخت. هنوز حرف  نیمنش را به زم

 را نزده بودم؛ به میها

که از  ییدر رفتم و با صدا سمت

خش دار شده بود،  تیشدت عصبان

 :گفتم

. نیرامت رمیو م گمیم زيیچ هی ـ

رو  اقتتیکه ل زيیبگرد و اون چ

 کن. دایداره پ

 شیاگه من سال ها پ نوی. ا

 بودم، حاال نه تو دهیفهم

مشکل بودي و نه من تو  نیا دچار

 یدست و پا م یعذاب لعنت نیا

 شمال اليیزدم. تو و



خورده بودم بهت ثابت کنم  قسم

. من همه ستین یکه صدف زن زندگ

 ...ي تالشم رو کردم

 .با خودت شیباق

 رونیرا از در کلبه به ب خودم

پرت کردم و همان طور که به سمت 

 خانه و اتاق آرامش

رفتم به  یم زمیعز ايیو مار بخش

شمال فکر کردم. سرم را به  اليیو

 انداختم و به ریز

و  مانیبه صحبت ها مان؛یادهایفر

 میو خورد میکه زد ییبه کتک ها

 فکر کردم. همان جا

گفتم فرصت  نیکه به رامت بود

که ثابت کنم صدف  نیبدهد براي ا

 یکه او فکر م یآن کس



. همان جا بود که نقشه ستین کند

باز کردم و  مهیام را نصفه و ن

 را زهایچ یلیخ شیبرا

دادم. همان جا بود که  حیتوض

 یقسم خوردم پاي صدف را از زندگ

 .خاندان پاك کنم نیا

همه ي تالشم را کرده بودم...  من

 نهیتهم دیفهم یم دیبا نیرامت

 و همراه یزن زندگ

 .یاوست؛ نه آن صدف لعنت یشگیهم

 کو؟ نیرامت ـ

را  میرا بلند کردم. اخم ها سرم

 :دمیدرهم کش

زدم انگاري... من  شیموشو آت ـ

 !دونم یچه م



از  دمیکردي... خودم د خودیب ـ

... حتما اون رونیکلبه اومدي ب

 جاست. 

 

به کلبه کردم و بعد شانه  ینگاه

اي باال انداختم و به راهم 

 زدم و با شخنديیادامه دادم. ن

 هیفکر کردم: "فقط کاف خودم

پاتو بذاري کلبه. اون وقت 

 ".دهیزنده زنده قورتت م نیرامت

فکري که به خاطرش خنده  برعکس

ام گرفته بود پشت سرم راه 

 :افتاد

 رهام؟ ـ

 .را ندادم جوابش

 چرا باورم نداري؟ ـ



خواستم آن  یشد. م قیام عم خنده

بخندم که خودش  زیقدر تمسخر آم

 دمش را بگذارد

 شیکولش و برود؛ اما به جا روي

 :دمیرا شن نیصداي ناراحت مه

 ادیآقا خانم االن معدشون درم ـ

انقدر  رهیم یبه خدا. داره م

 نشیببر ستیباال آورده. بهتر ن

 دکتر؟

فشار دادم و را به هم  میها لب

 طانیتوجه به ش یبه سرعت و ب

 مجسم خانه به سمت پله ها

تند کردم. صداي عق زدنش را  پا

 :دمیشن یاز آن فاصله هم م

 ا؟یمار ـ

 :دیخاتون به گوشم رس صداي



جاست پسرم. هول نکن  نیا ـ

 گهید هیبابا... استرس عروس

 .مادر

و به سمت در اتاق خودش  دیخند

رفت. درك باالي خاتون براي تنها 

 گذاشتنمان را دوست

. وارد اتاق شدم و باز دارم

 :پشتش را ماساژ دادم

رو  رهیتوله سگ داره م نیا ـ

 نیاعصاب باباش. اصال به جبران ا

 که به نی... همتشیهمه اذ

اومد تا دو سال حق نداره  ایدن

 .حرف بزنه

به صورتش زد. سرش را باال  یآب

. لبخند دیحال خند یآورد و ب

 :زدم

 خندي وروجک؟  یم ه؟یچ ـ



 

 دت؟یکو خر ـ

آقاهه گفت شما دامادي؛ بهت  ـ

 .ادیب تی. برو بگو ولدمینم یچیه

عمق گرفت. دست بردم و  لبخندش

و تا تخت  دمیش کشحصاربه 

 را دوباره ینیبردمش. س

گذاشتم. لب و لوچه اش  شیپا روي

را جمع کرد و خواست بهانه 

 :که گفتم اوردیب

. یستی... تو تنها نشیه ـ

مجبوري بخوري... اصال خودم برات 

 .رمیگ یلقمه م

ي اول را گرفتم و با خنده  لقمه

 :گفتم

بره  مایدهنت رو باز کن هواپ ـ

 .انهیتو آش



 :شد تخس

 .خوام ینم ـ

 :باال انداختم ییابرو

 خواي؟ یکه نم ـ

روي شکمش نشست و  میها انگشت

قلقلک  کیآماده بودم براي 

 :دیکش غیکه ج یحساب

 ...غلط کـر ـ

را بردم توي دهانش و  لقمه

 نیمجبور شد آن را بخورد. با هم

 روش کل صبحانه را توي

. من معتقدم توي ختمیر حلقش

ها محبت نقش  ماريیب نیبدتر

 اریو و یدارد. تهوع حاملگ

 .ستین یاتفاق مهم که



ظهر بود که صداي صحبت  کینزد

. سر دیچیپ اطیچند نفر در ح

 را با صحبت هاي ایمار

 گرم کرده بودم خوب

 :گفت یجی. با گ

 ه؟یصداي ک ـ

 شد:  دهیشن اطیاز ح ییصدا

 

 ا؟یمار یآبج ـ

 :باز شد یبه آن ایهاي مار چشم

 .محمده ـ

خواست هول زده از  یکرد و م ذوق

جا بلند شود که دست گذاشتم روي 

 :اش نهیس

 یم هویهاي هاي... کجا؟ چته  ـ

 .فکر کن تتیبه وضع ؟ییدو



 :دیرا برچ شیها لب

 ...رهام ـ

 :گفتم تیکردم و با جد اخم

 ری... آروم بلند شو. خشیه ـ

 !ایسرت حامله ا

بلند شد. دستش را  یآرام به

 نییگرفتم و با هم از پله ها پا

 ... براي استقبال ازمیرفت

و خواهرزن و پدرزنم...  برادرزن

و مادرش.  نیبه اضافه اي شاه

 جمع دوستانه ي ما جمع

 !شد یم جمع

گرداندم... خبري از پدر  چشم

دلش نخواسته  یعنینبود.  ایمار

 براي جشن یبود حت

ماندانا با  د؟یایدخترش ب یعروس

 .ذوق جلو آمد



دورت بگردم  یجون... اله یآبج ـ

 .من

 ایو ماندانا به نوبت مار محمد

و من با  دندیکش حصاررا به 

 یو مادرش احوال پرس نیشاه

. بعد از آن محترمانه تر کردم

با محمد و همسر ماندانا و خود 

 .کردم یماندانا احوال پرس

جاست.  نیا یک نیبه به... بب ـ

 .نیمدخوش او

 یهاي ماندانا و محمد در آن چشم

 بیگرد شد. صدف با ظاهري عج

 براي استقبال آمده

انداختم؛  ری. سرم را به زبود

بالفاصله صدف را از روي  نیشاه

  دهیکه از من شن یفاتیتوص

 



خاله هم او را  یشناخت. حت بود،

 ریسالم ز کیشناخته بود که جز 

 به صدف زيیچ یلب

 .نگفت

خانواده  دیشما با د؟یخوب هست ـ

 .دیي عروس گلمون باش

خواست با مشت بر دهان  یم دلم

به زور جلوي  دم؛یکوب یصدف م

 خودم را گرفتم. ماندانا

 احوال پرسیبا صدف  یلیم یب با

کرد و محمد از همان فاصله تنها 

 رو یداد. با لحن خشک یسالم

 :صدف گفتم به

صدف بابا رو صدا بزن و بگو  ـ

 .نییپا انیب

 لمیتحو یلبخند از ته دل صدف

 :داد



 .زمیباشه عز ـ

و درست  دیبه سمتم چرخ ایمار

جز  یو طوري که کس ستادیکنارم ا

 :خودمان نشنود، گفت

کنه  یطوري م نیچرا ا نیا ـ

 دنیرهام؟ داداش من هنوز براي د

 .بچه س پایجور ت نیا

 :اي صاف کردم و بلند گفتم نهیس

تو. سرپا نگهتون  دییبفرما ـ

 .انی... االن بابا هم ممیداشت

 :گفتم ایرو به مار آرام

خواد...  یکتک مفصل م هی نیا ـ

 .جا نیا ایاحمد جان ب

اشاره من احمد (شوهر  با

ماندانا) به سمتم آمد. با هم 

 .میاز جمع فاصله گرفت

 بابا کو؟ ـ



 :را از روي تاسف تکان داد سرش

 میداصرار کر یبگم!؟ هر چ یچ -

خجالت زده  ایکه مار امیگفت نم

 .نشه جلوي خانواده تو

قضاوت زود هنگامم شرمنده  از

شدم. ضربه اي به بازوي احمد 

 :زدم

 ایبه ماندانا بگو اگر مار -

 ادیجور بگه که ز هی دیپرس

 ناراحت نشه. 

 

را تکان داد؛ با هم به  سرش

 میو خواهرها میداخل خانه رفت

 با یرا در حال احوال پرس

. پدرم دمید ایي مار خانواده

آمد  نییسالنه سالنه از پله ها پا

 و با همان لحن سخت



خودش با مهمان ها صحبت  مخصوص

 میکرد. چقدر خوب بود که آبرو

 را جلوي مهمان

 .کرد یحفظ م میها

به سمت من آمد و با  میمر

 :گفت ینگران

شده داداش؟ رنگ به  شیچ ایمار -

با سارا  میرو نداره! خواست

 تو اتاقتون که خاتون میایب

 .میدورشو شلوغ نکن گفت

دادم که حال  نانیاو اطم به

 یتهوع ناش نیخوب است و ا ایمار

 نیو هم یاز استرس عروس

 .است ایبارداري مار طور

آشپزخانه و  نیدر گردش ب مدام

 یو باق نیسفارش به مه

 خدمتکارها بودم. دوست نداشتم



در  نیکم داشته باشند. شاه زيیچ

روزها من را تنها  نیسخت تر

 نگذاشت. براي محبت

که در حقم کرد هم که شده  ییها

را  ییرایپذ نیبهتر دیبود، با

 یاز او و مادرش به عمل م

از  نانی. بعد از اطمآوردم

 :نشستم نیکنار مادر شاه ییرایپذ

 خاله؟ نیخوب ـ

جوابم را  زيیلبخند محبت آم با

 :داد

پسرم؟ من خوبم...  یتو خوب ـ

 یجان تو خوب ایشکر خدا. مار

 مادر؟

محجوبانه پاسخ داد.  ایمار

از پله ها  یبه آرام نهیتهم

 طانیکجا و آن ش نیآمد. ا نییپا

 یلعنت



و شلواري با رنگ  کی. تونکجا

روي  یشاد به تن کرده بود و شال

 انداخته بود. با شیموها

 :گفتم افتخار

عروس خانواده ي ما  نمیخاله ا ـ

 خانم.  نهیتهم

 

 گریبار د یاحوال پرس مراسم

 یبا قدرشناس نهیاجرا شد. تهم

 هم در ایکرد... مار ینگاهم م

 :گفت میي صحبت ها ادامه

چه جاري  دیدون یواي خاله نم ـ

 ... دارم که یخوب

با  یکه برخورد آن چنان نیا با

و من تا  ایهم نداشتند؛ اما مار

 را باال نهیتهم میتوانست یم



زن  یواقع گاهی. جامیدیکش

خانواده براي  نیدر ا نیرامت

 اوست و من هر طور شده بود

 .گرداندم یرا به او برم عزتش

بودم که آن  دهیشن میمر از

تا  نهیو تهم نیکار رامت لیاوا

 شده بوده اما دهیپاي طالق هم کش

پدر و دخترها طالق  یانیپادرم با

دانستم پاي  ینگرفتند. نگفته م

 بوده وگرنه انیصدف در م

نداشته  نهیبا تهم یمشکل نیرامت

هم خانه هم  یو ندارد! آنها حت

 شوند چه یمحسوب نم

اي  نهیبه زن و شوهر! تهم برسد

بود،  دهیقبل تر فروپاش یلیکه خ

 اصراري براي برهم زدن



توانست باشد، مگر  ینم خاکسترش

 یتوسط صدف! مار خوش خط و خال

 گذر زمان که تنها

اش را به من نشان  یواقع چهره

 نیاگر از خود رامت دیداد. شا

 یواقعا فکر م دمیشن ینم

صدف مجبور به ازدواج با  کردم،

 !شده است نیرامت

که  نیبا آمدن رامت جمعمان

مغموم و در خود فرو رفته بود 

 مهمان ها دنیکامل شد. با د

 .بندي زد مین لبخند

 .نیخوش آمد ـ

 :افتخار گفتم با

 .جان نیداداش بزرگم رامت ـ



نشست.  نیبا اخم کنار رامت صدف

و پر  یطور رسم نیکه ا نیاز ا

 نکرده شیاز احترام معرف

 سوخت.  یداشت از ته وجود م بودم

 

 یزل زد و با نفرت میچشم ها توي

خط و نشان  میبرا ریوصف ناپذ

 . پوزخندي که زدمدیکش

خشمش را شعله ور تر کرد.  آتش

با همان پوزخند به جمع خانواده 

 نگاه کردم و در دل

روز بگذره و  کی نی: "تا اگفتم

 ای. خدادمیتموم بشه من جون م

 "دارم جانیچقدر ه

 .میروز را کنار هم گذراند تمام

از اذان مغرب،  قبل

با خاوري وارد  میشوهرخواهرها



شدند و همه با کمک هم  اطیح

 یصندل

. دو میکرد ادهیرا از خاور پ ها

 یشخص نیهم با ماش گریجوان د

 بعد از ساعت نه شب

و گوشه اي از باغ  آمدند

 .بساطشان را پهن کردند

 گاهیگفت قرار است جا یم سارا

عروس و داماد را درست کنند. 

 ها را قرار بود صبح سهیر

 .کنند وصل

بعد از باال  ایمار یوقت شب

آوردن هرچه شام خورده بود، 

و  ستادمیکنار پنجره ا د؛یخواب

 به

نور  ریکه با حوصله ز یجوان دو

را  ییصفحه ها اطیچراغ بزرگ ح

 گریکدیمثل پازل به 



 .شدم رهیکردند، خ یم وصل

داشتم؛ دوست داشتم همه  استرس

 ایخوب برگذار شود تا مار زیچ

 باشد. هر یاز من راض

 یوقت از من عروس چیکه ه چند

 نینخواسته بود و به بهانه هم

 روزهاي پر یعروس

خانه گذرانده  نیرا در ا یاسترس

 .بود

به سرم  زیافکار جنون آم دوباره

... نیهجوم آوردند. گذشته، رامت

 که مادرم با نیمادرم! ا

من در حال چال کردن  دنید

سکته کرد، بابت ترس از  نیرامت

 زترس ا ایبود  نیمرگ رامت

بودن من؟ به صورت معصوم  قاتل

نگاه کردم. االن وقت فکر  ایمار

 مسائل نیکردن به ا



 ! بود؟

 

را تکان دادم و از اتاق  سرم

 ینخ دنیکش دیخارج شدم. شا

 کرد. دلم یآرامم م گاریس

خواست. به  یخنک هم م یدنینوش

سمت آشپزخانه پا کج کردم و بعد 

 آب یبزرگ وانیاز ل

لبه ي پنجره نشستم و  خنک

 .را دود کردم گارمیس

صداي وحشتزده اي که  دنیشن با

ام مرا مخاطب قرار  یدر چند قدم

 یداده بود تکان سخت

 :خوردم

 !رهام؟ -

*** 



نگاه  نیبه شاه نهیتوي آ از

بود.  یکردم که سرش داخل گوش

 گرفتم. به یقینفس عم

چشم دوختم که  شگریآرا دستان

شلخته  یبیرا به شکل عج میموها

 کرد و اگر به یم

نبود عمرا اجازه  ایمار خواست

 ختیر نیمرا به ا یدادم کس یم

 که امشب فی. حاوردیدر ب

 .بود ایمار شب

 :سرش را خم کرد یکم شگریآرا

 ن؟یکدوم باغو اجاره کرد -

 :تکرار کردم یجیگ با

 !باغ؟ -

 .گمیم لمبرداريیبراي ف -

 :گفتم و جواب دادم یآهان



 .میریم هیجا! فقط آتل چیه -

را نامحسوس تکان داد و  سرش

 یدوباره مشغول شد. او فکر م

 دستش به ریکرد داماد ز

کند و من واقعا به  یفکر م کجا

کردم! اواخر  یکجاها که فکر نم

 به لمبرداریکارش، ف

. ردیبگ لمیف یزحمت داد کم خودش

دلهره اي کل جانم را گرفته 

 د. بو

 

شدم  یکه از خانه خارج م صبح

نگاهم کرده  یصدف با حالت خاص

 شبش مانند مهیبود. ن

ها از اتاقم خارج  دهید وحشت

شده بودم و به آشپزخانه رفته 

 بودم و کنار پنجره باز شروع



... دنیکش گاریبودم به س کرده

حرف هاي صدف در آن لحظه که 

 وارد آشپزخانه شده بود،

شد صبح از حالت نگاهش  باعث

را موقع خروج  نیبترسم... رامت

 میبودم. مر دهیاز خانه ند

 شبید نیگوشم گفته بود رامت در

و  دهیخواب نهیرا در اتاق تهم

 .هم خوشحال بود یکل

قرار بودم. اتفاق هاي خوب  یب

افتاده بودند اما دلم نا آرام 

 .نبود شیسر جا زيیچ کیبود. 

ربات به حرف  کی مانند

دادم. البالي  یگوش م لمبرداریف

 زدم یقدم م یگل هاي گل فروش

 ییگذاشتم روي گل ها یدست م و

 یدقت نم شانیکه اصال به رنگ ها

 .کردم



کردم تا  یم یرانندگ آرام

از  یبتواند به راحت لمبرداریف

شود  زانیآو حصار نیي ماش شهیش

 و

 .ردیبگ لمیمن ف از

را چون فرشته  ایمار یوقت یحت

هم دلم  دمیاي در لباس عروسش د

 آرام نگرفت. مثل بچه

 دمیبغض کردم و د دنشیاز د ها

دختر را  نیتار شد. روزي که ا

 از پدرش خواستگاري

محترمانه گفته بودم  یلیخ کردم،

 .دیآ یاز دخترش خوشم م

پدرش از دفترم خارج شد رو  یوقت

گفته بودم اگر دخترش  نیبه شاه

 تمام شود یراض

 .بخشم یاش را م یبده



بود.  دهیرس ایبه گوش مار حرف

من واقعا دوستش داشتم... حس 

 هاي دخترانه اش به او

است که از  ییبودند کاال گفته

حرف  نیام. خودش ا دهیپدرش خر

 را درون محضر گفته

... جواب بله را داده بود بود

 .بخشد یاما به من گفت که مرا نم

داد همان جا  یاجازه نم غرورم

 نیبه او ابراز عالقه کنم و هم

 مورد کار را سخت تر کرده

. خودم را کشتم تا به او بود

ثابت شود واقعا دوستش دارم. هر 

 اوقات آنقدر روي یچند گاه

شدم  یرفت که مجبور م یم اعصابم

با او تندي کنم تا از من حساب 

 ببرد! 

 



و با  دمیاراده دورش چرخ یب

. دمیرا بلع اش ییباینگاهم ز

 ...موهاي روشن شده اش

براقش... تاج بزرگش...  چشمان

و دنباله دارش... لب  دیلباس سف

 اش... مگر یهاي گلبه

فرشته را دوست  نیشود من ا یم

نداشته باشم. لبخند زد، به 

 .وسعت قلب بزرگش

رفت دسته گل را به دستش  ادمی

. دلهره دمیش کشحصاربدهم! در 

 .بود یباق شیاما سرجا

 :زمزمه کردم یگوشش به آرام در

وقت تو رو با بابات  چیمن ه -

... من از ایمعالمه نکردم مار

 دنیذوق جواب بله ي تو رو شن

 .نی! همدمیبخش شویبده



. لبخند نداشت اما دمیکش عقب

 یداد کار خوب یبهتش نشان م

 .حرف را گفتم نیکردم که ا

 :دیلرز شیها لب

 !واقعا؟ -

را تکان دادم. از گردنم  سرم

 :شد زانیآو

 .عاشقتم -

. با هم به دمیته دل خند از

. برداشتن نگاهم از میرفت هیآتل

 سخت ییبایهمه ز نیروي ا

... دلهره اما!! همچنان بود

 .پابرجا بود

 دنیبا د م،یوارد باغ شد یوقت

دستم را محکم تر گرفت و  تیجمع

 :آرام زمزمه کرد

 .واي ازم جدا نش هیثان -



شده اش را  زیچشمان ت ریمس

را  یدنبال کردم و نگاهم صدف

 که با ظاهري اغواگر در دید

و  دیدرخش یرنگ م ییطال یلباس

 ینگاه ها را به دنبال خودش م

 که ای. به ماردیکش

خورد نگاه  یحرص م یرپوستیز

 :کردم و گفتم

 .ستین یچیدر برابر تو ه -

نکرد و فقط سرش را تکان  نگاهم

 داد. 

 

و سارا و خاتون جلو آمدند  میمر

 یکردند. به سمت احوال پرسیو 

 که مخصوص میرفت یم



 یما آماده شده و کم نشستن

بود. حرص  نیباالتر از سطح زم

 خوردن هاي خواهرانم جواب

 کیو از باغ خانه ي پدري  داده

 .درست شده بود یعروس کیسالن ش

گشتم.  نینگاهم دنبال رامت با

 لیجمع مردانه ي فام نیب ییجا

 کردم. مشغول شیدایپ

 .آب پرتقالش بود دنینوش

نشسته و صدف  مایس شیپ نهیتهم

شناسم وسط  یکه نم یبه همراه زن

 طانی. شدیرقص یم

داد  یو تاب م چیکمرش را پ مجسم

 .دیخر یو نگاه همه را به جان م

داند هنوز دوستش  یبود م گفته

خواهد  یدارم. گفته بود م

را از سر راه بردارد...  نیرامت

 به



 زده بودم یلیس او

که  ییو فکرها نشیخشمگ نگاه

ممکن بود در مغز لجن گرفته اش 

 .بگذرد مرا ترسانده بود

 شیالتماس گفته بودم، سر جا با

. خواسته بودم اگر ندیبنش

 خواهد بگذارد و یرا نم نیرامت

 .برود

 یبر او اثر م میحرف ها کاش

و  بیعج شیآرا نیگذاشت، اما ا

 که ییو چشم ها بیغر

زد  یدر نگاهشان موج م یدشمن

 .از او بترسم دیداذ با ینشان م

طور با دقت نگاهش  نیا شهیم -

 ؟ینکن



بود  ینگاه کردم. عصب ایمار به

بود تا بزند  یتلنگر کاف کیو 

 :. آرام گفتمهیگر ریز

 .بود گهیفکرم جاي د -

 :جواب داد یناراحت با

 گهیقراره به جاي د یوقت شهیم -

 ؟ی... به من نگاه کنیهم فکر کن

کردن نداشتم.  هیتوج حوصله

 لبخند خسته اي زدم: 

 

 .زمیعز دیببخش -

 هیصورتش باز شد. چند ثان یکم

سرم به  یاي نگاهش کردم و وقت

 رقص ستیسمت پ

 .دمیصدف را آنجا ند دیچرخ



 یقبل گاهیاراده به جا یب

نگاه کردم. هنوز همان  نیرامت

و با سهراب گرم  ستادهیجا ا

 صحبت

. نامحسوس سرم را بود

 .نبود تیجمع نیچرخاندم... صدف ب

. 

 :خشک شد. آرام گفتم دهانم

 یلحظه برم، بر م هیمن  ایمار -

 .گردم

 :شد راقب

 .ري ینم یینه... جا -

کرده بود. االن  غبچه ها ب مثل

وقت لج کردن نبود. با خودم 

 گفتم نکند صدف قصد جان



را کرده باشد! چشمان  برادرم

 :پر اشک شد ایمار

لحظه ازم جدا  هیبه خدا اگر  -

 ذارمیتوجه به جشن م یب یبش

 .رمیم

شدند،  کیو سارا به ما نزد میمر

 ای. ماردندیرقص یکه م یدر حال

 زد و یلبخندي مصنوع

به  یکردم من هم تکان یم یسع

 یبدنم بدهم. هنوز صدف را نم

 . آهنگ اول تمام شد دمید

 

آهنگ هاي بعدي شروع شدند. هر  و

خواستم از جمع خارج شوم  یبار م

 زیآم دیبا نگاه تهد



 چهیشدم. دلپ یمواجه م ایمار

شدن  یپر و خال هیشب یداشتم. حس

 .ته دلم

توانستم ذره اي شام بخورم.  ینم

اتفاق ترسناك در حال  ! آنیلعنت

 وقوع بود؟! به محض

شام  زیاز م لمبرداریشدن ف جدا

 ایبلند شدم. مار ا،یمن و مار

 :دیمچ دستم را چسب

 !رهام؟ -

و التماس با هم مخلوط  دیتهد

 :بود. آرام گفتم

 .دارم ییدستشو -

 :را به هم فشرد شیها دندان

 !ستیصدف توي جمع ن -

بود. نفس  دهیاو هم فهم پس

 :گرفتم یقیعم



 .نمینگران رامت -

 یخواست حرف یرا چرخاند. م سرش

 زیبزند که منتظر نماندم و از م

 فاصله گرفتم. متوجه

شدنش شدم. دستش را روي  بلند

 :شانه ام گذاشت

 .ییدستشو امیمنم باهات م -

بچه بازي اش گرفته بود.  یلعنت

 :دمیبه سمتش چرخ

من  ا؟یمار هیچ ایبچه باز نیا -

 یچه غلط خوامیمثال م میشب عروس

 کنم؟

کل بدنم را گرفته بود.  یضعف

 :را در هم فرستاد شیابروها

 یازم دور شو تا وقت یقدم -

 .نباشم نجایا گهید یبرگشت



 لیمانده بود داد بزنم. دل کم

 یرا نم ایهمه خشم مار نیا

 یخواستم غلط ی! من اگر مدمیفهم

باز  شیکه گذشته ام را برا کنم

 !کردم ینم

را پس زدم، با ناباوري  دستش

 زد:  میصدا

 

 !رهام؟ -

 ییاز او دور شدم. اگر بال اما

آورده باشد؟!!! حس  نیسر رامت

 کردم صدف را در گوشه یم

. با وحشت به دمید تیاز جمع اي

با لباس  یشدم. فقط زن قیاو دق

 چیبود، بدون ه ییطال



وحشت چند  نیبه صدف! هم یشباهت

 دنیاز تنها د یاي ناش هیثان

 ن،یصدف و نبودن رامت

طپش قلبم  یبیشد به طرز عج باعث

 .نامنظم شود

چرخاندم.  تیجمع نیرا ب نگاهم

. مردي در دندیچرخ یتر م عیسر

 :ستادیام ا یکینزد

شادوماد، براتون  گمیم کیتبر -

آرزوووووي 

 .....ییییییخووووششششبخخخخت

زد انگار.  یکش دار حرف م مرد

صورتش را  قیتوانستم دق ینم

 مجسم کنم. صورتش هم

 جیآمد!!! سرم گ یکش م انگار

رفت... فشارم افتاده بود؟! دلم 

 خورد و خبري از یم چیپ



را  یزن غینبود، صداي ج برادرم

 ...شد اهیو همه جا س دمیشن

چشمانم را باز  یبیسردرد عج با

 چهیخبري از آن دلپ گریکردم. د

 یي تهوع آور نبود. ول

 ادآوريیخشک بود. با  دهانم

و صدف، با وحشت  نیو رامت یعروس

 نشستم، درد میدر جا

که مجبور شدم  دیچیدر سرم پ بدي

 .را ببندم میچشم ها

 رهام؟ -

بود. چشمانم را باز  ایمار صداي

بود و  ستادهیا میکردم. روبرو

 اديیز زیچ ییبایاز آن ز

به  شیچشم ها ریبود. ز نمانده

شده بود و چشمانش  اهیطرز بدي س

 پف کرده بود. روسري



روي سرش بود.  ینامنظم ساتن

را هنوز باز  شیمشخص بود موها

 نکرده و فقط تاج را

 ی. مانتوي کرم رنگبرداشته

 شیبه سرتاپا یبود. نگاه دهیپوش

 :انداختم

 شده؟ یچ -

م انداخت و هق حصاررا در  خودش

 هقش کل اتاق را پر کرد: 

 

 یام... وقتفکر کردم مردي ره -

افتادي از  نیوسط مجلس روي زم

 ترس مردم... سکته

. دکتر گفت ییهوی. چت شد زدم

بود. من...  نییپا یلیفشارت خ

 .رهام دمیترس یلیمن... خ



لحظه هم از کنارت  هی شبید از

جدا نشدم. فقط سارا برام لباس 

 .آورد، نرفتم خونه

خواستم بپرسم  یکردم. م نوازشش

چه شد که در اتاق باز  نیرامت

 و سارا و میشد و مر

 افهیوارد اتاق شدند. ق خاتون

 ایدست کم از مار میسارا و مر

 .نداشت

 می. مردندیمرا بوس کیبه  کی

 یحال یلبه ي تخت نشست و با ب

 :گفت

 .نگرانت بود یلیبابا خ -

 :کرد لیجمله اش را تکم سارا

 کیهمه نگران شدن. از حاال تا  -

 میبه همه جواب پس بد دیماه با

 افت فشار هیکه فقط 



 .بوده

 :ختیرا به هم ر میموها خاتون

معموال عروسا استرس دارن. پسر  -

 !بود شتریما استرسش ب

هم  ایو سارا و مار می. مردیخند

. دندیحال خند یبه دنبالش ب

 مشکوکانه نگاهشان کردم و

 :اوردمیهم طاقت ن آخر

 کو؟ نیرامت -

 :پوزخند زد میمر

 .کم تو َلکه هی -

که  نیآمد. هم رونیآرام ب نفسم

 .زنده بود خوب بود

 .صدف رفته -

نگاه  میدهان باز به مر با

 :کردم. سکوت کرد. با تعجب گفتم



 کجا؟  -

 

 :جواب داد سارا

 .نامه گذاشته و رفته هی -

نفسش را به صورت آه  خاتون

 :فرستاد رونیب

داره  یباالي سر گور خال دیفهم -

 یم یکنه البد! چه فرق یم هیگر

 گفته طالقش نیکنه! رامت

 !خواد بره ی. هر گوري مدمینم

هنوز باز بود. صدف رفته  دهانم

 یکه شب قبل م یبود؟! همان زن

 خواست دوباره نقشه ي

برادرم را بکشد؟!!! به  قتل

 نیرفته بود؟! به هم یراحت نیهم

 را شیهمه ي نقشه ها یراحت



 !!!کرده بود و رفته بود؟ رها

و محمد و احمد (باجناقم)  نیشاه

 نیبا هم وارد اتاق شدند. شاه

 :با خنده گفت

داداش تو که پاك آبروي ما رو  -

 .بردي

 :دیخند محمد

 کردي؟ یبودي رو نم یغش -

به  هی. بقچاندیگوشش را پ ایمار

خنده افتادند. به اجبار 

... صدف واقعا رفته دمیخند

 بود؟! به

 حذف شده بود؟ طانیش یراحت نیهم

را  میجلو آمد و بازو احمد

 :دیچسب



خونه کم  میپاشو بر ق،یپاشو رف -

 .میو بر میجمع کن لویکم وسا

 :گفت نهیهم دست به س نیشاه

 یبسه هر چقدر من خرحمال -

گردي  یرو کردم. برم یجنابعال

 یهفته م هیسر کار من 

حاج خانومو  یبرم مرخص خوام

 .ببرم مشهد

 :حال غر زدم یب

فقط غرشو سر  یماه برو مرخص هی -

 من نزن. 

 

 میروي تخت بلند شدم. کفش ها از

و رو به احمد تشکر  دمیرا پوش

 یکردم و گفتم خودم م

 .راه بروم توانم



. تنها میوارد عمارت شد یوقت

 نیرامت امدین دنمیکه به د یکس

 هم حالم را نهیتهم یبود. حت

. مشخص بود خوشحال است. دیپرس

 :خاتون در گوشم گفت یوقت

تو قبر دراز  شبیپاي مادرت د -

 .شد

حال  نیکردم مادرم تماشاگر ا حس

خوب همه است! از پله ها که باال 

 رفتم جلوي اتاق یم

لبخندي  ایمکث کردم. مار پدرم

 :زد و گفت

من برم  یتا تو با پدرت حرف بزن -

 .لباسمو عوض کنم

تکان دادم و رفتنش را نگاه  سري

به اي به در اتاق زدم کردم. ضر

 و بدون منتظر ماندن



وارد اتاق شدم. پدرم  یپاسخ

بود.  ستادهیسرپا پشت پنجره ا

 سرش را به سمتم چرخاند و

 .ام ماند رهیخ

گرفتم و در را پشت  یقیعم نفس

 :سرم بستم

 .سالم -

 :بار بدون مکث پاسخ داد نیا

 سالم. بهتري؟ -

کل صورتم را پوشاند. به  لبخند

 یلینگاه کردم. دلم خ شیدست ها

 ش راحصاروقت بود 

کرد. به  یم غیخواست و او در یم

بار  نیصورتش که نگاه کردم ا

 روي یلبخند کمرنگ

 .نقش بسته بود شیلبها



بود تا حس کنم  یکاف میبرا نیهم

 .براي من است ایدن

کنم حاال مادرت از من  یحس م -

 نهیکه تهم نی... همهیراض

 باشه نیدوباره تنها زن رامت

 . هیمادرت از من راض یعنی

 

 :دادم هیتک وارید به

من نخواستم که صدفو طالق بده...  -

 .نزدم یبه صدف هم حرف

دانم به چه نشانه اي  ینم سري

 .تکان داد که باعث شد سکوت کنم

اتفاق  نیدونم تو باعث ا یم -

 .یخوب

نگاه کرد و  رونیبه ب دوباره

 :زمزمه کرد



 .پدر شدنت هم مبارکه -

دانستم  یگر گرفت و م میها گونه

 یآگاه شدن پدرم حاصل دهن لق

 یدخترهاست. ممنون

لب گفتم و از اتاق خارج  ریز

 ینم میشدم. مگر دستم به مر

 وارد اتاق شدم ی! وقتدیرس

آمد. لبه ي  یشر شر آب م صداي

تخت نشستم. به در اتاق ضربه اي 

 خورد و ماندانا وارد

 :شد اتاق

 آقا رهام؟ یخوب -

 :زدم لبخند

 .الحمدهللا بهترم -

 :گفت رهیبه دستگ دست



. ان میما صبحونه رو خورد -

 یراه م گهیربع د هیشاا... تا 

 ن؟یای. شما هم امروز ممیافت

 :را تکان دادم سرم

راه  میآره. ما هم صبحونه بخور -

 نجایاگر ا دیببخش گهی. دمیفتیم

 .بهتون بد گذشت

 :زد یضیعر لبخند

بود.  یعال زیاتفاقا همه چ -

 . شهیآخر شب هم خاطره م جانیه

 

را درشت کردم و او با  میها چشم

را  میخنده خارج شد. لباس ها

 عوض کردم و شروع

داخل  لیبه جابجا کردن وسا کردم

از حمام خارج  ایچمدان ها. مار

 که یشد و در حال



کرد به من  یرا خشک م شیموها

 .شد رهیخ

 :حال تا کردن لباس ها گفتم در

 یبه بابا گفته ن میفکر کنم مر -

 .تو راهه مونین

 :خونسردي جواب داد با

 .من گفتم -

شده به او نگاه کردم.  خشک

 :دیخند

پدرشوهرا و عروسا  شهیخب هم -

دارن. خواستم واسه  یخوب ارتباط

 .منم صدق کنه

بودم که  یخسته تر از آن فیح

 نینشان دهم وگرنه گوش ا یواکنش

 ینم چاندنیدختر پ

 :! تنها گفتمخواست؟



رسم.  یحساب تو رو به وقتش م -

 .فقط بذار پامون برسه خونه

. از خنده اش دیخند سرخوشانه

از شدت خنده  یخنده ام گرفت. کم

 اش کم کرد و با

 :گفت یآرام صداي

زدي!  یکاش با برادرت حرف م -

 یلیصدفو خ نیگفت رامت یم میمر

 دوست داشته که به

بوده  ستادهیتو روي همه ا خاطرش

! دهیو حرف مردمو به جون خر

 که نه هیعصب یلیحتما خ

جمع  یو نه قاط رهیم دنبالش

 .شهیم

تکان دادم و  یرا به آرام سرم

 :گفتم



دوست نداشت. اما  نویصدف رامت -

 یخواست و ه یصدف رو م نیرامت

 زد یخودشو گول م

 صدف دوستم داره!  که

 

 یانداختم. کاش م نییرا پا سرم

توانستم طوري آرامش کنم. دست 

 روي شانه ام ایمار

 :نشست

. بعد با میجمع کن لویوسا ایب -

 .داداشت شیپ میهم بر

را با لبخندي تکان دادم و  سرم

را جمع  لیکمکش کردم تا وسا

 .میکن

ربع چمدان هاي بسته  کیاز  کمتر

شده را جلوي در گذاشتم و از 

 خواستم آنها را نیشاه



 یبگذارد. رو به جمع نمیماش در

 یکه در سالن در حال خداحافظ

 بودند، گفتم که کمتر از

 یما هم راه م گریساعت د مین

به سمت  ایو بعد با مار میافت

 و بعد از در میرفت نیاتاق رامت

 .میوارد شد زدن

 دهیروي تخت دراز کش که نیرامت

در کنار من،  ایمار دنیبود با د

 بلند شد و کنار تخت

روي لب  ی. لبخند کمرنگستادیا

 :نشاند

 ن؟یسالم خوب -

 :زودتر جواب داد ایمار

 ؟یممنون. شما خوب یلیسالم. خ -

نگاه کردم.  نیچشم هاي رامت در

 :خودش زودتر به زبان آمد



 !ستیمهم ن گهی! دالیخ یب -

 :دمیحال خند یب

 یراحت نیکه به هم شهیباورت م -

 !رفته باشه؟

را باال انداخت و  شیها شانه

آورد و  رونیب بشیدستش را از ج

 :کاغذي را به سمتم گرفت

 .شهیباورت م یچند بار بخون -

شناختم. هر چند  یرا م دستخطش

که حس کردم صدف قبال ها خوش خط 

 چیتر بود! ه

اضافه اي در نامه نداده  حیتوض

 یبود. مشخص بود که هول هولک

 بدون  ینوشته شده، حت

 



رود چون  ی! فقط گفته بود مسالم

عالقه اي به  گریکند د یحس م

 ندارد. خواسته بود نیرامت

 !دنبالش نرود یکس

 :خط آخرش پوزخند زدم و گفتم به

تونسته دنبالش  یم یجز تو چه کس -

 !رو نداشت یبره؟! اون که کس

 :دیهم خند نیرامت

احتماال منظورش هم فقط من بودم!  -

داشت که صدف  ریمادر پ هیوگرنه 

 یخانوم عارش م

هم مرده  دیبگه مادرمه! شا شد

 !باشه تا االن

را تا شده به او دادم.  نامه

شانه به شانه ام رو به  ایمار

 :گفت نیرامت



که  میتر از اون کیکوچ یلیمن خ -

 یکنم، ول حتیو نصبخوام شما ر

 به گهیکنم د یم هیتوص

 .دینکن هیظاهر تک ییبایز

 :با طعنه اي آشکار گفت نیرامت

هم خوشگل بود هم  شهینم یعنی -

 خوش قلب؟

سري تکان داد  یجیبا گ ایمار

 :و گفت اوردیاما کم ن

 هیکاف یدرسته اما، گاه -

 ییبایتا ز میچشمامونو باز کن

 به یبه راحت کمونیآدم هاي نزد

که هم  نهی! مثل تهمانیب چشم

 !جوون تره و هم بکر تر

 :دیباال پر نیابروي رامت کی

 !حیصح -



زد و رو به من ادامه  لبخندي

 :داد

 .شهیبراي بچه ات م یمادر خوب -

که قرمز شده  ایبه مار متعجب

با تک  نینگاه کردم که رامت

 :خنده اي گفت

 مینگاش نکن من از مر نجوريیا -

 . دمیشن

 

 نیراحت شد و به رامت المیخ

 .نگاه کردم

راه  هی دی! شاديیخدا رو چه د -

 .شد دایهم واسه من پ یدرمان

با  ایگفتم. مار یشاالله ان

صبحونه بخورم،  رمیمن م«گفتن 

 از اتاق خارج »ذارمیتنهاتون م



 .شد

 نیدوباره به صورت رامت یوقت

از همان لبخند  گرینگاه کردم د

 !اي هم خبري نبود هیعار

فاصله گرفت و به سمت در  یکم

به در  هیرفت آن را بست و تک

 :گفت

 .کردم رونشیصدف نرفت. ب -

 :درشت شد چشمانم

 !؟یچ -

 :سمت پنجره اتاقش رفت به

مجبورش کردم اون نامه رو  -

 .کتکش زدم ی! حتسهیبنو

 :کرد یکیستریه خنده

 !من زده باشمش؟ شهیباورت م -



ترسناك شد و به من چشم  نگاهش

 :دوخت

 انتکاریمثل سگ زدمش! سزاي زن خ -

 .نهیهم

 یالسالم هیعل نیهمچن نیرامت خود

جنون  تیواکنش نها نینبود اما ا

 داد! تنها یاو را نشان م

 :میتوانستم بگو یم

 !؟یکِ  -

 گفت:  رونیبه فضاي ب رهیخ

 

از جمع جدا  دمیوسط مجلس د شبید -

شد. دنبالش رفتم تو کلبه 

 یدونم چ یخاتون. نم

خواسته  یم دیسرش بود! شا تو

فرصت  نیبهتر یبره! ول ییدستشو

 میبود که از زندگ



 .کنم حذفش

ي شوك به قدري قوي بود که  ضربه

 یاز خود نم یواکنش درست

 توانستم نشان دهم. با تته

 :گفتم پته

رفته خب... چقدر امکان داره که  -

طالقش بدي که  دیباشه!؟... تو با

 نتونه برگرده!... اون

 یدندون طمعو نم یراحت نیا به

 ...کشه

... دهانم بسته شد. نگاهم دیخند

 :کرد

 !تونه برگرده ینم -

بر چهره ام نشاندم. سرش  یاخم

دانم  ینم دییرا به نشانه ي تا

 تکان داد و با زيیچه چ

 :گفت یآرام صداي



باشه  دهیاش ترککه جمجمه  یکس -

کنه!  ییتونه برگرده و ادعا ینم

 !تونه؟ یم

نکرده  یجمله اش را حالج هنوز

 :گفت یبودم که با لحن ترسناک

توي گوري که براي من کنده بود  -

 .خاکش کردم

 رونیرو به ب یبا ظاهري معمول و

 :گفت

بوي تعفنش  میدعا کن دیفقط با -

 ینم یباغو برنداره... وگرنه کس

 یکس شبیفهمه. آخه د

بود.  ومدهیکلبه خاتون ن سمت

همه  یوقت رقص شما کشتمش... وقت

 یسرگرم غش جنابعال

 .خاکش کردم شدن



به صورت وحشتزده ام زل  دوباره

 :زد

 !یراحت نیبه هم -

شد.  یخال میپاها ریکردم ز حس

 به در ضربه زد:  یکس

 

برو صبحونه  ایرهام جان مادر ب -

 .بخور. همه رفتن

خاتون در سرم اکو شد.  صداي

 :مسخره ام کرد نیرامت

غش نکن!  نجایتو رو جون خاتون ا -

 .برو صبحونه تو بخور ایب

 :سکته کرده ها لبخند زدم هیشب

 !مگه نه؟ یدروغ گفت -

 ینم«را به نشانه  شیابروها

 :باال فرستاد» دانم



شد بتونم  یخودم هم باورم نم -

 یخوب حفظ کنم! م نقدریظاهرمو ا

 داداش یدون

 ...کهیکوچ

 .سکوت نگاهش کردم در

 هی اهیابر س هی میبذار فکر کن -

... دیروي خونه بار یمدت طوالن

 غرق لشیمادرمون تو س

شد و  فی... تن هامون کثشد

هامون کدر... اما حاال  ارتباط

 یزندگ ایتموم شده. ب یهمه چ

 ...... رازمو حفظ کنمیکن

 :طاقت گفتم یب

 ...آدم ُکشت هیتو  نیرامت -

 :زد داد

 ...از سگ کمتر بود -



 :دیلرز شیصدا

 یکه حت هیاهیصدف همون ابر س -

نداره. ولش کن  یارزش ناراحت

 .رهام... هوا صاف شده

شد و من قطره ي  رهیآسمان خ به

اشک راه گرفته روي گونه اش را 

 :. زمزمه کرددمید

 تنهام بذار.  -

 

بزنم اما لرزش  یخواستم حرف یم

مانع شد. عقب عقب به  شیهاشانه 

 سمت در رفتم و از

جلوي راه  ایخارج شدم. مار اتاق

به دستم داد و  یپله لقمه بزرگ

 :گفت

 .میبدو که از همه عقب موند -



 یچه کرده بودم؟!!! با چه دل من

آدم در باغش  کیخانه که  نیاز ا

 دیمدفون شده بود، با

رفتم؟! صورتم غرق بوسه  یم

شد. خواهر خاتون و خواهرانم 

 میزاده ها و شوهر خواهر ها

 نهی. با تهمدمیکش حصاردر  را

شدم.  نیدست دادم و سوار ماش

 قبل از خروج از باغ نگاهم

کلبه خاتون  یحوال ییجا را

شاهد  شبیکلبه د نیچرخاندم و ا

 .قتل دردناك بود کی

 یظرف مایو س میباغ خارج شد از

. دیپاش نیروي زم نیآب پشت ماش

 ام یرانندگحواسم به 

 :زد ینفس حرف م کی ایو مار نبود



دنبال  میبر دیبه بعد با نیاز ا -

 هی دی. اول بامونین یکارهاي ن

 چک آپ هیدکتر برم و 

 یبشم. واي رهام! بعد کل یاساس

 ...دارم دیخر

به لب نشاندم.  یمصنوع لبخندي

 یسر در نم شیاز حرف ها چیه

 راحت نقدریآورم. چطور ا

کردم  یخودم فکر م یزندگ به

بود؟  دهینفر به قتل رس کی یوقت

 :تلنگر زد یکس

راز  یکی نیخواي برگردي و ا یم -

بار چه  نی! ا؟یرو هم فاش کن

 افته؟ احتماال یم یاتفاق

کشه! دفعه  یرو م نیرامت پدرت

پدرت رو!!!  نهیبعد چطور؟ تهم

 همه خوشحال ديیند



 نی! مگه به خاطر همبودن؟

که همه  یبرنگشته بودي؟! برگشت

 .بشن یمیبا هم صم

دستانش را دور گردنم  یکس

خواست  نیانگار! رامت چاندیپ

 رازش را نگه دارم! مگر مردن

شد؟!  ینفر هم راز محسوب م کی

همه مدت  نینبود بعد از ا یکاف

 که برگشته بودي تنها

کردي؟  یم یپدرت معذرت خواه از

 یفتیب نهینبود به پاي تهم یکاف

 که نیاز ا ییو بگو

خانه آوردي  نیرا به ا صدف

بود حتما  اجی! احت؟یمانیپش

که  ندیچنان صحنه اي بب نیرامت

 به

 برسد؟  یوانگید مرز

 



آقا رهام! فقط از  دستخوش

برادرت قاتل نساخته بودي که 

 هم به پرونده ات یکی نیا

 .!شد اضافه

گرفتم... کاش  یقیعم نفس

گرفتم... صدف هر  یم یفراموش

 چقدر هم بد... هر چقدر

!... اما طانی... هر چقدر شپست

... میما مسوول مجازاتش نبود

 یرا م نیاگر راز رامت ایخدا

شد! اگر  یتباه م میایدن گفتم

 !گفتم چه؟ ینم

خداى من و سرور من، حکمى را بر "

من جارى ساختى که هواى نفسم را 

 روىیدر آن پ

 شیآرا بکارىیو از فر کردم

. پس مرا به دمیدشمنم نهراس

 نیو بر ا فتیخواهش دل فر



 شیاریو ارادهام  اریاخت امر

 .نمود

 هیو بر پا نسانیبد پس

از حدودت گذشتم، و  میگذشتهها

 با برخى از دستوراتت مخالفت

حجت تنها از آن توست  نمودم،پس

حقى  چیو مرا ه نهایدر همه ا

 در آنچه بر من از ستین

جارى شده و فرمان و  تیقضا سوى

 .ملزمم نموده شتیآزما

پس از کوتاهى  نکیخداى من ا اى

در  ادهروىیدر عبادت و ز

 خواهشهاى نفس عذرخواه،

گذشت  اىیشکستهدل، جو مان،یپش

طالب آمرزش، بازگشتکنان با 

 حالت اقرار و اذعان و

به گناه، بىآنکه  اعتراف

از آنچه از من سرزده  زگاهىیگر



هگاهى که به آن و نه پنا ابمیب

 رو

 نکهیکنم، جز ا دایپ آورم

عذرم باشى، و مرا در  راىیپذ

 .ىیبگنجا رتیرحمت فراگ

و به  ر،ی! پس عذرم را بپذایخدا

ساز  میبدحالىام رحم کن و رها

 "از بند محکم گناه

 )لیاز دعاي کم یقسمت(


