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تمام تنم نبض گرفته و از استرس زیاد به عرق نشسته بود. بار دیگر نگاهی به 
 آیم. ام انداخته و با کسب اجازه از استاد از کالس بیرون میساعت مچی

رنگ و رویم از ترس پریده ولی بیحالی ساختگی را هم چاشنی آن کرده و 
کشانم. خانم حسینی منشی آموزشگاه منشی آموزشگاه می هایم را سمتقدم

های آموزشگاه دارد و همه او را به نام کوچک ی خوبی با اکثر بچهکه رابطه
ها را وارد سیستم های واریزی بچهزنند، پشت مانیتور نشسته و فیشصدا می

کند. تفاوت سنی زیادی با دانش آموزان مرکز ندارد و همین باعث می
به او  ام را در مشت مچاله کردههاست. پشت پالتوی توسیاش با بچهراحتی

 شوم.نزدیک می

 .سالم مونا جون -

 مگه نباید االن سرکالس باشی؟  چرا اینجا وایسادی؟. عزیزم. سالم -

 .یه کاری داشتم راستش -

 رنگت چرا اینقدر پریده حاال؟. بگو گلم -
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 . باید یه سر برم داروخونه... امممم... چیزه - 

 .دوره شدی؟ مسکن بخوای ژلوفن دارما. ی باباا -

 دهم:قیافه ی مستاصلی به خود گرفته با خجالت جوابش را می

 . چجوری بگم؟ حتما باید یه سر برم داروخونه... راستش... مسکن نه -

شه افته؟ یکی دوساعت دیگه کالست تموم میبا دستمال کارت راه نمی -
 .ها

اگه اشکال نداره . نم لباسم لک شدههمین االنشم فکر ک. نه بابا مونا -
 . خواستم هودیت و قرض بگیرممی

رود و هودی کشمیر چهارخانه را از مونا به سمت رخت آویز کنار سالن می
 دارد. روی آن برمی

 . چه اشکالی؟ بیا گلم. نه بابا -

 .زودی برم داروخونه. پس من تو دستشویی با مانتوم عوضش کنم -

 .باشه -

هودی خانم حسینی با پالتوی خودم، از دستشویی بیرون بعد از عوض کردن 
 روم.آیم و با نگاهی شرمزده مجدد به سمت  میز منشی میمی

 جانم؟ چیزی شده؟ -

 .امروز اینو من پوشیدم خودت چیکار میکنی؟ یخ میکنی که... میگم -
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من؟ میخوام چیکار کنم؟ مجید آخروقت میاد دنبالم با ماشین میرم  - 
برو تا وقت کالست بیشتر از این نگذشته . ان نباشنگر . خونه مامانش

 .برگردی

 آورد و با خنده ادامه میدهد.صدایش را پایین می

تو میگیره تو استاد شمس و که میشناسی یه وقت دیر میکنی پاچه  -
 . کالس

 .فقط یه چیز دیگه... باشه. باشه -

 چی شده؟ -

گیرم. با گفتن: " یپاکت سفیدی را از داخل کوله بیرون کشیده و طرف مونا م
روم. قبل این پیشت باشه لطفا. آخر وقت میام ازت میگیرم." به سمت در می

از بیرون رفتن از آموزشگاه، در همان راه پله مقنعه را به سرعت از سرم بیرون 
ام را پوشم. موهای بافته شدهکشیده و کاله بافتنی سیاه را به جای آن می

له را از دوطرف شانه هایم آویزان کرده و در اندازم. کوداخل یقه پشتم می
خالف جهتی که راننده ی فربد ایستاده با گامهایی بلند و سریع شروع به 

 کنم. حرکت می

اندازم زده نگاهی به پشت سرم میرسم، هولبه اولین گذرگاه عابرپیاده که می
روم ار میو با اطمینان از اینکه کسی در تعقیبم نیست، فورا به سمت دیگر بلو

 کنم.و دستم را برای اولین تاکسی زرد رنگ بلند می

 !دربست -
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* 

یعنی چی خانوم؟ یعنی چی دو ساعت پیش رفت؟ داروخونه که همین  -
 کجا رفت بهت میگم؟.  بغله

گفتم که وسیله بهداشتی الزم داشت رفت .  داد نزن آقای محترم -
 . داروخونه بعدشم برنگشت

نامزد من یکساعت پیش کالسش . و کفری نکنببین خانم من. الاله االاهلل -
اگه بیرون میرفت . باید تموم میشده، راننده هم که دم در وایساده بوده

 . باید میدیدش

اند و از شدت حرص رنگ پوستش به رگهای گردنش به وضوح برجسته شده
کوبد. سرخی میزند. رو به جلو خم میشود و با دستش محکم روی میز می

 ث میشود چشمان خانم حسینی بسته شود.صدای بلندش باع

 میگی کجا قایمش کردین یا این خراب شده رو رو سرتون آوار کنم؟ -

اقای کیانی مدیر موسسه که تا این لحظه سعی داشت دخالتی نکند با این 
 جمله ی فربد از جا برخاسته و او را به آرامش دعوت کرد.

ای رو مستقیم آقای محتشم، اینجا مهد نیست ما بخوایم هر بچه -
گذشته از اون، خانم حسینی .  آموزشگاه کنکوره. تحویل والدینش بدیم

خانم محتشم هم که . منشی این مرکزه نه مسئوله مراقبت از نامزد شما
 .شاید برگشته باشن منزل. بچه نیستن
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ی ها آرام شود. کم کم داشت دلیل دلشورهتر از این بود که با این حرفعصبی 
 یافت. به جانش افتاده بود را درمی بدی که از صبح

ترگل یه پاکت داد ... قبل رفتن ... یه چیزی یادم افتاد! آقای محتشم -
 .بهم گفت بعد کالسش ازم پس میگیره

 االن میگی؟ کو؟ -

 . ایناهاش -

ی پاکت را به دست فربد داد. چند تراول پنجاه تومانی و دست خط ترگل همه
کرده در جان فرید را کشان کشان به آن چیزی بود که شک و تردید رخنه  

 غرد:وادی یقین میبرد. با خشم رو به دخترک می

شما واسه همه بچه های اینجا تریپ معرفت برمیداری و لباسای تنت  -
 و میبخشی؟

 بله؟ -

زند و پاکت را به سمتش پوزخندی رو به چهره متعجب خانم حسینی می
 و داده.پرت میکند: با مانتوی شما رفت؟؟ پول لباستون 

 

شود که به خانه برگشته اما هر لحظه آشوبش بدتر و بدتر شده. دو ساعتی می
مدام به موهایش چنگ زده و  فریاد کشیده. به عمرش هرگز خودش را چنین 

کشد و رگهای مغزش رو به انفجار درمانده حس نکرده بود. قلبش تیر می
. از حرص جایی شناخته زنگ زده و خبری نگرفتهاست. به هر کسی که می
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کوب شاید این التهاب را اش میسوزد. با مشت به سینهاش میمیان سینه 
 کم کند.

 .چقدر آزار میدی خودتو مادر. بسه دیگه فربد جان -

من احمق این چند روز . آب شده رفته زیر زمین! رفته. رفته مامان -
آخه اون . یه درصدم فکر نکردم بذاره بره. فهمیدم یه مرگشه ها

 . هی نفهم جایی رو نداره بذاره برهدختر 

کشد: "ترگل که جایی رو از روی استیصال دستهایش را روی صورتش می
نداره. همه کس و کارش ماییم. نه جایی رو بلده نه جرئت تنها رفتن داره. 

کنم چه بالیی سرش اومده یعنی؟ کافیه دستم بهش برسه. پاشو قلم می
 ی...."دختره

ی کم زیر پایه های میز می زند و صدای شکستن شیشهبا یادآوری چیزی مح
 شود: کثافتتتتت.روی میز در صدای فریادش گم می

گیرد: "یعنی میدم اون محسن ای میبا همان حرص گوشی را درآورده و شماره
هاش آویزون کنن. مردک پول چیو از من میگیره؟ سرش بی عرضه رو از خایه

 ی خیره سر از آموزشگاه زده بیرون؟"دخترهبه کجاش گرم بوده که ندیده این 

تون که فقط پول یامفت از من بمیرید همه... خبری نشد؟... الو صادق-
ها میزنیدش که این مردک و میبرید، انقدر با بچه... بسه بابا ببند.... میگیرید

من اعصاب ندارم ... از کجا معلوم خودش به ترگل کمک نکرده. مغور بیاد
همین . غلط کرده حواسش نبوده... ی چیو محسن چیکار کنه؟ چ ... صادق ها
 .ببرید مرتیکه رو. که گفتم
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آنقدر چپ و راست رفته و آنقدر فریاد زده که صدایش خش برداشته.  
چرخد و به مخاطبی که خودش هم همینطور با حرص دور خودش می

نی که در گوید. پک محکمی به سیگار رو به پایاداند کیست بد و بیراه مینمی
اندازد. حرصش دست دارد میزند و فیلترش را روی سرامیک زیرپایش می

اش بدتر از حرص و عصبانیت دارد خفه خوابد. نگرنیخوابد که نمینمی
 کند. می

ی کند از گردن و گوشهایش حرارت بیرون میزند. مغزش در کاسهاحساس می
ا به سمتش میگیرد سرش در حال جوشیدن و غلیان است. شوکت لیوان آب ر 

اما فربد لیوان را پس میزند و نیمی از آب درون لیوان بیرون میریزد. پشت 
ای ندارد اما سیگار دیگری داند فایدهچرخد. خودش هم میبه مادرش می

ی کند. شوکت قدمی به فربد نزدیکتر میشود و دستش را روی شانهروشن می
 گذارد. پسرش می

ترگل  اگه قرار بود . مای آموزشگاه و دیدیخودت میگی فیل. فربد جان -
ت رفته باشه که نمیاومد هودی منشی رو با کمک این پسره، راننده

اینهمه آرتیست بازی نمیخواست واسه . بگیره لباساش و عوض کنه
 . بیرون اومدن از اونجا

کالفه و مستاصل روی مبل نشست و سرش را بین دستانش گرفت: "میدونم 
دونستم ترگل راضی نیست. ولی م به جایی بند نیس. میمامان. ولی دست

 گفتم جایی رو نداره بره. گفتم مجبوره. گفتم کم کم درست میشه همه چی."

 سرش را به عقب برده و رو به سقف گرفت: "خداااا. یعنی کجا رفته؟"
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رود. لیوان آب دیگری پر کرده و در شوکت از جا برخاسته و به آشپزخانه می 
دهد. گردد و لیوان آب را به دستش میذاشته به سوی فربد برمیپیشدستی گ

زند. دست دوزد و جلوی پای فربد زانو میچشمان غمگینش را به پسرش می
 فربد را به دست گرفته و با نوازشی مادرانه سعی میکند آرامش کند: 

اصال شاید تا شب برگشت . جایی رو نداره جز اینجا. عزیزم درست میگی -
زبونم الل یه چیزیت . رنگت کبود شده. حرص نخور فدات شم .همینجا

منم برم ببینم تو اتاقش . بیا این آب و بخور حالت جا بیاد... میشه
 .کنم یا نهای چیزی پیدا میشماره

 گوید.از جا بلند میشود و با بغض رو به فربد می

 .پیداش میشه. جان من یکم آروم باش. بمیرم اینطوری نبیمنت مامان -

 

 

چرخد مبادا یکی از ام. نگاهم مدام به اطراف میروی صندلی ترمینال نشسته
های فربد پیدایم کند. ترس دست دور گردنم انداخته و مرا سخت در نوچه

آغوش کشیده. کم کاری نکرده بودم؛ خط قرمز فربد را رد شده بودم. لرزش 
و بیشتر میشود. ای که فربد پیدایم کند بیشتر دستانم با فکر کردن به لحظه

 دانم. حماقت کرده بودم؟ خودم هم نمی

خواستند. اینطوری فربد می ها که رفتم برای بلیط کارت شناساییسراغ تعاونی
های گیرم و روی صندلیبراحتی ردم را میزد. از باجه فروش بلیط فاصله می
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چرخد و نشینم. نگاهم مدام به چپ و راست میپالستیکی سالن انتظار می 
چالنم. تا بحال در جایی به این شلوغی انگشتانم را دوباره و دوباره درهم می

ساکهای بزرگی را  روند. بعضیام. مسافرانی که با عجله اینور و آنور مینبوده
کشند و بعضی هم تنها با یک کیف یا یک ساک کوچک عازم دنبال خود می

که گاهی وسط سالن آمده   هاییسفرند. رفت و آمد نگهبانان ترمینال، راننده
و شماره تعاونی و مقصد را فریاد میزنن تا کسی از مسافران جا نماند. صدای 

ی خوراکی ای که چند ردیف عقبتر از من با مادرش نشسته و بهانهی بچهگریه
گیرد. صداهایی که هر چند دقیقه یکبار از بلندگو اعالم میشود؛ سرم از این می

 رود. یج میهمه سروصدا و شلوغی گ

ام میگیرم. کاش هدفونم را آورده بودم تا گوشم را بروی دستم را به شقیقه
ام را تر بود. کولهبستم. تا دیشب همه چیز در نظرم سادهاین سرو صداها می

رفتم. اما االن انگار وسط کابوسی ترسناک ایستاده باشم، در داشتم و میبرمی
کنم ام را بغل میز کدام سو بروم. کوله پشتیدانم باید اای تاریک که نمیجاده

 گیرم. باید فکر کنم. و ناخن شستم را به دندان می

هایی که بیرون از ترمینال توانم برای مسیری اینقدر طوالنی به مسافرکشنمی
بردند اعتماد کنم. اصال اعتماد هم با صدای بلند شهرهای شمالی را نام می

کردم؟ پولی که همراهم کدام شهر؟ آنجا چه میرفتم؟  کردم، به کجا میمی
داد؟ بعد از آن چه؟ آنجا گیر چه ی چند روز مسافرخانه را میبود کفاف کرایه

 شناختم تا کمکم کند. آمد؟ کسی را نمیافتادم؟ چه بر سرم میکسانی می

نشیند. کمی بیشتر خودم را جمع مرد جوانی با یک صندلی فاصله کنارم می
تفاوت بودن ندارد. یک کنم نگاهش نکنم. اما او قصد بیسعی میکنم و می
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شود تا راحتتر اش گذاشته و کمی به جلو خم میدستش را روی  پشتی صندلی 
هایم تند میشود. اختیار اخمهایم در هم میرود و نفسبراندازم کند. بی

کنم. با ظاهری کامال امروزی و موهایی که مطابق مد ای نگاهش میلحظه
های سرش را خالی کرده و موهای باالی سرش را بلندتر نگه داشته، روز کناره

گیرم ام شده. رویم را بیشتر به سمت مخالف میبا لبخندی یک وری خیره
کشد و با صدای آرامی شاید از رو برود. اما خودش را کمی بیشتر جلو می

 دهد.مخاطب قرارم می

 اسمت چیه خوشگله؟  -

کنم. او  ام را بیشتر میاهش میکنم و یک صندلی فاصلهبا اخم غلیظتری نگ
 کند.روی میهم با خنده یک صندلی پیش

 .تابلوئه از خونه دررفتی. فقط میخوام کمکت کنم. رو ترش نکن بابا -

کنم. خون چرخانم و با استرس نگاهش میسرم را به سرعت به سمتش می
دهم انم را که قورت میشود. از کجا فهمید؟ آب دهدر تمام تنم منجمد می
 دهد.ام را پاسخ میخودش سوال نپرسیده

 .فهمه فرار کردی و جا نداریکورم ببینه می.  خیلی رفتارات تابلوئه -

 شوم.دست خودم نیست که عصبی می

چی میگی واسه خودت؟ فرار چیه؟ اصال کی هستی تو که نشستی اینجا  -
 مزاحم من میشی؟
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اندازد. همانطور که خیالی پا روی پا میا بیزند و ببه پشتی صندلی تکیه می 
 قیدی میگوید.کند و با بیسرش را به سمت من گرفته لبهایش را لوله می

من؟ تو فکر کن یه خّیرم که به دخترای مثل تو کمک میکنه تو خیابون  -
یه مرکز خیریه هم دارم که خوشگل خانومایی که مثل تو دوست . نمونن

 .با خیال راحت. ن شبا اونجا بخوابندارن از خونه بیرون بزن

منظور پلید پشت حرفهایش چیزی نیست که نفهمم. از جا بلند میشوم که 
بدو بیراهی نثارش کرده و از او دور شوم که با دیدن کسی زیر لب "بر خرمگس 

 شود.گوید و با اکراه از جایش بلند میمعرکه لعنت" می

تو . ی دیگه گیرت نمیاداهمچین شانس. جلو سرویس بهداشتی منتظرتم -
 .خر نشو. این ایستگاه لول من از همه باالتره

ام که مردی مسن با تی شود. گیج رفتارش ماندهو با قدمهای بلندی دور می
ای روی شود. لباس فرم نظافت پوشیده و کاله بافت کهنهبه من نزدیک می

درهم سرش است. موها و ریش جوگندمی مرتبی دارد و اخمهایش به شدت 
خواهد کف گیر است و میسخت کند انگار معلمیاست. طوری نگاهم می

حرف نگاهش میکنم. دهان که باز دستم را برای تنبیه خط کش بزند. بی
 ست.کند لحنش تند و عصبیمی

این . خوشی میزنه زیر دلتون نمیگین ننه بابای بدبختتون چی کار کنن -
ترای احمقی که از خونه دخ. بینی؟ بهش میگن شکارچییارو رو می

برگرد برو . به خودت ظلم نکن بچه جون. میزنن بیرون و تور میکنه



 

 
14 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

اگه بازم ببینم اینجا وایسادی یا اون . این بیرون خبری نیست. خونه 
 .مرتیکه باز اومده سراغت خودم میدمت دست پلیس

با ندازم و ام را روی دوش میعقب عقب قدم برمیدارم و بعد از سه قدم کوله
دوم. هنوز چندساعت بیشتر نگذشته که سرعت به سمت خروجی ترمینال می

ریزند ی من میام خورده. اشکهایی که بی اجازهاتیکت دختر فراری بر پیشانی
هایم را اند و قدمهای تندم باعث میشود سوز هوا گونهصورتم را خیس کرده

ا همین سرعت طی ها را بمنجمد کند. تا خروجی ترمینال و ایستگاه تاکسی
 میکنم. در این لحظه هیچ حسی پررنگتر از ترس نیست؛ حتی پشیمانی.

ام میکشم تا رد اشکها را پاک کنم. فکرهایی دستهایم را روی صورت و زیر بینی
اند "چاره دیگه ای جوند، یکصدا در سرم دم گرفتهکه موریانه وار مغزم را می

هفت سال برای جلب اعتماد زمان کمی  نداری". انگار باید به او اعتماد کنم.
های سبز و زرد کردم! چشمم بی هدف میان تاکسینبود. باید اعتماد می

چرخد. فرصت زیادی برای تصمیم گیری ندارم. باید هرچه سریعتر یکدل می
 شوم.

 

کنم. شود، با تردید به آدرسی که در دست دارم نگاه میتاکسی که متوقف می
 ت!". همینجاس7"پالک 

 دخترم آدرستون همینجاست؟ -

حواسم جمع راننده ی موسفیدی می شود که این مسیر یک ساعته تا تجریش 
حرف و با صدای رادیو نمایش طی کرده بود تا با سکوتش فرصتی به را بی
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من بدهد که برای بار آخر تصمیمم را حالجی کنم. تنها صدای جاری در  
صداپیشگانش بود که از رادیو ماشینش نمایشی با صدای دلنشین و گیرای 

شنیدم اما آنقدر فکرم درگیر بود که نمایش پخش میشد. صدایشان را می
فهمیدم. تنها دلم میخواست چشم ترین کلماتش را هم نمیحتی مفهوم ساده

 بخش مرد گوینده را گوش کنم.دار اما آرامشببندم و صدای خش

شوم. روبروی در ین پیاده میکرایه را حساب کرده و با تشکر زیرلبی از ماش
ایستم. دری ماشین رو که دری کوچکتر ای میبزرگ قدیمی و رنگ و رو رفته

در آن تعبیه شده. دیوار طوالنی حیاط نشان از متراژ باالی خانه دارد. 
های یاس از باالی دیوار سربرآورده و ارتفاع بیشتری به آن دیوار قدیمی شاخه

های خالی از برگ انگور هستند که مشخص ها شاخهبخشیده اند. باالتر از آن
 اند.است خیلی نزدیک به دیوار کاشته شده

گویم. آسمان گیرم و زیرلب الهی به امید تویی میسرم را رو به آسمان می
ی امروز هم مانند دل من ابری و گرگ و میش است. دستم را روی دکمه

ای رنگ با صدای تیکی باز گذارم. چند ثانیه بعد در قهوهآیفون قدیمی می
کوبد. "پس چرا هیچ صدایی نیامد؟ چرا کسی میشود. قلبم در گلویم می

اند؟" انگار ضربان قلبم به پاهایم هم کشیدهنپرسید کیست؟ انتظارم را می
 لرزند و سرجایشان بند نیستند.سرایت کرده که اینطور می

ی سبز سرم میبندم. منظرهکوله به بغل  وارد حیاط میشوم و در را آرام پشت 
و زرد و نارنجی روبرو همچون یک تابلوی نقاشی زیبای به استقبال آبان رفته 

کند و پاهای لرزانم را قوتی تازه و آرامش نهفته در آن، اضطرابم را کم می
روم. سرم ناخودآگاه کشم و چند قدم جلوتر میبخشد. نفس عمیقی میمی
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ای این حیاط که نه، این باغ را بررسی چرخد و زوایبه چپ و راست می 
کند. چرخیدن سرم کافی نیست که خودم هم یک دور کامل میزنم تا این می

 تابلوی زیبا را بهتر ببینم.

درختان قدیمی و سربه فلک کشیده ی داخل حیاط، بوته های یاس و پیچکی 
اند. یدهاند و از سر کنجکاوی تا آن سوی دیوار قد کشکه بیخ دیوار کاشته شده

خرمالوهای روی درخت بلند، آجرهای قدیمی، ورودی سنگفرش حیاط و 
حوض بزرگ آبی رنگ وسط آن ،همه و همه اصالت این ملک قدیمی را فریاد 

ی اطراف میزنند. آهسته آهسته قدمهایم را به جلو برمیدارم و نگاهم از منظره
 شود.کنده نمی

تو این حال و روزت . ریاونقدرام که فکر میکردم استرس ندا. خوبه -
 .وایستادی منظره تماشا میکنی

چرخانم که صاحب صدا تکان سختی میخورم. شوکه نگاهم را به اطراف می
 را پیدا کنم.

 .رو ایوون... اینجام. هول نشو -

دهم. از دیدن مرد روی بالکن یک نگاهم را به سمتی که گفته بود سوق می
ارم و فرار کنم. صولت مرد صاحب لحظه به سرم میزند رو به عقب قدم برد
ریزد. قامت بلند و شانه هایی پهن صدا، ترس را بیش از پیش به جانم می

که با دستانی در جیب روی ایوان ایستاده. چطور زودتر ندیدمش؟ ریش 
تر. به گمانم سی و هفت هشت سالی داشته نسبتا بلند سیاه و چشمانی سیاه

ب میشود. با دستانی در جیب باشد. دلم همچون موهای درهمش آشو
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خواهد همین جا حساب کاود گویی میشلوارش طوری با دقت سرتاپایم را می 
ام اعتراف کنم. این بود آن کار دستم بیاید و به تمامی جرایم کرده و ناکرده

گویم و پوست لب پایینم را از استرس فرد مورد اعتماد؟ "یاخدا"یی زیر لب می
 ی ورود زیر نظرم داشت؟ از لحظه به دندان میگیرم. یعنی

دهم و سعی میکنم ضعف را پس بزنم. فربد آب دهانم را به سختی قورت می
ام را محکم گفت "اونیکه بیشتر بترسه، زودتر میبازه". کوله پشتیهمیشه می

کنم. به خیالم با این کار ترسم هم بغل میگیرم و انگشتان دستم را مشت می
گذارم. ی بار هزارم خدا را صدا زده و قدم جلو میکم میشود. زیر لب برا

کنم صدایم نلرزد اما ام را کنار میزنم. سعی میموهای فرضی روی پیشانی
 میدانم چندان هم موفق نیستم.

 .ترگلم... سالم -

 باال تا پایینم را رفت و برگشتی نگاه میکند و کشدار جواب میدهد.

 . هم ورگل... هم ترگلی. اون که بله -

شود. ترس، حس ناامنی را نیز صدا میزند ام میواسته اخم مهمان پیشانیناخ
و هرکدام یکی از بازوهایم را دربرمیگیرند. انگار میخواهند مرا به مسلخ ببرند. 

شود: "یعنی این مرد هم با منه در اولین عالمت سوال باالی سرم روشن می
خواهد درفت؟" از  ماند یا اینجا را به من سپرده و خودشهمین خانه می

پوزخندی که بر لب میراند میفهمم ترسم را فهمیده. خودم و ترسهایم را لعنتی 
 میفرستم و قدمی دیگر جلو میروم.

 .اینجا بمونم... یه چند وقتی... یه ... قراره من... قراره -
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 . میدونم - 

 خوب؟ -

 .بفرما تو. خوب به جمالت -

ای ندارم اما سعی میکنم ارهاند چبرای لبهایی که میدانم به سفیدی گچ شده
ام هم افسارش را خود به دست گرفته گامهایم را محکمتر بردارم. صدای لعنتی

اندازد و مخاطب قرارم و خارج از اختیار من میلرزد. تک ابرویی باال می
 دهد.می

 مادرزادیه؟. نگفته بود لکنت داری -

 !چی؟َ -

 چرخاند.انگشتان دستش را در هوا می

 .یه چند وختی... همین یه . هتته پت. لکنت -

ام اش اخمهایم بیشتر به هم نزدیک میشود. داشت مسخرهادبانهاز لحن بی
آورد؟ به آنی ترس را فراموش کرده و درصورتش براق میکرد و ادایم را درمی

 میشوم: من لکنت ندارم.

او هم بالفاصله اخم کرده و با چشمان ریز شده نگاهم میکند. دوباره دست و 
تر به نظر میرسند. از نگاهش تر و سیاهایم میلرزد. چشمانش از نزدیک جدیپ

 میترسم. 

 .دنبالم بیا... راه بیفت... یه بار دیگه صدات و واسه من بردی باال نبردیا -
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کند و وارد خانه برای گفتن "خدایا غلط کردم" زیادی زود نبود؟! پشت می 
هایم را جلوی افتم. کتانییمیشود. همانطور کوله به بغل پشت سرش راه م

کشم مبادا بو آورم و جورابهایم را هم بسرعت از پایم بیرون میدر از پا درمی
 بدهند و بهانه دستش بدهم.

بعد از گذر از راهرویی کوتاه وارد سالن میشویم. سمت راست یک سالن بزرگ 
ل جدا رود از هابا چیدمانی قدیمی ست که با دو پله سرتاسری که پایین  می

شده. یک دست مبل استیل و ویترین چوبی و میز تلویزیونی که رویش 
اند. همه چیز است با چند گلدان و تابلو زینت بخش این سالن شدهخالی

ی این خانه در زمان خریدشان جزو است اما معلوم است اثاثیهکهنه و قدیمی
سالن پیدا اند. فرصت زیادی برای حالجی و اسکن های بازار بودهبهترین

نمیکنم. اتاقی در سمت چپ جا گرفته با چارچوبی فلزی که در ندارد. اول از 
همه به سمت همین اتاق میرود. به چارچوب خالی تکیه میزند و با سر به 

 داخل اشاره میکند.

کنه انگار قدیما خوش نداشتن زنی که آشپزی می. اینجا آشپزخونه ست -
 .م بودهرسم خوبی. رو از تو سالن دید بزنن

مات جمالت و صدای بم و مردانه اش بودم که به راهروی دیگری که طرف 
 دیگر سالن بود اشاره میکند.

 . این اولیه اتاق توئه... بیا... اینور هم اتاقاست -

 سری تکان داده و خیره به من کنایه آمیز میگوید:
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تی فکر تغییر دکور مکور نیفتی شازده خانوم همه جا رو صور ! البته موقت - 
 ... کنی

اش کامال عیان است حوصلگیمجال نمیدهد سرکی به داخل اتاق بکشم. بی
شاید هم میخواهد از همین حاال موضعش را در برابر من مشخص کند؛ که 

ی کلنگی حساب کنم. توانم روی او و این خانهبدانم دو سه روز بیشتر نمی
میکنم و  فورا به سمت در بعدی میرود. پشت سرش دهانی برایش کج 

 ی کج زیر لب تکرار میکنم."صورتی کنی" را با همان لب و لوچه

 .این دوتا در هم  مال حموم و دستشوییه -

بندد. روبروی در سرویس را باز کرده و دوباره قبل از نشان دادنشان در را می
 ایستد. در انتهای راهرو می

که خونه   وختایی. خوش ندارم کسی سرک بکشه تو اتاقم. این اتاق منه -
شاید یه وختایی چیزایی توش باشه که مناسب . نیستم در مرش قفله

 .سنت نباشه

 توانم جوابش را ندهم.چشمکی میزند و من نمی

کاری هم به اتاق شما و اشیای نامناسبش برای گروه .  من فضول نیستم -
 .سنیم ندارم

 ی متفکری به خودش میگیرد و با کمی مکث جواب میدهد.چهره

پا رو دمت میذارن زبونت راه . نه بابا؟ واقعا لکنت نداری. عهههه -
 .دست و بالت و بشور بیا تو سالن باید حرف بزنیم... میافته
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ای چرخد. نگاه تمسخرآمیزی به کولهمیخواهد برود که دوباره به پشت می 
 گوید.اندازد و میام میکه بغل گرفته

 .کلید از داخل روی دره.  اشیای قیمیتیت رو هم بذار تو اتاقت لولو نبره -

پوشد و با بیخیالی و از در آخر که درش روبروی اتاق موقت من است چشم می
منی را که اخمهایم بشدت در هم قفل شده  پشت سر میگذارد و به سالن 
برمیگردد. رو که برمیگرداند، پشت سرش دهن کجی کرده و بسرعت وارد 

ن تعلق خواهد داشت. از دیدن اتاقی میشوم که گفته بود در این مدت به م
کلید پشت در نفس راحتی میکشم. قبل از هرچیز هودی خانم حسینی را از 

آورم. بوی عطر شیرین و گرمش در این چند ساعت مرا به تن بیرون می
سردرد شدیدی دعوت کرده بود. نتوانسته بودم لباسی از خانه بردارم. مبادا 

 ش را جلب کند. اام توجه فربد و رانندهبزرگی کوله

ی بلوزم را باال میکشم و با وسواس بو میکنم. عطر هودی، بلوز را هم یقه
بهره نگذاشته است. دماغم را از بوی النه کرده در تارو پود هرچند اندک اما بی

کنم. موهایم در آورم و روی تخت پرت میبلوزم چین میدهم. کاله را درمی
داری پیدا کرده که سعی میکنم با دست دهاثر الکتریسیته ایجاد شده، وضع خن

مرتبشان کنم و موهای حالت دارم را ببافم تا باز بهانه ای برای تمسخر من 
تر از غول جنگلی دست این مرد ندهم. مردی که  در لحظه اول نامی شایسته

 برای هیبت و ظاهرش به ذهنم نرسیده بود!

یی قدیمی با سرامیک وارد راهرو میشوم و به سمت سرویس میروم. دستشو
خورد اما وجود مسواک و اش نمیسفید رنگ اما کامال تمیز. به قیافه
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ای با قاب سفید رنگ خمیردندان، حکایت از مسواک زدنش دارد. آینه 
ای روی دیوار باالی روشویی نصب شده. نگاهی در آینه به خودم شیشه

شم میتونی." روی سنگ کنم "تا اینجا رو تونستی. بقیهاندازم و زمزمه میمی
روشویی هم مایع دستشویی و هم صابون گذاشته. ظرف مایع را برمیدارم و 

اند. کشم. بوی خوشایندی ندارد. انگار پالستیک سوخته داخلش ریختهبو می
 ی بهتری است.همان صابون زرد رنگ گزینه

ابون، دستهایم را برای بار چندم با صابون میشورم و بو میکشم تا شاید بوی ص
عطر پیچیده در مشامم را کمرنگ کرده و سردردم را تسکین دهد. دست 

تر میکنم. بعد خیسم را دور گردنم میکشم و موهایم را با رطوبت دستم مرتب
آیم. دستهایم را جلوی بدنم از نگاهی دوباره در آینه از دستشویی بیرون می

که در سالن روی روم  در هم قفل کرده و با قدمهای آهسته به سمت او می
مبل سه نفره نشسته و پاهایش را روی میز پذیرایی دراز کرده است. کاش 
میشد و زیر پاهایش میزدم تا آنها را از روی میز بیاندازد. دوباره لقب غول 

هایش های مبل را از دوطرف زیر آرنجشود. کوسنجنگلی در ذهنم پررنگ می
 کند.ی در گوشی تایپ میکشیده و با اخم غلیظی میان ابروانش، چیز

تک سرفه ای میزنم تا متوجه حضور من شود. سرش را بلند کرده و بعد از نیم 
نگاهی جانب من با سرش به مبل روبرویش اشاره میکند. می نشینم. دوباره 

آورد و بعد از خواندن چیزی در آن، پاهایش را از روی میز گوشی را باال  می
دوزد. بعد از چند لحظه مکث زش را به من میبرداشته و چشمهای درنده و تی

 خودش سکوت را میشکند.

 میدونی که تا آبا از آسیاب نیفتاده نباید یه مدت جایی آفتابی بشی؟ -
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 ...اهم - 

 سرش را به نشانه ی نفهمیدن کج میکند:

اهم چیه بچه جون؟؟ بعد میگم زبونت مشکل داره با نیم وجب قدت  -
 .تو روی من خیز برمیداری

بندم و باز میکنم. معلوم شد! در این مدت از یم را با حرص محکم میچشمها
ای نیست. آن که باید اعصاب ماجراها خواهم داشت. چارهدست این غول بی

دست به عصا راه برود من هستم. اما هرچه زور میزنم عنصر اخم از اجزای 
به صورتم حذف نمیشود. هنگام جواب دادن سعی میکنم نگاهم را به جایی 

 جز چشمان نافذش بدوزم.

 .متوجهم... بله -

 ....خوبه -

به پشت تکیه داده و دستهایش را دوطرف مبل باز میکند. ناخودآگاه به عرض 
دستانش نگاه میکنم. قد این مرد چند سانت است؟ دستانش تقریبا از این 

رسد. یعنی واقعا قابل اعتماد است؟ دوباره ترس سر تا آن سر مبل می
وجبی به میشود. اگر اتفاقی بیفتد زور من به قول خودش نیمهمنشین دلم 

توانم از خودم در برابر او دفاع کنم؟ گوشه لبم را با استرس به رسد؟ میاو می
دندان میگیرم. نه! نه! نباید به چنین چیزهایی حتی فکر کنم. وقتی او تاییدش 

 کرده حتما قابل اعتماد است. خداااااا...

 تموم شد؟ -



 

 
24 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

 میپرسم: چی؟ هول زده 

حواست هست ... االن چرا تو فکری؟... همین دو دوتا چارتا کردنات -
قبل اینکه همچین غلطی بکنی که بخوای از خونه بزنی بیرون و اون 
مردک و دنبال خودت منتر خیابونا کنی باید حساب کتاباتو می کردی 

 نه االن؟

ک نکشد. نمیشود سعی میکنم همین اول کاری کوتاه نیایم تا در زندگی من سر 
که فقط او در موضع قدرت باشد و اینگونه با من حرف بزند. با اخم جوابش 

 را میدهم.

 .به شما ربطی داشته باشه... فکر نکنم حساب کتابای من به ... فکر -

 اندازد.کشد و نگاه معناداری به من میدستی روی ریشهای سیاهش می

کتاباش ربطی به من   عهههه؟ نه بابا؟ اونوخت این خانمی که حساب -
 ی منه؟نداره چرا اینجا تو خونه

 آورد اشک به چشمانم نیشتر میزند. از اینکه سربار بودنم را به رویم می

 . میخواستم خودم خونه اجاره کنم برم، اون نذاشت -

 چند سالته عمو؟؟  -

 باز هم کنایه و تمسخر. با پوزخند به جلو خم شده و میگوید:

که خونه کرایه میکردی چه به اسم خودت چه به ببین بچه جون، اوال   -
شازده خانوم شده تا حاال ... دوما ...  اسم اون، سه سوت ردت و میزدن

!... ای که نمیشناسن؟ نهشده یه شب و تنها تو خونه بمونن؟ اونم خونه
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ای رو های دیگهپس غالف کن بذار حرفم و بزنم قبل از اینکه دلیل ملیل 
 .سفیدت میکنهردیف کنم که سرخ و 

دستانش را در هم گره زده و نگاه تمسخر آمیزش رنگ جدیت به خود 
اند که از صورتش گیرد. انگار این اخم مسخره را به ابروهایش سنجاق کردهمی

 جدا نمیشود.

. قراره تا وقتی وکیلت بی سروصدا کارای رفتنت و ردیف کنه اینجا بمونی -
رث و میراثتم سامون بده و سهام تا وقتی که کارای ا. بعدش میری ترکیه

 . ی یکی از آشناها میمونیمهامت و بفروشه بریزه به حسابت، خونه

انگار که تازه چیزی به فکرش رسیده باشد، سرش را ناگهانی بلند میکند و با 
 شک  میپرسد:

ببینم، اصال چند سالته تو؟ به سن قانونی رسیدی که همچین  -
 شه بعدا؟هایی چیدین یا نه؟ شر نبرنامه

 من هم متقابال اخم میکنم و در چشمانش خیره میشوم.

اتفاقی بیفته ... نترس. بیست سالمه. معلومه که به سن قانونی رسیدم -
 .بچه دزدی حساب نمیشه

یک آن احساس میکنم زیر این ریش و سبیل انبوه لبخند گذرایی را میبینم. 
ظ جدیتش ادامه هرچند بالفاصله به موضع قبلی خود برمیگردد و با حف

 میدهد:
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پس کالس کنکور منکور چی میگه این وسط؟ خالی که  ! بیست سال - 
 ...بندی؟ نمی

جواب سوالش غم را به نی نی چشمانم مهمان میکند. اما حاال مجال توضیح 
 کشم تا در مقابلش کم نیاورم.دادن به مرد روبرو نیست. گردن می

 خیلی عجیبه؟. دوسال نتونستم برم مدرسه -

 مهایش دوباره براندازم میکند.چش

ولی آخه به قیافه تم سیزده چارده بیشتر . عجیب که نیست. نه -
 .زیادی فنچی. نمیخوره

میدانستم کمتر از بیست سال نشان میدهم. این را همه می گفتند، ولی سیزده 
و چاردهی که این مرد گفت یقینا غلو بود. خودم کم ترس و استرس دارم که 

با حرفهایش آزارم دهد و تحقیرم کند؟  برآشفته از نتیجه  او هم سعی دارد
ای که به آن میرسم از جایم بلند شده و دوباره در مقابلش گارد میگیرم. زبان 

کرد، باز سرخی که در تناقض با من ترسو بود اما خیلی وقتها افسار پاره می
ه بود را هم اعالم استقالل میکند و هر آنچه از بدو ورود در مغزم ردیف شد

 یکجا و رگباری بیرون میریزد.

چمه آقای محترم؟ مثل جنابعالی غول جنگلی باشم خوبه؟ . اصال فنچم -
چند شب قراره یه جای خواب بهم بدی از وقتی اومدم بند کردی بهم 

 .داری میکوبی منو

 کنم.ای به اطرافم میدستانم را باز میکنم و اشاره
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ای شما رو تو این عمارت شاهانه کمتر ج.  بعدشم، فنچ باشم بهتره که - 
 . تنگ میکنم

از اخمهایش و خیزی که به جلو برمیدارد آنچنان جا میخورم که بقیه ی حرف 
در دهانم میماند و با جیغ خفیفی به عقب میپرم. در لحن صدایش کوچکترین 

 خبری از آرامش و کوتاه آمدن نیست.

کردی، فکر کردی بیرون ببین شازده خانوم، یه غلطی کردی و از خونه فرار   -
تا وقتی اینجایی مقراض اون ... از اون قصر طالت خبریه کار ندارم، اما

. زبون درازت دست خودت باشه که من بچینمش، از ته میچینمش
 فهمیدی؟

فهمیدی آخر را آنچنان در صورتم فریاد میزند که به آنی چشمانم پر میشود 
ی عمویم هستم است مهمان خانهآید. هرچند سالهام به لرزش در میو چانه

ولی تابحال کسی صدایش را برایم باال نبرده. براستی لقب شازده خانوم 
 ام بود. بی لیاقتی کرده بودم؟ شاید! برازنده

با دیدن چشمان پرم، رنگ نگاهش بسرعت عوض میشود و خشم جای خود 
ناه پشیمان را به کالفگی میدهد. انگار او هم از فریاد کشیدن بر سر من بی پ

میشود که با پوف کالفه ای یکی از دستانش را به کمر زده و دیگری را روی 
 صورتش میکشد.

ِد آخه بچه، تو که تا خیز برمیدارم سمتت خودتو خیس میکنی چرا  -
 ...اختیار زبونت و نداری؟ 
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با تمام تالشی که برای  جدی و حق به جانب بودن دارد، شرمندگی لحنش  
 یکشد:خود را به رخم م

ها بدرفتاری کنم اما اعصاب من خوشم نمیاد با بچه. ببین دختر جون -
این چند روزی که اینجایی یه کاری کن پرم . درست درمونی هم ندارم

حاالم بشین همین اول کاری اتمام حجت کنیم تا حرفی . به پرت نگیره
 .واسه بعد نمونه

 و زیرلب برای خودش غر میزند.

 .فکر کردن چه خبره. رشوننشستن نقشه کشیدن خیرس -

ام را باال میکشم. به آرامی سر تکان میدهم. دوباره روی مبل جا میگیرم و بینی
آورد. یعنی از همین حاال پشیمان هزار و یک فکر دوباره به مغزم هجوم می

 ست!ام؟ نه، دیگر راه برگشتی نیست. دست به مهره بازیشده

 موبایلت خاموشه؟ -

 چی؟ -

بی اف می اف که نداری خاطرخواه بازیت گل . و میگمموبایل پوبایلت  -
 .کنه ردت و بزنن

خواهد دیگر با او کالفگی مشهودترین حسم در این لحظات است. دلم نمی
ای همکالم شوم. دوست دارم سریعتر حرفهایش تمام شود و به چهاردیواری

خگویی. که گفته به من تعلق دارد پناه ببرم. اما درمقابل  او مجبورم به پاس
کند، کم کاری نیست. به من پناه داده. اگر فربد پیدایم هرچه باشد کاری که می
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افتد. همانطور با سر پایین جوابش را زمزمه وار کند این مرد هم به دردسر می 
 میدهم.

 .موبایلمم تو همون آموزشگاه خاموشش کردم. خاطرخواه ندارم. نخیر -

 .خوبه -

. دوباره لحن قبل را به خود گرفته و به لحظاتی سکوت میانمان حاکم میشود
 گردد:موضع طلبکارش برمی

لباس مباس، خوراکی . چیزایی که الزمه رو بنویس رو کاغذ بده بگیرم -
 . موراکی، هرچی فکر میکنی الزم باشه

گیرد و برای بار چندم در همین یکساعت خون را نگاهش رنگ شیطنت می
نشاند. سرمای درونم و گرمای راه می در بدنم منجمد کرده و عرق شرم بر تنم

 گرفته زیر پوستم در جدالند:

شوند. میخواهم "بی ادب"ی در صورتش بگویم اما چشمانم به آنی گشاد می
ام میشود. این مرد در همین درازیای پیش مانع از تکرار زبانی دقیقهتجربه

تر است. چند دقیقه ثابت کرده هرچه کمتر به حرف گرفته شود، قابل تحمل
زبانم را گاز میگیرم تا سکوت میکنم. نگاهم را با اخم ظریفی به میز خالی از 

 دهد.دوزم و او ادامه میتلویزیون می

این مدت که اینجایی واسه اینکه هم سرت گرم بشه هم ... یه چیز دیگه -
من گرسنه که میشم . یه کار مفیدی کرده باشی غذا مذا رو ردیف کن

. مم تیلیت میکنم و میرم باال، مثل االن سگ میشمهمون نیمچه اعصاب
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. به استرس و ترس مرسی که کشیدی می بخشم. یه امروز و مهمون من 
 .ولی از فردا سر وقت شام و ناهارم به راه باشه

فکرم پی کلمات دوتایی که دنبال هم ردیف میکند رفته. انگار تیکه کالمش 
اندازد پرسشگرانه که باال میاست. سرش را جلوتر میکشد و با تک ابرویی  

 نگاهم میکند:

 .نگو آشپزی ماشپزی بلد نیستی که بدجور کالمون میره تو هم -

 .بلدم یه چیزایی -

در ضمن اتاق . حاالم لیستت و بنویس بعدشم پاشو برو تو اتاقت. خوبه -
اینجا اومدی فضولی . سمتش نمیری. درش قفله...  آخری تو راهرو

 .موقوفه

د تکان داده و از جا بلند میشوم. با نگاهی در اجمالی در سرم  را به تایی
آشپزخانه لیستی از مواد مورد نیاز آشپزی تهیه میکنم و به دستش میدهم. 

پروا هم کالم سعی میکنم تا جایی که میشود سکوت کنم و با این مرد بی
نشوم. لیست را مثل تکلیف شبی که به اجبار انجام داده باشند، روی میزش 

ذارم تا هرچه سریعتر به سلولی که به من اختصاص یافته پناه ببرم که از میگ
 ایستم:پشت سر صدایم میزند. بدون این که برگردم سرجایم می

 .یه کالم میپرسیدی خودم بهت می گفتم... راستی ترگل ورگل  -

 با تعجب به سمتش برمیگردم: چیو؟

 . اسمم ارسالنه. اسممو -
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 ی. چشمکی میزند: نه غول جنگل  

افتم. از خجالت حرفی که در عصبانیت به زبان آورده بودم به من و من می
دهانم چندبار باز و بسته میشود اما آوایی از آن خارج نمیشود. گونه هایم از 
حرارت شرم میسوزند. لبم را گاز محکمی گرفته و به سرعت به سمت اتاقم 

لی کنار تخت را میدوم و در را پشت سرم قفل میکنم. محض اطمینان صند
 هم پشت در میگذارم. کاش این یک هفته ده روز هرچه زودتر بگذرد. 

 

آمد. به قول بهرام کرم داشت. دست خودش نبود مردم آزاری. از خوشش می
کرد خوشش آمده دیدن رنگی که به یکباره روی گونه های دخترک را سرخ می

ریشهایش که در این  بود. از روی تخت برخاسته و جلوی آینه رفت. با دیدن
تر شده بود دوباره لقب غول جنگلی را به یاد آورده و چندروز بلندتر و نامرتب

نیشخندی زد. سه روز پیش  تازه از  تور طبیعت گردی دوهفته ای برگشته 
 بود. 

هنوز به آرایشگاه نرفته بود که با تلفنی بالفاصله مامور شده بود از دخترک 
نیامده بود تا محاسنش که قبل از سفر هم چندان مراقبت کند. فرصتی پیش 

مرتب نبود را کوتاه کند. آشفتگی موهایش هم بدلیل بدخوابی دیشبش بود 
 ای برای شانه زدنشان نداشت.که حوصله

نشست خوشش آمده از هراسی که با دیدن هیبتش در چشمهای دخترک می
رد؟ یا این موها را؟ ها کوتاه میکبود. مگر این ریش را دیگر به همین راحتی

ها حاال حاالها کار داشت. شاید دل پرش با داغ کردن با عزیزکرده ی محتشم
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این دخترک خنک میشد. مگر میشد فرصت به این خوبی را از دست بدهد؟  
ها تازه شروع کار بود. گاماس گاماس. لبخندش رفته این سرخ و سفید کردن

 رفته به پوزخند تبدیل شد.

 ت گرفته و پیامی در واتساپ فرستاد:گوشی را به دس

و در ادامه یک شکلک چشمک ارسال کرده . نگفته بودی همچین لعبتیه -
 .بود

 چند دقیقه بعد به محض دوخط شدن پیام، مخاطب شروع به نوشتن کرد:

 .من بهت اعتماد کردم. دست از پا خطا نمیکنی ارسالن -

 . تو اعتماد کرده بودتو واسه من از اعتماد حرف میزنی؟ فربد بدبختم به  -

 .اینقدر آزارم نده وقتی چیزی نمیدونی. ارسالن بذار آروم بمونم -

. یه چیزی خواستی گفتم باشه. نه کاری به تو دارم نه اون مرتیکه دیالق -
 .دیگه با کم و کیفش کاریت نباشه

 .سر به سرش نذاری. ها اون بچه گناهی نداره. ارسالن -

ی نداشتم" و یک شکلک بی تفاوت فرستاده و زیر لب زمزمه میکند "منم گناه 
 بندد.اپلیکیشن را می

باید به خرید میرفت و دخترک را ساعتی تنها میگذاشت. خوب بود استارت 
ترسها را از تنهایی این باغ درندشت در روز شروع کند. برای تنها گذاشتنش 

 در شب هنوز فرصت بود!
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* 

دارم و ی روی تخت را برمیاشدهی تزند، حولههمین که از خانه بیرون می
پرم. هودی خام حسینی و بلوزم را با صابون میشورم و دوشی داخل حمام می

سرسری میگیرم.  تمام کارهایم را با عجله انجام میدهم تا قبل از برگشتنش 
لباسهایم را پوشیده باشم. با هر بار چنگ زدن به لباس، کسی را که در حمام 

ده بود مورد عنایت قرار میدهم. ترسی مبهم در دلم النه را در راهرو تعبیه کر 
کرده. نکند برگردد و مرا در حمام و بدون لباس... چشمهایم را روی هم فشار 
داده و سرم را به سرعت به طرفین تکان میدهم. نه! رفته بود. خودم دیدم 

ر ی عطکه رفت. سرعت بیشتری به انگشتانم میدهم. تنم را از بوی آزاردهنده
برم را دور تنم پیچیده الی در را باز میکنم. سرم را بیرون می میشورم و حوله

به چپ و راست نگاهی می اندازم تا مطمئن شوم ارسالن در خانه نیست. به 
سرعت داخل اتاقم میدوم و در را قفل میکنم. پشت به در تکیه میدهم و 

ناخودآگاه حوله  نفس عمیقی از سر آسودگی میکشم که با دیدن صحنه روبرو
 را محکمتر در چنگ می فشارم. 

ی جوانب را درنظر گرفته بودم که این لعنت به من و حواس پرتم. کی همه
بار دومم باشد؟ پنجره ای بزرگ که ارتفاعش از کف اتاق بیشتر از سی سانتی 
متر نیست، بدون هیچ پوشش و پرده ای. وا میروم. دست دیگرم را باال برده 

 موهایم را میکشم. و از حرص 
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من کجا لباس بپوشم آخه؟ این اتاق چرا پرده نداره؟ اصال این ! خدایا - 
 ست یا در به این بزرگی؟پنجره

دوست دارم گریه کنم. لباسم را از روی تخت برداشته و برای مقابله با هر 
احتمالی دوباره با پاهایی لرزان و بررسی اطرافم به داخل حمام برمیگردم. 

م خیسی کف حمام را نادیده بگیرم و برای یکبار هم که شده سعی میکن
وسواس را کنار بگذارم. همان لباس زیر و شلوارصبح را تنم میکنم. بلوز 

ام. می ای رنگ تنها غنیمتی ست که از خانه به همراه آوردهی سورمهمردانه
ده بندم. وقتی شوکت جون این پیراهن را برایم خریپوشم و دکمه هایم را می

بود چقدر به جانش غر زده بودم که این لباس گشاد است و سایز مرا با فربد 
ام را پوشش های باالتنهاشتباه گرفته. اما در این لحظه که پیراهن برجستگی

 میدهد ممنونش هستم.

آیم و دوباره به اتاق برمیگردم. شانه ای نیست. کاش در از حمام بیرون می
را کنار گذاشته و برس را هم نوشته بودم.  لیست خریدهایم، رودروایستی

چهره ی خشمگین ارسالن وقتی چند تراول از کیفم درآورده و به سمتش گرفتم 
دیدنی بود.  با فشاری روی کتفم من را روی صندلی جلوی دراور نشانده بود. 
پولها را جلوی آینه ریخته و با همان لحن عصبی گفته بود: "بیا بچه جون. 

 ت و گذاشتم جلو آینه دوبرابر شد." تراول مراوال

با انگشتانم موهای حالت دارم را تا حد ممکن شانه میکنم و می بافم. اگر 
کردم. اصال موج قیچی پیدا میکردم، همینجا تا جایی که میشد کوتاهشان می
ی ریز، چشمان همین موها بالی جانم شده بود. وگرنه من با این قد و قواره
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اند و این صورت کشیده که هنوز با موچین مالقات نکرده  ای و ابروانقهوه 
 کودکانه چه داشتم که به چشم فربد بیایم؟ 

پا به سالن که میگذارم در نبود ارسالن دوباره همه جا را با خیال راحت از نظر 
میگذرانم. گرد و خاکی که روی میزها و کف سالن نشسته مشمئزم میکند. 

یش را روی آن دراز کرده بود. صورتم را از انزجار وای از میزی که ارسالن پاها
ای دوبار که کسی جمع میکنم. در قصری که ارسالن از آن دم میزد،به جز هفته

برای نظافت میآمد تمامی کارها را من و شوکت جون انجام میدادیم. شوکتی 
که همچون یک مادر تربیتم کرده بود. به آشپزخانه میروم. دستمالی برداشته 

شیر آب میگیرم و با چالندن آب اضافی آن به جان میزها و وسایل درون  زیر 
 افتم. پذیرایی می

به خودم که آمدم کف سالن را هم دستمال کشیده ام و دیگر به جای بوی 
ای که در آید؛ تنها شویندهخاک، بوی مایع ظرفشویی با اسانس سیب می

م ک لیوان چای خوشرنگ تازهآشپزخانه یافته بودم! به آشپزخانه میروم و با ی
 برمیگردم.

 .دوتاش کن -

کشم و عقب میپرم. لیوان در دستم تکان بدی ترسیده هین بلندی می
ریزد. سریع لیوان را روی کانتر خورد و کمی از چای داغ روی دستم میمی

 میگذارم و دستم را فوت میکنم.

 .یه اهنی، اوهونی. چرا اینجوری میکنید ترسیدم. سوختم! آخ -
 .همینجوری میاین تو
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 .ببخشید که خونه خودمه دیکه - 

هرچند موقت، قراره . ولی دیگه تنها نیستین. منم نگفتم خونه منه. بله -
 .یه خانم چند صباحی رو اینجا باشه

کردم. جنگلی نیست. از عصر حجر پرتاب و زیر لب ادامه میدهم: اشتباه می
 شده اینجا. آداب معاشرت هم که نداره شکرخدا...

با تاکیدی که روی کلمه "موقت" میکنم کنایه ام به حرفی که صبح زده بود را 
میگیرد و اخمهایش دوباره درهم میشود. خریدهایش را در آشپزخانه گذاشته 

 و با یادآوری مجدد اینکه برایش چای بریزم به پذیرایی میرود.

 

* 

ای د الیهکشیهمه جا برق میزند. تا امروز صبح دستش را به هرکجا که می
پوشاند و باعث چندشش میشد. تنها کار مفیدی که خاک کف دستش را می

ها بود. با های روی مبلخودش در این مدت انجام داده بود تکاندن مالفه
خود اندیشید یعنی این دخترک همه جا را یک تنه و به این سرعت تمیز کرده 

کار باشد تعجب میکند   ها؟؟ از اینکه دخترک اهلی محتشمبود؟؟ عزیز دردانه
اما نه آنقدر که حواسش نباشد که دخترک انقدر سرش گرم بوده که اصال 
تنهایی در این ویالی بزرگ و پر دارو درخت را حس نکرده. ایرادی نداشت؛ 
برای ترساندن این عزیزکرده وقت بسیار است. با این فکر دست به یقه ی 

 کشد.ون میبلوزش برده و با یک حرکت آن را از تن بیر 
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ی یک ی آذوقه دخترک با نگاهی اجمالی به محتویات آشپزخانه، به اندازه 
اش نگذاشته بود، برای خودش ماه را لیست کرده بود اما چشم و دل سیری

چیزی بیشتر از یک پیراهن مردانه و یک شلوار جین سایز چهل  بخواهد.  
د، یقین پیدا کرده بود هرچه اندام دخترک را در ذهنش باال و پایین کرده بو

سایزش ریزتر از این حرفهاست و برای پنهان کردن اندامش لباسهای گشادتری 
سفارش داده. به صالحدید خودش لباسها را سایز سی و هشت خرید تا در 
تن دخترک زار نزند و چه بهتر که دخترک را معذب میکرد و خودش از این 

 معذب بودن او لذت میبرد. 

باس زیر هم میان خریدهایش جا داشت. میدانست ترگل دو ست گیپور ل
رویش نشده چنین چیزی را لیست کند. با چشمان بسته داشت چهره 
دخترک را هنگام بازکردن پاکت لباس زیرها تصور میکرد که عطر دارچین زیر 

 اش پیچید.بینی

سریع چشمانش را باز کرد و صاف نشست. ترگل با لیوان بزرگ چای کنارش 
ی روبرویش ده بود و ناشیانه سعی داشت نگاهش را از مرد نیمه برهنهایستا

 بدزدد. 

 چرا اینقدر طولش دادی؟  -

بعضیاش یخچالی بود . داشتم خریدای آشپزخونه رو جابجا میکردم -
 .نمیشد بیشتر از این بیرون از یخچال بمونه

 سرش را به لیوان نزدیک کرد و عمیق بو کشید.

 .چایی خودت بود نداشت -
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االن که خریدین دوسه تا تیکه شکستم انداختم تو . ارچین نداشتیند - 
 .تا کارامو بکنم بوی دارچین هم دراومد. قوری

 .پس اینجا موندنت همچی بی فایده مایده هم نیست. خوبه -

و سرش را بلند نکرد تا دلخوری نشسته در نگاه دخترک را از این جمله بخواند. 
چیزی مهمتر بود، امروز برای بار چندم ترگلی که عزت نفسش برایش از هر 

ای این بشدت احساس سربار بودن و حقارت کرده بود. اگر چاره داشت، لحظه
مرد را تحمل نمیکرد. به پشت چرخید تا ارسالن اشکی را که آماده ی 

 فروریختن بود نبیند.

ارسالن لیوان چای را برداشت و دوباره بو کشید. آخ که چه قدر چایی دم 
 چسبید.با عطر دارچین در این هوای خنک می کشیده

 

 

میان خریدها بسته ای است که بدون بازکردن هم میشد فهمید درونش لباس 
است. بسته را برداشته و راهی اتاقم میشوم. در را قفل میکنم و روی تخت 
می نشینم. بسته را باز کرده و پیراهن و شلوار را بیرون می کشم. در این چند 

پوشیده تر باشم و به چشم نیایم بهتر است. پیراهن را که بیرون روز هرچه 
افتد. بازش میکنم. با کشم پالستیک بنفش رنگ طرحداری هم بیرون میمی

نشیند. این دیدن آنچه درون پالستیک است تمام تنم دوباره به حرارت می
فروخته، هایم را براشناسد؟ به خدا که نه! البالی شرمی که گونهمرد حیا را می

از فکر اینکه این مرد با این قد و قامت و آن ریش انبوه وارد فروشگاه لباس 
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ام میگیرد. این مرد کجا بزرگ شده که اینقدر راحت است؟ فروشی شود خنده 
عالوه بر پیراهن و شلوار یک بلوز تریکوی آستین بلند و یک سوییشرت مشکی 

م و لباس زیرها را میشورم نیز خریده است. بی سروصدا وارد دستشویی میشو
تا در اولین فرصت آنها را با لباسهایی که از روی اجبار دوباره تن کرده بودم 

 عوض کنم.

خستگی رمق را حتی از انگشتان دستم هم ربوده و االن دارد برای چشمانم 
هایش را الالیی میخواند. اما این ترس است که هر چند دقیقه یک بار چنگال

زند. بالشت زیر سرم بوی نا میدهد. اما کند وبیدار باش میدر مغزم فرو می
هایم را از هم فاصله بدهد. دیشب که تواند پلکاین بوی آزاردهنده هم نمی

از فکر این لحظات خواب نداشتم و اکنون از فکر خوابیدن در مجاورت اتاق 
 رد. پروا و گستاخ. مردی غریبه که زبانش زیادی تلخ است و نیش دامردی بی

ای که صبح مچاله کرده و در ست از جا بلند میشوم. مقنعهبا هر جان کندنی
ام انداخته بودم را برمیدارم و سعی میکنم روی بالش را بپوشانم. کوله

میخواهم بوی عطرش، بوی رطوبت بالش را هرچند کم، اما پس بزند. اینبار 
ی صندلی تکیه به دسته ی در را کهرو به در دراز میکشم و با چشمانم دستگیره

ام هدف میگیرم. سعی میکنم چشمانم را باز نگه دارم تا اگر دستگیره داده
کشم تا از سوز کوچکترین حرکتی کرد ببینم. پتو را تا روی گوشهایم باال می

جاری در اتاق در امان بمانند. نگاهم را به دستگیره در ثابت نگه میدارم. سعی 
تر از من ام را دوره کنم اما لشکر خواب قویر گذراندهمیکنم هرآنچه امروز از س

 برد.خبری میشود و من را به عالم بیوارد میدان می
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روبروی پنجره ی سرتاسری روی صندلی ولو شده. دو پاکت سیگار کشیده و  
زیر سیگاری روی میز را از فیلترهای سفید و سوخته ی سیگار پر کرده. شوکت 

ود از دود سیگار اخمهایش درهم میشود. به سرعت همین که وارد سالن میش
به سمت پنجره میرود و آن را باز میکند. به سوی فربد برگشته و دست روی 

 شانه اش میزند.

چی میخوای از جون . خفه کردی خودتو آخه پسر. پاشو مامان جان -
 .خودت

 نشاند.سکوت فربد بغض را به صدایش می

 . پاشو یه دوش بگیر بو گند گرفتی. انبمیرم برات مام. پاشو دورت بگردم -

 و بازهم سکوت تنها جوابی بود که شوکت گرفت. هق هقش بلند شد. 

زبونم الل قلبت بگیره . پاشو پسرم. بمیرم این شکلی نبینمت مامان جان -
 .پاشو مادر. چیکار کنم من

دهان که باز میکند، خستگی زودتر از صدایش خودش را به رخ شوکت 
 کشد.می

 .نماما -

 !جون مامان -

 !سه شبه بیرون از این چاردیواری خوابیده. رفت -

. پیدا نشد هم نشد. گردیمبازم دنبالش می. گردیممی. چی بگم مامان -
 . از خودت که مهمتر نیست
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گفتی همین خود تو، مگه همیشه نمی. از خودم مهمتره. هست مامان - 
نی اینقدر گفتی جای دخترته؟ االن چطور میتومگه نمی. امانته دستت
 .راحت بشینی

 بازد. شوکت از این حرف فربد جا میخورد اما خود را نمی

منم درد رو درد تو بذارم خوبه؟ . چرا فکر میکنی راحت نشستم مامان -
اصال شاید رفته باشه .... بیست سالشه. آخه بچه که نیست فربد جان

 اونجا سر زدی؟. پیش داییاش

مگه خود خسرو رفت . و ندیده مادر من، ترگل سالهاست رنگ داییاش -
و آمدشونو قدغن نکرده بود؟ اونام از همونموقع رفتن و پشت سرشونو 

 .نگاه نکردن

اندازد و او را از روی مبل بلند میکند. در شوکت دست زیر بازوی فربد می
 حالیکه او را به سوی حمام میکشد زمزمه میکند:

ارخونه از خانواده بیرون من موندم تو که فکر و ذکرت فقط این بود این ک -
هم خون به دل خودت میکنی . نره، االن چرا اینقدر جوش میزنی فربد

 .هرکی ندونه فکر میکنه عاشق سینه چاک ترگل بودی. هم من

و اشکی را که با این حرف از چشم چپ فربد چکید را ندید و فربد بود که در 
 تو دیدی نه ترگل.دل گفت: بودم مامان. عاشق سینه چاکشم بودم. ولی نه 

بندد تا مادرش که میخوابد به اتاق ترگل میرود. آهسته و پاورچین. در را می
عطر دخترک را بیشتر در اتاق محبوس نگه دارد. همانجا پشت به در تکیه 
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اش تصور میکند. ترگلی که شبها به جای میزند و ترگل را روی تخت خالی 
خرید، بلوز و شلوار خانگی ایش میهای رنگارنگ ابریشمی که او بر لباس خواب

پوشید و موهایش را موقع خواب میبافت. در خواب دهانش نیمه باز می
 خبر بود. ماند و از دنیا بیمی

کشید برای انجامش. به کند که در زمان بودن ترگل دلش پر میکاری را می
ی تخت طوری دراز میکشد انگار میخواهد برای سوی تخت میرود. گوشه

کشدشان. بالشی که بیشتر بوی ل جا باز کند. دو بالش روی تختند. بو میترگ
ترگل میدهد را برای خودش برمیدارد و بالش دیگر را کنار بالش خودش، برای 
ترگل خیالش میگذارد.  کاش زودتر از اینها جسارت به خرج داده بود. همیشه 

قدیر سست و سنگین که نباید همه چیز را به تقدیر و زمان سپرد. هرچه پای ت
ست. صبر نمیکند که ببیند کجای تقدیرت چه است، زمانه گریزپای خوبی

 ای.خواسته

اش مستقیم به قلبش راه دم عمیقی از بالش میگیرد. انگار سلولهای بویایی
دارند. هرچه بیشتر بوی ترگل را میگیرد، قلبش فشردهتر میشود. بیشتر 

ز حسابهایی که فردا باید در کارخانه حرصش میگیرد، از خودش، از ترگل.  ا
اند و نایی برای بررسی کند، حتی از جورابی که حرارت کف پاهایش را باال برده

بیرون کشیدنشان ندارد. دم عمیق دیگری از بالش میگیرد وچقدر این 
اش سابد. صدای آزاردهندهخودآزاری را دوست دارد. دندانهایش را به هم می

ند. آخ اگر ترگل برگردد. چه حسابی بابت این سه شب صورتش را درهم میک
 پس خواهد داد!
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به عادت همیشه صبح خیلی زود از خواب بیدار میشوم. در این یک هفته  
ی در میگذاشتم و لیوانی در باالی آن که به شبها صندلی را پشت دستگیره

محض تکان خوردن بیفتد و از صدای آن از خواب بپرم. در این یک هفته 
هنوز گوشی را روشن نکرده بودم و خبری از شوکت جون و وکیلم آقای 

 محمدی نداشتم. قرار بود ارسالن رابط من و وکیلم باشد.  

روزی دوسه ساعت از خانه بیرون میرفت و من در این زمان فرصت داشتم 
 حمام کنم یا با خیال راحت بیخوابی شبانه ام را جبران کنم. 

یشب خیسانده بودم را روی گاز میگذارم تا بپزد. صبح زود، حبوباتی که د
دارم آشپزخانه هرچند قدیمی اما نسبتا کامل بود. قابلمه ای تقریبا بزرگ برمی

و عدس و سبزی را درون آن میریزم. ارسالن امروز زودتر از روزهای قبل بیرون 
و رفته و من با فکر به اینکه مثل تمام روزهای این هفته تا قبل از ساعت د

 روم.برنمیگردد، با خیال راحت  به حیاط می

شیر کنار حوض را باز میکنم. همزمان با باز شدن شیر صدای گوشخراشی هم 
بلند میشود. جا میخورم و بسرعت از لب حوض بلند میشوم. اما طولی 

فهمم صدا مربوط به پمپ قدیمی چاهی ست که آب حوض نمیکشد که می
گردم. آب داخل حوض وم و با تشت کوچکی برمیرا تامین میکند. به خانه میر 

از تجمع گرد و خاک زیاد گل آلود شده. با تشت تا جایی که میشود از آب 
کشد که حوض برمیدارم و روی چمن ها و خاک اطراف می ریزم. طولی نمی

نشیند. شود و در عمق جانم میبوی خاک خیس خورده در فضا پر می
های شلوارم را تا ز این به مشامم برسد. پاچهمیخواهم عطر بکر خاک قویتر ا

جایی که میشود باال میزنم و پابرهنه وارد حوض میشوم. از سرمای آب 
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لرزم اما دوباره تشت را در آب حوض فرو میکنم و آنورتر از جای قبلی می 
گیرم. بوی خاک قویتر میشود و لبخند روی لبم پاشم. حس خوبی میمی

 پررنگتر.

ار را ادامه میدهم که هم کمرم خسته میشود و هم آب حوض از آنقدر این ک 
آن حالت کدر و گل آلود فاصله میگیرد. اوایل آبان ماه است اما آسمان امسال 
خساست به خرج داده و هنوز زمین را سیراب نکرده. کمر راست میکنم و کش 

ام میگیرد. کشیدن آب حوض دهم. از کار خودم خندهو قوسی به بدنم می
برای من زیادی سنگین بود! اما بوی خاک خیس خورده که همه جا را پر کرده 

 ارزد.به خستگی بعدش می

دوباره به آشپزخانه میروم تا حبوبات پخته را هم در قابلمه بریزم. بوی  
دهد. دوسه عدس را با قاشق انگیز سبزی از همین االن دلم را مالش میدل

میکنم تا مطمئن شوم که پخته است. نخود  شکار میکنم و میان دو انگشتم له
ی و لوبیاها داخل قابلمه میرقصند و با بازیگوشی باال و پایین میروند. بسته

کشم و کنار قابلمه به انتظار میگذارم. تا جا افتادن رشته را از کابینت بیرون می
آش وقت دارم پیازها را هم سرخ کنم. حاال که کمی گذشته احساس میکنم 

 کند. کاش اینقدر جوگیر نشده بودم.ایم درد میبازوه

عقربه های ساعت یک را نشان میداد که ارسالن برمیگردد. آنقدر در این یک 
ام هفته نیش به جانم زده و من با از کوره دررفتن چنگ و دندان نشانش داده

که دیگر یادم میرود باید او را "شما" خطاب کنم و فعلهایم را برایش جمع 
گذرد که برای بعضی  اوقات زمانمان آنقدر با درگیری و چالش می  ببندم.

 رفتن از این خانه روزشماری میکنم. 
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فهمم. مشخص است که تالش میکند ادای دلیل اصرارش برای آزار من را نمی 
بد بودن را دربیاورد و رفتارش چیزی جدای ذاتش است. چون اگر آدم بدی 

اینجا حسابی باز بود. من مثل سربازی که بود، دستش برای اذیت و آزار من 
ام خلع سالح شده، بی دفاع و با دستانی که به نشانه تسلیم روی سرم گرفته

هایش تنها زبان تیز و تلخش را برگزیده اینجا هستم. اما او، از میان تمام سالح
و نه بیشتر؛ هرچند همین هم برای شکستن دل منی که تا بحال درشت 

ای درآوردن اشکم کافیست. اگر تا دو روز دیگر هم خبری از ام و بر نشنیده
آقای محمدی نشود، تلفنم را روشن میکنم و با او تماس میگیرم. هرچه بادا 

 باد!

 .باز تو هپروتی که فنچول -

ی بو کشیدن به پشت میچرخم. تکیه به درگاه در داده و دماغش را به نشانه
 جمع کرده.

 .علیک سالم -

 د؟ علف ملف جوشوندی بدی به خوردمون بزبزقندی؟بوی چی میا. سالم -

علف . اگه قبول دارین که سبزی آش جزو علفیات به حساب نمیاد، نه -
 .آش رشته پختم. نجوشوندم

آید و نگاهش رنگ تعجب میگیرد. سعی میکند سرکی در دوسه قدم جلو می 
 قابلمه بکشد.

 ؟واقعا؟ آش ماشم بلدی تو؟ حاال مطمئنی اونیکه پختی آشه -
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 ابرویم را باال میدهم و سری برایش تکان میدهم. 

 .شما میتونی نخوری -

 اش میمانم. دست به کمر و با اخم ریزی خیره

 . آخه بچه مچه ندیدم آش بلد باشه -

 با کالفگی و تاکید وار میگویم.

 .این هزار بار. من بچه نیستم -

ی نشیند و با اشارهبه آنی برق شیطنت در چشمان سیاهش به بار می
 ام کشدار میگوید:چشمانش به باالتنه

 . حق با توئه. اون که بله -

 افتم.چشمهایم به آنی درشت میشود و از خجالت به لکنت می

 ....خیلی.... خیلی -

 خیلی چی خانوم کوچولو؟ -

برم. هرچه با حرص و خجالت پایم را به زمین کوبیده و به آشپزخانه پناه می
نداشتن سالن به آشپزخانه شاکر بودم.   از در حمام شاکی بودم، بابت دید

کشم و از این که خجالت مانع شد تا جواب ی داغم میپشت دستم را به گونه
 دندان شکنی به او بدهم ناخن شستم را به دندان میگیرم و حرص میخورم.

بعد از چند دقیقه که آرامتر میشوم، سعی میکنم من هم به مانند خودش راه 
بگیرم. زیر لب با خود ذکر "صبور باش، فقط چندروزه.  تفاوتی را درپیشبی
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بعدش واسه همیشه میری" میگیرم. رفتنش را به دستشویی میبینم. پلیورش  
ی مبل انداخته برمیدارم و حین آویزان کردنش لبی برای این را که روی دسته

 کنم.اش کج میشلختگی

ی نعناع یکنم. شیشهبه آشپزخانه برمیگردم و کاسه ی بزرگی را از آش پر م 
خشک درون کابینت بود. سعی میکنم به اینکه عمر این شیشه نعناع چندوقت 

کشم. همین کنم و محتویاتش را بو میاست فکر نکنم. درب شیشه را باز می
اندازم و کمی از آن را ای باال میست. شانهکه هنوز بوی نعناع میدهد کافی

 ست.ولزش شنیدنیدرون روغن داغ میریزم. صدای جلز و 

روی آش را با کشک و پیازهای سرخ شده و نعناع تزیین میکنم و کاسه را به 
ی سالن میبرم. از دستشویی بیرون ی گوشهسمت میز غذاخوری شش نفره

آمده و روی مبل ولو شده. صورتش را شسته و ریش خیسش تصویری 
یی آویزان ی تمیز را همین امروز صبح در دستشوآور ساخته. حولهچندش

اش نکرده. لبهایم را روی هم فشار میدهم. ام و مطمئنم عمدا استفادهکرده
آمیز بگذرانم نهایت تالشم را میکنم که این چندروز باقیمانده را هم مسالمت

ی پر از آش داغ را روی سرش نریزم. هرچند که ته دلم از این فکر و این کاسه
 قنج میزند!

ی آش خیره شده. بلند نم که با اخم ریزی به کاسهبیزیر چشمی ارسالن را می
آید. کاسه را روی میز میگذارم. چشم از کاسه نمی گیرد. میشود و به سمتم می

میخواهم بنشینم که ناغافل آرنجم را میگیرد و من را به سمت خودش 
کنم. از این حالتهایی برمیگرداند. حالتهایش عصبی ست و نمیتوانم درکش 

 گیرد میترسم. ت یکبار او را دربرمیکه هرچند وق



 

 
48 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

تکانی به بازویم داده و رهایم میکند. با گیجی تمام خیره به صورتش میمانم  
نشیند. آش را که بعد از دقایقی در سکوت رو از من میگیرد و پشت میز می

کند و با نگاهی بلعد و بعد با مالقه زیر و رویش میابتدا با چشمانش می
 ریزد. بشقاب را باالتر آورده و عمیق بو میکشد.ش میعجیب برای خودش آ 

 بهت یاد ندادن زل زدن به غذای بقیه زشته؟. ای بشین خوباگه گشنه -

نشینم. من هم یک با گیجی که از رفتار عجیبش عایدم شده روبرویش می
چرخاند و آش برای خودم میریزم. ارسالن قاشق را در بشقابش می مالقه

فهمم دلش هوای گریه کشد، میاش میه زیر بینیپشت دست چپش را ک
آورد و برد سرش را باالتر میدارد. چرا؟ نمیدانم. اما قاشق را که به دهان می

اند تا اشک را در حصار خود نگه بینم که به خون نشستهچشمانش را می
 دارند. 

نزدیک سی ساله دیگه لب به . های مامانم بودهبابام عاشق آش رشته -
 .دهآش نز 

چه گفت؟ مادر و پدرش؟ کمی نگاهش میکنم اما باز سر به زیر انداخته و 
مشغول آش شده. هر قاشق آش را با طمانینه فرو میدهد. آنچنان غرق در 
فکر است که انگار جای آش افکار ناخوشش را قورت میدهد. با تردید و من 

 ریزم.رود را بیرون میو من سوالی که در ذهنم رژه می

 .پزه؟ کاری نداره کهه خود مامانت دیگه براش آش نمیخوب مگ -

کند و یک لحظه احساس میکنم خشم در عمق چشمانش عمیق نگاهم می
گیرم. ام گاز میجایی که پرسیدهزند. نوک زبانم را از سوال بیصاعقه می
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ام که حاال ارث پدرش را به دانم کجای عمرم، از زندگی ارسالن عبور کردهنمی 
پرسیدم تا باز با این نگاه شدم و چیزی نمیام. کاش الل میار شدهاو بدهک

کنم سر حرف گیرم و سعی میی کشک را باال میبرنده، مستفیضم نکند. پیاله
 را عوض کنم.

 کشک بریزم؟ -

شود. اندازد و دوباره مشغول خوردن آش میی نه، باال میسرش را به نشانه
ام را نامحسوس بیرون ه، نفس سنگین شدهاز اینکه نگاهش را از رویم برداشت

میدهم. هنوز بشقابش خالی نشده که مالقه را از آش پرکرده و درون بشقابش 
اندازم و نگاهم را به بشقاب خودم میدهم ریزد. من هم سرم را پایین میمی

ست که در این یک هفته بدون کنایه تا معذبش نکنم. این اولین وعده غذایی
 خواهد دوباره زهرمارم شود.خوریم. ابدا دلم نمیامش میو طعنه و در آر 

ارسالن تقریبا در هر وعده، اضافه بودنم در این خانه را چاشنی غذایم کرده و 
به خوردم داده بود. بعد هم به تناسب نداشتن اندام ریزم با زبان درازم 

نوکر خندیده و در پایان بدون تشکر از سر میز بلند شده بود. انگار که من 
زاد پدرش هستم! من هم بعد از هر وعده یا با حرص یا با چشمان اشکبار خانه

ظرفها را به آشپزخانه برده و با خود گالیه کرده بودم که این بود آن آدم مورد 
 اعتماد؟!

کند ارسالن دو بشقاب پر آش را که میخورد، برای اولین بار بابت غذا تشکر می
برد. ته دلم از نزدیک شدن  به وضعیت سفید و بشقابش را به آشپزخانه می

بس موقت خوشحالم. بعد از شستن ظرفهای ناهار با دولیوان چایی و آتش
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به سالن برمیگردم. روی زمین دراز کشیده. کوسن مبل را زیر سرش گذاشته و  
پاهای بلندش را روی نشیمنگاه مبل انداخته. از خیر آش گذشتم، اما میشود 

ن یکبار، این سینی چایی را روی سرش خالی کنم تا یاد بگیرد اینبار، فقط همی
نباید پاهایش را روی میز و مبل بیاندازد؟! حیف که اول او پرچم سفیدش را 

 باال برده.

 .بهت نمیخورد از این کارام بلد باشی -

 چایی یا آش؟ -

وقتی کشک و رشته تو سفارشات دیدم فکرشم . بود خیلی خوشمزه! آش -
 .گفتم فقط میخوای لیستت پر و پیمون باشه.  آش بخواینمیکردم واسه 

دانستم؟ پرند. تعریف کردن هم بلد بود و من نمیابروهایم از تعجب باال می
 گذارم. کنم و سینی چایی را به آرامی روی میز میناخودآگاه گاردم را باز می

 .کار سختی نبود -

فکر نمیکردم  .ی محتشماییولی میگفتن تو عزیز دردونه. اون که آره -
 .بلد باشی یه لیوان چایی دم کنی چه برسه به این چیزا

شناسد. اما میدانم ها را میدهد که محتشمهایش نشان میباز هم با حرف
 دهم.اگر بپرسم هم به جوابی نخواهم رسید.  بی تفاوت جوابش را می

همه کارا رو . ش بیاد و برهزنعمو دوست نداشت غریبه تو حریم خونه -
 .ودمون دوتا انجام میدادیمخ

 .پس باید کلی چیز ازش یاد گرفته باشی -
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 حاال این خوبه یا بد؟... تقریبا - 

 با نگاهی عمیق در چشمانم زمزمه کرد. 

 .نمیدونم -

و واقعا نمیدانست. در خیالش دخترک را با این کارها خسته میکرد و دختر 
ترین نظرش احمقانهاش. فرار دخترک از دست از پا درازتر برمیگشت به خانه

تصمیمی بود  که میشد گرفت. خودش هم داشت همه جوره اذیت میشد. 
آخر او را چه به کمک کردن به کس و کار خسرو. فکر میکرد با دختری روبرو 
شود که در عمرش دست به سیاه و سفید نزده  و بهانه های بسیاری برای 

ست از آب درنیامده زخم زبان و سرکوفت به دستش بدهد. اما معادالتش در 
های اینچنینی را ادعا و خاکی روبرویش، همان اول کار، راه بهانهبود؛ ترگل بی

 به رویش بسته بود. 

پوشد و خیال میکرد دخترک سرخوشی را ببیند که برایش مهم نیست چه می
ای ماند. اما حتی نوع لباس پوشیدنش هم جای کنایهفیض نمیخودش هم بی

 ظرافت دخترک تیرش را به سنگ نشانده بود.   گذاشت.باقی نمی

ی کوچک و حیاط پر ساز نبود. در همین خانهتنها گذاشتنش در خانه هم چاره
کرد که سرش را گرم کند و تنهایی به چشمش دار و درخت چیزی پیدا می

های نیاید. این دختر یا واقعا زرنگ و باسیاست بود؛ که حاضرجوابی
کرد کرد. یا واقعا ساده بود و سعی نمیرا رد می اش این فرضیهنسنجیده

خودش را طور دیگری نشان بدهد. اما با همان سادگی هم بلد بود طرفش را 
آچمز کند. امروز که به خانه برگشته بود، از بوی خاک خیس خورده مدهوش 
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شده بود و در آخر دخترک نیم وجبی با آشی که برایش پخته بود، ضربه  
 د.اش کرده بوفنی

آشی که یک عمر حسرت داشت از دست مادرش بخورد. آشی پر از پیاز داغ 
شان، بهرام همیشه ازآن ی پدر و پسریو کشک. آشی که در خلوت مردانه

تعریف میکرد و سفارش میکرد جلوی پیمانه سوتی ندهد که جانش برای آش 
 میرود. آن هم نه هر آشی.

فرو میداد و عجیب به جانش هر قاشق آش را با بغضی آمیخته به حسرت  
نشست؟ بیخود. اصال مگر چیزی بیشتر از یک کاسه نشست. به جانش میمی

کشد. این مدت قرار بود اینجا زندان دخترک آش بود؟ اخمهایش را درهم می
شود نه زندان او. از فردا طور دیگری با او تا میکرد. تا همینجا هم زیادی 

 نرمش نشان داده است.

را میشورد و جابجا میکند. باید با او حرف بزند. ارسالن روی یک  ظرفهای شام
صندلی چوبی در ایوان نشسته و پاهای بلندش را دراز کرده بود. با یک دختر 
تماس تصویری برقرار کرده و به زبان ترکی با او حرف میزد. نیشش تا بناگوش 

اخالقی هم " خوشکرد این مرد "خباز بود! ترگل تا پیش از این با خود فکر می
به گوشش نخورده. از راهرو گردن میکشد و برای لحظه ای تصویری از یک 
دختر زیبا با موهای بلوند شده میبیند. گوش تیز میکند اما چیزی از مکالمه 

فهمد. دختر زیبا با دلتنگی  به زبان فارسی "دلم برات خیلی تنگ شان نمی
دهد. از دیدن دخترک و لحن نرمی گوید و تماس را پایان میشده ارسالن" می

که ارسالن درمقابل او داشت، خیالش راحت میشود که ارسالن کسی را در 
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زندگی دارد و وقتی دختری به این زیبایی هست، او به چشم ارسالن نخواهد  
 آمد. 

دیگر چیزی برای قایمکی دیدن نبود. وارد ایوان میشود. باز هم ارسالن 
اش لرزی از تن ترگل میگذرد. این دیدن تن برهنه پیراهنی به تن ندارد و از 

فهمد پاییز جزو فصول سرد سال است؟! با دو لیوان چایی کنارش مرد اصال می
خواهد از وکیلش بپرسد. دهانش را باز و بسته میکند اما قبل از آید. میمی

 اینکه دهان بگشاید ارسالن غافلگیرش میکند.

ار خوبی نیست؟ خرگوش باهوش بهت یاد ندادن فالگوش وایسادن ک -
 .سایه ت تا همینجا پهن بود

این مرد خدای غافلگیری ست و با کسی رودروایستی ندارد. جوابی برای دادن 
ندارد. سوتی داده و االن زبانش کوتاه است. لب پایینش را به دندان میگیرد 

اینقدر و به پاهای ارسالن خیره میشود. از این فکر که چرا این غول جنگل باید 
 دراز باشد که پاهایش هیچ جا جا نشوند ابروهایش باال میروند.

ارسالن از نگاه دخترک و صفتی که در این هفته، هربار که دخترک را عصبانی 
 کرده بود از دهانش شنیده بود، افکار او را حدس میزند.

 چیه؟  -

از دیدن رنگ پریده ی دخترک و لبهای لرزانش سرش را به عقب برده  -
ها و اش را آزاد میکند. داشت به این هین کشیدنیک خندهو شل

کرد. بعد از خوردن آن آش جادویی عجیب حالش ها عادت میترسیدن
 خوش بود.
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 قد پاهام بود رو میگم. - 

ترگل با حرص میخواهد به داخل خانه برگردد که ارسالن با یک حرکت سریع 
 ند.از روی صندلی بلند شده و بالفاصله راهش را سد میک

واسه چی نگفته داری در . اومده بودی یه چیزی بگی... حرفت و بزن -
 میری؟

 صبر ترگل اما لب مرز بود که اینقدر سریع لبریز میشود.

من اینجا . گمهی هیچی نمی. با کی حرف بزنم؟ با تو؟؟؟ خجالت بکش -
دفعه ... ادب داشته باش. صبر منم حدی داره... بس کن... مهمون توام

میزنم ناکارت میکنم بفهمی نباید جلوی یه خانم اینقدر بعدی همچی 
 .یاد بگیری حد و حدودت و رعایت کنی... پروا حرف بزنیبی

 !نه بابا، اوخم میکنی بچه؟َ -

کند با شنیدن تهدید او، ارسالن که با تفریح به حرص خوردن ترگل نگاه می
رد. همینطوری شود که برای آزار دادنش فلکش کافتد. نمیبیشتر به خنده می

 آید.خوب است. هم ترگل حرص میخورد و هم او سر حال می

اش به معذب بودن ترگل و به سخره گرفتنش، عصبانیت ترگل را بی تفاوتی
کند. بدون اینکه سوالی در مورد وکیلش بپرسد یا حرفی از تلفن تشدید می

ش پناه بزند، با رنجشی عمیق از به سخره گرفته شدن توسط ارسالن به اتاق
 میبرد. 
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* 

آید. از ترس اینکه ارسالن را بدون لباس در راهرو صدای شرشر آب حمام می
ام. از این مرد گستاخ که با ببینم، در اتاق را قفل کرده و روی تخت نشسته

ای برهنه سوز اوایل آبان را نادید میگرفت، بعید نبود بخواهد یک باالتنه
حوصلگی امانم را بریده ر خانه بچرخد. بیساعتی هم با یک حوله دور کمرش د

بود و بالتکلیفی اعصابم را تضعیف کرده بود. از سرشب که ارسالن آنطور 
ای که بارید. بعد از هر جملهام کرد، بدون آن که بخواهم اشکهایم میمسخره

کردم. وقتی لیاقت" غلیظ هم نثار ارسالن میکردم، یک "بیبا خودم گالیه می
شکر کرد، خیالم راحت شده بود که حداقل یک امشب را غالف بابت آش ت

 کرده و دیگر کاری به کارم ندارد. 

هایم بیشتر پیگیر احواالت من بودند. کاش جز شوکت جون فامیل کاش دایی
کرد و دیگری داشتم. کاش پدربزرگ و مادربزرگم روشنفکریشان گل نمی

تنها نباشم. از بین این همه  آوردند تا االن اینطور حداقل پنج، شش بچه می
آمد! من هم به او پناه خواهر و برادر باالخره یک نفر که بامعرفت از آب درمی

 ی این غول ریشوی گستاخ سرکنم.شدم در خانهبردم و مجبور نمیمی

شدم. از این خریدم و همراهش میاصال کاش توقعات فربد را به جان می
ی بدتر بود. این مرد با من نسبتی ندارد اما خفت که بدتر نبود. بود؟ چرا خیل

ی اذیتهایش خط قرمزهایم را رد نمیکند، اما فربد چه؟ ... اصال شاید با همه
خواست و دوستم داشت. حتما بعد از ازدواج من فربد فقط کارخانه را نمی
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هم به او عالقه مند میشدم. اما نه... پس چرا وقتی خواست مرا ببوسد اینطور  
پسش زدم و تا چند ساعت از ترس و چندش تنم لرزید؟ مگر نباید  با شدت

 آمدند. ها درون  دلم به رقص درمیپروانه

کردم و همانند شوکت جون خود را به اصال باید سهامم را به او واگذار می
سپردم. شاید بعد از ازدواج، سر فربد همانطور مثل قبل، به جریان زندگی می

کرد. اش را با من حفظ میماند و فاصلهرافش گرم میهمان دختران رنگین اط
کرد مرا ببوسد. کاش اش را حفظ کند که سعی نمیاما نه، اگر قرار بود فاصله

 اینقدر از نگاه این چندماه فربد بیزار نبودم. 

روم. یکبار با کابوس نزدیک شدن فربد به خودم از با این افکار به خواب می
ام را میلرزاند. پتو را محکمتر ا تن به عرق نشستهخواب میپرم و سرمای هو

آغوش ام که براحتی دوباره همشده پیچم. امروز آنقدر خستهبه خودم می
 خواب میشوم.

شوم. انگار سوز های شب دوباره با احساس لرز و سرما از خواب بیدار مینیمه
پوست بازوهایم از الی درزهای پنجره به داخل اتاق میخزید و ناخنهایش را به 

لوحانه کشید. درد خفیفی که از سرشب زیر دلم و کمرم پیچیده بود را سادهمی
ام را فراموش کرده بودم. و حاال به کشیدن آب حوض ربط  داده و تاریخ دوره
کوبید. انگاریم را در صورتم میسرمایی که این درد را تشدید کرده بود، سهل

 شکم دم مشکم بود.حاال میفهمم چرا در این دوروز ا

ها در اتاق پتوی دیگری نبود که خودم را بیشتر بپوشانم. کاش الاقل پنجره 
امان به دل و کمرم تازیانه نزند. قفل در را باز پرده داشتند تا سرما اینطور بی
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توانم پرسم که آیا این ماه را میروم. از خودم میکنم و از اتاق بیرون میمی 
ی دیگری هم چه سوال مضحکی! محال است اما چارهبا دستمال بگذرانم؟ 

توانم از این غول گستاخ کنم. بمیرم هم نمیندارم! پوست لبم را با دندان می
ی دیگری دستش بخواهم برایم لوازم بهداشتی بخرد. همین مانده که سوژه

 ی داغی! هم چنین سوژهبدهم. آن

تسکین دهد. از شدت ناچاری ای کاش بتوانم مسکنی پیدا کنم تا درد کمرم را 
دوباره اشکم راه میگیرد. با فین فین در کابینت ها دنبال قرص بودم که  دستی 
بزرگ و پرمو از پشت سرم درب کابینت باالی سرم را باز میکند. با جیغی به 
عقب میپرم که به دیوار تن ارسالن برخورد میکنم. به سرعت فاصله گرفته و 

تر از ساعاتی پیش است. معلوم است پریشان به سمتش میچرخم. موهایش
تازه از خواب بیدار شده.ابروان پرپشتش درهم. از صدای جیغم سریع 

 دستانش را به حالت تسلیم باال میبرد.

چته؟ چرا هی جیغ میزنی؟ روح سرگردانی بس نیست، جنی هم شدی  -
 نصفه شبی؟

شوم رتش براق میدرد و استیصال اعصابم را به تاراج برده بود. چنان در صو
 انگار او مقصر تمام دردها و احساسات بدم است.

من جنی شدم یا تو؟ خوشت میاد راه به راه منو زهره ترک کنی؟ مرض   -
. داری غول بیابونی؟ به من میگی بچه خودت از صدتا بچه بدتری 

 ...همش

 دستش را روی دهانم گذاشته و با اخم میگوید:
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پاش بیفته شیش . فش زیر زمینه المصبنص... ببند ببینم. خوبه خوبه - 
چته نصفه شبی؟ یکساعته عین روح تو اتاقت . متر زبون داره نیم وجبی

بعدشم اومدی اینجا سرو . رژه رفتی منو از خواب پروندی هیچی نگفتم
 صدا راه میندازی طلبکارم هستی؟

شانس داشتم جای یه حوری، اینوقت شبی با بچه مچه : و زیرلب غر میزند
 ... ا نبودم که منو شکل غوال بببینه، غول جنگلی، غول بیابونیتنه

اش از چه طلبکار بود؟ اصال چطور بیدار شده بود که حاال طلب خوابهای نداشته
را از من بگیرد. من که سروصدا نکرده بودم. تمام تالشم را کرده بودم،  در 

ر گوشش تیز صداترین حالت ممکن دنبال پتو و مسکن بگردم. یعنی اینقدبی
ای، سوراخی چیزی به اتاق من داشت و من را زیر بود؟ نکند... نکند دریچه

نظر گرفته بود؟ اصال نکند دوربین در اتاقم کار گذاشته بود؟ با این فکر سرم 
سر و ته، یک روز سرم را به دیوار خواهم سوت کشید. آخ که از این فکرهای بی

خصیت مهمی هستم که کسی کوبید. مگر اینجا کجاست؟ یا من چه ش
 ام را بکند؟!بخواهد جاسوسی

؟ باز رفتی تو هپروت؟ چی میگی با خودت؟ من که !چیه شجاع خانوم -
 هنوز چیزی نگفتم قرمز کردی؟

آورد. افکارم را هم میخواند؟ خون با سرعت بیشتری به صورتم هجوم می
 لعنت... تو دیگر که هستی. 

 هم مانند خودش دست پیش بگیرم. سعی میکنم بر خودم مسلط شوم و من
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دنبال پتو . کنی شاید یکی دیگه سردش باشهخودت گرمته فکرشو نمی - 
 .بودم

 تو آشپزخونه اونوخت؟ -

 .اینجا دنبال قرص بودم... اینجا. نه -

 .قرص مرص چی؟ میرفتی بخوابی که سالم بودی -

 .سرم درد میکنه...سرم. یعنی دنبال مسکن بودم... چیز... دنبال -

 ؟...سرت یا -

با چشمانی که شیطنت در آن موج میزد اشاره ای به شکمم میکند که 
ناخودآگاه دستانم را روی شکمم میگذارم. دوباره هینی کشیده و قدمی به 

 اش میشود.عقب برمیدارم که موجب خنده

جای اینکه زبون درازت و به کار بندازی، عقلت و به کار مینداختی بد  -
مینوشتی به سن بلوغ رسیدی واسه . سوختی گفتم لیست بنوی. نبود

 .ت خریدای دیگه هم میکردم جوجه

این مرد از خجالت زده کردن من چه لذ تی میبرد؟ حیا را خورده آبرو را قی 
کرده بود. بسته صورتی رنگ را کابینتی که در آن را باز کرده بیرون میکشد و 

 با لبخندی که سعی چندانی در پنهان کردنش ندارد میگوید:

خوش . گفتم یه وخت مجبور شدی بیشتر اینجا بمونی الزمت میشه -
بینه فکر میکنه اینجا پیمانه بعدا می. ندارم تخت مخت کثیف بشه

 .میشم آش نخورده و دهن سوخته... خبری بوده
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بسته را به سرعت از دستش بیرون کشیده و با خجالت به سمت اتاقم میدوم.  
گذارم و دلم میخواهد گریه مهایم میپشت به در بسته دستهایم را روی چش

کنم. تپشای قلبم را در جایی نزدیکی گلویم احساس میکنم. چند دقیقه بعد 
ای به در اتاقم میزند. در را باز میکنم که پتوی درون دستش را ارسالن ضربه

 به سمتم میگیرد.

بخاری . اینجا رو که دیدی، شوفاژ موفاژ نداره. شومینه رو روشن کردم -
برو امشب و جلوی . تم دودکش درست حسابی نداره، خطرناکهاتاق

 .شومینه بخواب تا فردا بخاری و ردیف کنم

آهسته و زیر لب "ممنون" میگویم که مطمئن نیستم شنیده باشد. به سمت 
اتاقش قدم برمیدارد، اما قدم اول به دوم نرسیده، دوباره به سمت من 

ثری از تحقیر و تمسخر ندارد برمیگردد. با صدایی کامال جدی که هیچ ا
 گوید.می

ت نمیخواد اینقدر بچه جون، واسه طبیعی ترین موضوع زندگی دخترونه -
درسته اونجا . برو امشبه رو جلو شومینه بخواب و نترس. خجالت بکشی

دیگه نمیتونی در و پشت سرت قفل کنی و صندلی زیر دستگیره بذاری، 
 .نیستم ولی من اینقدرام که تو فکر میکنی دله

جا میخورم. از کجا فهمیده بود؟ نکند شب ها از پنجره اتاقم را دید میزند.  
خوب احمق جان اینطور باشد که نیازی به اجازه نیست. آن پنجره ی قدیمی 
را با یک حرکت باز میکند و وارد میشود. بخواهد حتی نیاز به اینکار هم 
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قدیمی و بزرگ نه صدایم  نیست. براحتی از در وارد میشود. در این خانه ی 
 رسد. به جایی ، نه زورم به اویی که قد و قامتی دوبرابر من دارد می

افتد، از افکار مسموم و قضاوت نادرستم جلوی در که می چشمم به صندلی
خجالت میکشم. کور که نیست!هرچند حرفهایش تا حدی خیالم را راحت 

ی کذایی خواهم کرد؛ تا پنجره کند، اما قطعا همین فردا فکری به حال آنمی
ام نکند. زدهخیالم راحت شود و دیگر افکارم به بیراهه نرود و اینطور خجالت

 اندازم.دوباره سرم را پایین می

 .ببخشید -

قدمی به سمتم برمیگردد و عمیق نگاهم میکند. با لبخندی محو صندلی را 
 کشد. کمی از سرراه کنار می

... رو نمیکردی فکر میکردم قید و بند نداریاگه این کا... خجالت نکش -
نصفه شبه و . حاال هم برو بخواب. اونوخت دیگه من ناپرهیزی میکردم

 ...یه پسر و دختر تنها و نفر سوم و 

بی حیا! نه. نمیشود. اصال نباید به این مرد رو داد. با غیض پتوها را برداشته 
که جلوی شومینه پهن   و سمت شومینه میروم. روی قالی قدیمی پرز بلندی

است می نشینم. میخواهم تا صبح بیدار بمانم، مبادا بیرون از حصار اتاق 
خوابیدن کار دستم بدهد. اما رخوتی که گرمای دلچسب شومینه به تنم 

ام خیلی زود مرا به دستان خواب می میبخشد و تاثیر مسکنی که خورده
 سپارند. 
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اره چشمهایم را باز کرده و از جا ی لباسم یکببا احساس خیس شدن یکباره 
میپرم. با سرعتی عجیب به سمت دستشویی میدوم که اگر مثل همیشه لباسم 
لک شد، آن را تا قبل از روبرویی با ارسالن عوض کنم. از تمیزی لباسم که 

ی سالن، شوم به پذیرایی برمیگردم. میخواهم پتوهایی که گوشهمطمئن می
 م.جلوی شومینه بود را جمع کن

بالش بزرگی با روکش سفید هم کنار پتوهاست. هرچه فکر میکنم یادم  
اش رسما از آید دیشب بالشتی با خودم آورده باشم. ارسالن با شوخینمی

ام داده بود و از خیر بالش گذشته بودم. پس این بالش از کجا اتاق فراری
وی لبهایم اراده از این حرکتش ر آمده؟ یعنی او برایم آورده؟ لبخندی بی

نشیند. پس آنقدرها هم با آداب و اصول اخالقی غریبه نیست. پتو را تا می
 زده، برمیدارم که صدایش را از پشت سرم میشنوم.

قرارمون این بود غذا مذا رو تو ردیف کنی، هیچی نشده بهونه اومد  -
 .دستت کارا ریخت سر من

به چهارچوب در  با همان لبخند روی لبم به عقب برمیگردم. دست به سینه
آشپزخانه تکیه داده و بازهم پیراهنی بر تن ندارد. واز از چشمانش، وای از 
 چشمانش که اینقدر زود و تنها با دیدن یک لبخند، با شیطنت عجین میشود.

اگه میدونستم با یه  بسته و یه پتو اینطوری دلت و میبرم و زبونت  -
 .کوتاه میشه، زودتر دست به کار میشدم

؟؟ دلم را برده؟ مردک جنگلی. ابروانم در هم گره میخورند و وای از چه گفت
 زبانی که اختیارش دست خودش است.
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ولی اشتباه . میدونی چیه؟ یه لحظه فکر کردم یه بوهایی از تمدن بردی - 
غول ... حتی یک لحظه هم نباید به تارزان بودنت شک کرد. میکردم
ریشش قاطی موهاش شده . ..همین مونده دلم واسه تو بره... بیابونی

 ....فکر میکنه خدای جذابیته

 هایش میگیرد.نمایشی دستش را به شقیقه

باز استارت خوردی؟ من موندم این همه صدا از . بسه دیگه. واییییی -
 .کجای این یه وجب و نصفی قد بیرون میاد

تا های ماهانه کودخواهم گربه کوره باشم، اما هورمونصدایم باالتر میرود. نمی
 اند.کرده و اختیار عمل را به دست گرفته

فکر نمیکنم یک و شصت و سه . من دو وجب نیستم... تو زیادی درازی -
 .ولی قطعا دومتر زیادی درازه. زیادی ریزه باشه

برخالف انتظارم نه تنها عصبانی نشد و دوباره بنای فریاد نگذاشت. بلکه 
به ریشهایش کشید و با شیطنت بود که از چشمانش شره میکرد. دستش را 

 حالتی متفکرانه گفت:

ایی؟ اون سه سانت و کجای یک و شصت وسه... نه بابا؟ خداییش؟  -
بندی؟ اصال بیا وایسا بغل دلم بذارم حاال؟ نکنه اینم مثل سنت خالی می

 دست عمو ببینم تا کجامی؟

ایی که های به نام شرم مالقات نداشته. چه واژهنه. این مرد به عمرش با واژه
هایم ردیف شده و چون ردیف چتربازان، دست در دست هم پشت دندان



 

 
64 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

دهم هایم را محکم به هم فشار میمنتظرند به بیرون پرتاب شوند. اما دندان 
های من است. درازیتا جلویشان را بگیرم. این مرد حریف قدری برای زبان

و پتو به دست،  مان را من پایان میدهم ساکت بمانم بهتر است. دوئل چشمی
 کوبم، به اتاق میروم. با قدمهایی که از حرص به زمین می

ام، در این چند روز تنها چیزی که به جز آن دخترک زیبا از این مرد فهمیده
اشتهای عجیب اوست. با سرعتی باورنکردنی هر آنچه روی میز است را به 

گیرد و اندام ینوبت فرو میدهد. یک در میان هم به کم اشتهایی من خرده م
ام ربط ام را به کم غذاییظریف و قد به قول خودش یک وجب و نصفی

های خودش گوشت شود و به تنش کند تا لقمهدهد. غذایم را زهرمار میمی
هایش، صدایمان را برای هم باال میبریم و در انتها ی کنایهبچسبد. در ادامه

زه عادت کرده ایم اینگونه با رسیم. گویی در همین چندروباز هم به سکوت می
 هم تعامل کنیم.  

ام. اتاق در بسته، به پدربزرگ و های خانه را هم تقریبا کشف کردهراز اتاق
گوید پدربزرگش دوست اند. میمادربزرگش تعلق داشته که هردو از دنیا رفته

داشته همه اهل خانه مدام جلوی چشمش باشند، برای همین در این حیاط 
ن خانه را اینطور جمع و جور ساخته. اتاق خودش مال داییهایش بزرگ، ای

اش تعلق داشته. بوده و اتاقی که من در آن هستم به مادرش در زمان مجردی
های سوال ذهنم نیز شود، عالمتهایم از او افزوده میهرچه بر میزان دانسته

سرت شوند. مثال اگر از مادرش دور مانده و حبه همان میزان بیشتر می
 دستپخت او را دارد، چطور اکنون در خانه پدری مادرش ساکن میشود؟
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روی مبل روبرویم نشسته. از سنگینی نگاهش سرم را باالمیگیرم. نگاه  
ام، شکار میکنم. اش را به موهایم که امروز نبافته و آزادانه رهایشان کردهخیره

ام اما اش معذب شدهموهایم را با دست جمع میکنم تا بفهمد که از نگاه خیره
 رود. از رو نمی

 . یه شونه میزدی به موهات -

 .نداشتم -

 .میگفتی میخریدم. اونم از نوع درازش. زبون چی؟ اون و که داری -

 .پولش و نمیگیری معذب میشم -

 ای میکشد و عاصی شده سرش را رو به سقف میگیرد.پوف کالفه

همه دخترا شال تو چرا شال مال سر نمیکنی؟ اینجا که ! اصال ببینم -
 .میذارن

خیلیا شال و . همچین میگی اینجا، انگار خودت جای دیگه بزرگ شدی -
 .منم یکیشون. روسری ندارن

 . اینجا بزرگ نشدم. نه -

زنم. بعد از اسمش اولین اطالعاتی در سکوت با ابروهایی باالرفته به او زل می
قدر روان فارسی ام باور کنم یا نه. اینست که خودش از خودش میدهد. مانده

های فارسی را از اسمش بهتر بلد است، مشخص ها و تکهزند، کنایهحرف می
 ی نزدیکی هم با ادبیات دارد، آنوقت جای دیگری بزرگ شده؟!است رابطه
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سالی چندین بار میام ... اونجا بزرگ شدم... خونه زندگیم ترکیه ست - 
 .ایران، هر بارم چند هفته میمونم و برمیگردم

 اده ت هم اونجان؟خونو -

 .آره -

 آیند.وقتی گفت پیمانه تخت را کثیف نبیند، یعنی اینجا هم می

 وقتی میاین ایران اینجا میمونین؟ -

 .شون ایران نمیانبقیه. فقط من -

بینم، سوال پرسیدن بیشتر را جایز اش را که برای پاسخ دادن میبی میلی
االتی که در مغزم با نمیدانم، هرچند همین دوسه جمله برای پررنگ شدن سو

اند کافیست. باز هم سکوت و بعد از دقایقی از سر میز هم به رقابت پرداخته
اش را برمیدارد و قبل از اینکه فاصله بگیرد برای بلند میشود. استکان خالی

 ایستد.لحظه ای همانطور پشت به من می

شال  ولی تو پیش بقیه. حاال من که دیدنیا رو دیدم، واسه خودم نمیگم -
 .سر کن

 چرا؟ -

 دهد.تفاوتم را با چشمکی پاسخ میکند وسوال بینگاهم می

یهو دیدی یک رند سیه روز الی . موی مواج اونم خرماییش دردسر داره -
 .موهای تو گم کرد خداوندش را
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هایی گذارد. امان از گونهمرا با شوکی که اینقدر بی رحمانه وارد کرده تنها می 
کنند. امان از خاطراتی که چون طفل ناخواسته به یکه اینقدر سریع داغ م

شوند. امان از این موها. امان از نگاه فربد. چسبند و کنده نمیی مغز میدیواره
امان از هرکه در موج این موها غرق شود. تا رهایی تنها یک قیچی فاصله 

 است! باید بیشتر بگردم. حتما در یکی از این اتاقها قیچی پیدا میشود.

 

* 

 

 .بهت گفتم دیر نکن -

. مگه میشه بعد این همه وقت یاد من کنی و من دیر کنم. باشه عشقم -
 .از تو به یک اشاره از من به سر دویدن

ی آن گوشی را از گوشش فاصله داده و با حالت چندشی نگاه به صفحه 
 اندازد.می

 . تیمزر زر زیادی نداش. تینا انگار یه مدت نیومدی یادت رفته اخالقای منو -

 ...راستی فربد جان. اومدم. باشه بابا بداخالق -

اش با تینا با بی حوصلگی قطع کرده و روی تخت پرت گوشی را وسط مکالمه
ست که توانسته با سیاست رابطه اش با فربد را به میکند. این زن تنها کسی

بیش از یکسال بکشاند. یکسال پس از متارکه با شوهرش در یک میهمانی با 
آشنا شده بود و بعد از تنها دوماه توانسته بود فربد را به صیغه راضی فربد 
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داشتن فربد کرده بود، به هر رنگ و لعابی کند. تمام تالشش را هم برای نگه 
خواست درآمده بود تا او را راضی نگه دارد. خرج عمل بینی و که فربد می

که از فربد کنده بود.   هایی بودای از هزینههایش تنها گوشهپروتز لبها و سینه
پوشید. مگر به لطف جیب او عطرهای گرانقیمت میزد و لباسهای مارک می

 کشید؟ماهی میدست از این شاه

زند رو به فربدی که هنوز در تخت است پوش را گره میتینا بند حوله تن
 میچرخد. 

 هنوز خبری از نامزدت نیست؟ -

 . نه -

 فامیلی چیزی نداره بره سراغ اونا؟  -

 .هن -

 ...یعنی چیزه... نکنه... میگم -

 برد.صدای بدون انعطاف فربد حرف تینا را می

. چیزی که تو مغز کوچیکت وول میزنه رو همونجا نگه دارد! تینا، خفه -
ترگل اهل این کثافت ... حرفت و بریزی بیرون دندوناتم قاتیش میریزه

 .همه رو با خودت مقایسه نکن. کاریا نیست با یکی دیگه بره

 چی گفتم مگه؟ . اااو -

و با دلخوری از اتاق بیرون میرود و فربد دوباره سرش را دربالش فرو میکند. 
آید، تینا لباس پوشیده دوساعت بعد وقتی فربد دوش گرفته از اتاق بیرون می
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و با آرایش غلیظی پا روی پا انداخته، روی مبل راحتی مشغول تماشای موزیک  
بعد از آن برخورد تند، تینا قهر کرده و رفته  ویدئو است. فربد انتظار داشت
شخصیتی زن روبرویش زده و روی مبل سه باشد. پوزخند نامحسوسی از بی

 نفره آوار میشود.

 .اینهمه خرجت میکنم، در حد دم کردن یه چایی هم به درد نمیخوری -

و چشمکی زده و  لب . عشقم قرار نیست همه چایی دم کن باشن که -
 دان میگیرد. پایینش را به دن

سرم . کتری برقی و روشن کن یه نسکافه بده من.  جمع کن. خوبه حاال -
یادم بگیر یه وقتایی که حوصله صدای جیغ جیغوتو ندارم ... درد میکنه

 .ساکت شی

خیزد. لیوان ی محسوسی به فربد میرود و از جایش برمیتینا چشم غره
   نشیند.نسکافه را که به دست فربد میدهد کنارش می

تو همین دوسه ساعت . این سردردات با نسکافه و سیگار خوب نمیشه -
 . نزدیک یه بسته سیگار دود کردی

آب شده . کل شهر و گشتم.  دوهفته ست ازش خبر ندارم. فکرم درگیره -
 .رفته تو زمین

خواهد فربد به ترگل فکر کند. خود را بیشتر به او نزدیک میکند. آرنج نمی
ل جایی که فربد نشسته تکیه میدهد و کامل به سمت راستش را به باالی مب

 او میچرخد 
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 . شب و بمونم پیشت؟  - 

سرش را به پشتی مبل تکیه میدهد. تینا کارش را خوب بلد است. حضورش 
 هرچه باشد از سیگار که بدتر نیست.

 

صبح وقتی ارسالن خانه نبود وارد اتاقش شدم. برخالف ادعایش نه در اتاق 
ی سنی من نباشد! تختی دونفره ی در اتاق بود که مناسب ردهقفل بود، نه چیز

وسط اتاق بود که روتختی مشکی رنگی رویش پهن بود. روتختی کتان مشکی 
ی کهنه رنگی که نو بودنش را فریاد میزد. با دیدنش بی اختیار آن را با مالفه

و پتویی که از کهنگی رنگش تیره شده و مجبور به استفاده از آن هستم 
کنم. روتختی کامال مرتب شده. این نظم کار کسی جز خود ارسالن مقایسه می

نمیتواند باشد. آنوقت بیرون از این اتاق یک لیوان آب هم برای خودش 
 اندازد.ی کارها را به گردن من میها همهریزد و مانند کلفتنمی

میز تحریری با چند کتاب قدیمی گوشه اتاق است. هرچه چشم میچرخانم 
ام را در مورد خانواده، و مخصوصا مادرش عکسی پیدا نمیکنم تا کنجکاوی

ست میروم. ارضا کنم. به سمت دری که سمت چپ اتاق و بعد از در ورودی
شاید انباری باشد و بتوانم آنجا چیزی پیدا کنم. اما با دیدن حمام پیش رویم 

ول جنگلی ام بلند میشود. دوست داشتم این غاحساس میکنم دود از کله
کشیدم. مردک حمام اش را با تمام توان میجلوی رویم بود و موهای آشفته

به این بزرگی در اتاق داشت، با تمام امکانات الزم. آنوقت او هم از حمام 
شد، داخل راهرو استفاده میکرد؟ حضور او در حمام قدیمی راهرو باعث می
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شوی دیوارها و کف حمام من هربار که به حمام میرفتم تا ساعتی را به شست 
و لیف و صابون بگذرانم. پا بر زمین میکوبم و با صدای بلند فریاد میزنم " 

 روان پریش مردم آزار".

خونم به جوش آمده بود. کاش جرئتش را داشتم و تا میخورد میزدمش. از  
ترس اینکه برگردد و مرا در اتاقش گیربیاندازد و اسباب تفریح جدیدش فراهم 

سرعت طرف کمد دیواری بزرگ و سرتاسری که سمت راست اتاق بود شود به 
 رفتم. 

کردم اگر اند که تعجب میکنم. گمان میلباسهایش آنچنان مرتب آویزان شده
های تلنبار شده روی تخت روزی بتوانم وارد اتاقش شوم با انبوهی از لباس

فته و مواجه شوم، که تمیز و کثیفشان معلوم نیست. این ریش و موی آش
ها؟ از این تضاد عجیب گوشه لبهایم به پایین کشیده این نظم در چینش لباس
کنم. کمد مملو از رختخوابهای مرتب و مالفه های شد. در دیگری را باز می

ای دیگر! اینهمه مالفه و پتو داشت و آن پتوی پلنگی کهنه که تمیز بود. ضربه
بود؟ به خدا که این مرد مامور یادآور سربازان زمان جنگ بود رابه من داده 

جهنم است! نه برای پناه دادن به من، که برای ادب کردن من گمارده شده. از 
ی تمیز، لحاف بزرگ و سنگینی هم برمیدارم. مطمئنا حرصم عالوه بر مالفه

 شمارد! های داخل کمد را نمیمالفه

ابت آنچه در تمام شب خون خونم را خورده بود که جلوی زبانم را بگیرم و ب
اتاقش دیده بودم به او نپرم. در اینکه عمدا سعی در آزار من دارد، دیگر شکی 

ها را ام خالی کرده و آنقدر آنهای بیچارهنداشتم. حرص او را روی ناخن
اند. هرچه ارسالن سربه سرم گذاشته بود موفق ام که به انتها رسیدهجویده
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یدم دهان باز کنم و بفهمد نیمی از امروز نشده بود قفل از زبانم بردارد. میترس 
 ام.را دراتاقش گذرانده

ده روزی که آقای محمدی وعده داده بود، دو هفته را رد کرده و هنوز خبری  
نیست. باورم شده که شاید به این زودی نتواند کارهای خروجم از کشور را 

فقط تا  انجام دهد، و من مجبورم تا زمان رفتن این شرایط را تحمل کنم.
زمانی که پایم را از این مرزها بیرون بگذارم! وقتی چشم انتظار باشی، دست 

دارش ست در این قلعه، با زندانبان خرده شیشهشکند. قرنیو پای زمان می
 دهد.ام و تقویم تنها گذشت پانزده روز را نشان میمانده

دای بسته شدن رود. همین که صامروز ارسالن دیرتر از روزهای قبل بیرون می
شنوم با سرعت به اتاقم میروم. باید تا قبل از برگشتن او کارم تمام در را می

ی مالفه را با میخ کوچکی که دیروز شود. صندلی را زیر پایم گذاشته و گوشه
از کشوهای آشپزخانه پیدا کرده بودم گوشه ی دیوار میکوبم. گوشت کوبی که 

گشتان ظریفم اصابت میکند و با هر جان ام چندبار با انبه جای چکش آورده
 ست یک میخ را محکم میکنم.کندنی

ماند که زمین با خوشحالی باال میپرم که صندلی تکان بدی میخورد و کم می
ی دیگر بیفتم.  پایین میپرم و صندلی را به طرف دیگر پنجره میبرم. گوشه

ز صندلی باال میروم. ی سفید رنگ را به دست گرفته و با احتیاط دوباره امالفه
میخ را از الی لبانم برداشته و سعی میکنم این گوشه را هم مانند طرف دیگر 
به دیوار بکوبم. گچ دیوار در این قسمت بیشتر تخریب شده. دوبار میخ را 

 آید. درون دیوار فرو میبرم که با حالت پودری گچ دیوار، از جایش درمی



 

 
73 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

نم. اینبار قسمت مستحکمتری پیدا کرده برای بار سوم شانسم را امتحان میک 
ی زیاد باعث میشود مالفه با کشش نسبتا زیادی به این نقطه ام. اما فاصله

ی نهایی را محکمتر میزنم که گوشت کوب محکم برسد. برای محکم کاری ضربه
زند. آید. آخ بلندی میگویم و اشک به چشمم نیشتر میروی ناخنم فرود می

را داخل انگشتم فرو میکنند. گوشت کوب را با حرص پرت  ای داغانگار میله
 میکنم و انگشتم را به دهان میگیرم. 

ریزند.  چرا این پنجره آیم و اشکهایم بی امان فرو میاز روی صندلی پایین می
ی لعنتی پرده ندارد؟ اصال چرا این اتاق لعنتی پنجره به این بزرگی دارد؟ اصال 

آقای محمدی از پس گرفتن یک بلیط هم  من اینجا چه میکنم؟ یعنی
آید؟ او دیگر چرا در اینجا تنهایم گذاشته؟ مگر نگفته بود بیشتر به فکر برنمی

اش من است تا فربد؟ اصال ارسالن چرا خودش قبل از آمدن یک خانم به خانه
ها پنهان یک پرده برای این اتاق نصب نکرده؟ حتما پرده را هم مثل مالفه

 کرده! 

های بهانه گیر در خانه راه تهایم تا ساعتی ادامه دارند. همچون بچهشکای
روم و غر میزنم. غر میزنم و گریه میکنم. اصال یک بار هم من غر بزنم و بی می

 خورد؟ انصافی کنم. به کجای دنیا برمی

ام. روی انگشت شصتم تر شدهدرد انگشتم که آرام میگیرد خودم هم آرام
ود رنگی به جا مانده که وقتی لمسش میکنم درد میگیرد.  برآمدگی کوچک و کب

با این درد باید فکری هم برای شام بکنم. جناب غول خان هرکجا باشد باید 
 به زودی برگردد. 
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ی برنج را کم میکنم و مطمئن میشوم دم کنی خوب در ی زیر قابلمهشعله 
تکه ای از فلفل دلمه قابلمه را پوشانده. حالم خیلی بهتر از ساعاتی قبل است.  

کشد که اندازم. طولی نمیای را با دست شکسته و داخل خورشت مرغ می
 انگیزش فضا را پر میکند.بوی دل

 

کشد و بعد داخل ساک پرتش حوله  را چندبار محکم روی موهایش می
 زند.ای میان دو کتف سیاوش میکند. از پشت ضربهمی

. هات یه تکونی بخورنمضله کمتر غذای چرب و چیل بخور این عضله -
 .شینی تو بوفهاینجام میای جای ورزش می

ای که به پشتش خورده به سمتش ای در هم از درد ضربهسیاوش با چهره
 گردد. برمی

عین . همه که مثل تو ژن برتر نیستن. نزن المصب دستت سنگینه -
 .ستلمبونی، آخرشم شکمت عین باقلوا تیکه تیکهجاروبرقی می

دهد تا تای افتاده روی شرتش را تکانی میکند و تیاش را از سر رد میرکابی
 آن باز شود.

مثل تو فست فودی . خورممن بخورم هم سالم می. حسودی نکن -
 .نیستم
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خورد. سیاوش گوشی را سایلنت کرده و گوشه کمد تلفن سیاوش زنگ می 
م نام باران را ی چشگذارد تا راحت لباسش را بپوشد. اما ارسالن از گوشهمی

 بیند. ی گوشی میروی صفحه

 از آیناز چه خبر؟ -

 کند.آورد و لبی کج میای ادای نشناختن درمیبه حالت مسخره

 .فصل فصل بارونه. االن پاییزه بابا! آیناز؟ -

 .سگ تو روحت -

ی بیرون رفتن شود. هر دو لباس پوشیده و آمادهی هردو بلند میصدای خنده
برد و به معنای خداحافظی برای ارسالن دستش را باال میاز باشگاه هستنند. 

ی دوستانش چندان وسیع نیست و دهد. دایرهمحمد، مربی باشگاه تکان می
حتی سالم و خداحافظی هم ندارد. کاله سوییشرت را  جز دو سه نفری با بقیه

 روند.ها باال میکشد و از پلهروی سرش می

شبیه . به این سر و روت بکش یه دست. ارسالن بریم پیش سیامک -
 .جنگلیا شدی

زند. به دهد، یاد ترگل افتاده و نیشخندی میاز صفتی که سیاوش به او می
عمرش اینقدر از ریش بلند و موهای پریشان لذت نبرده بود. هر بار که یکهو 

دید و شد، ترس النه کرده در چشمان او را میپشت سر دخترک ظاهر می
دیگر اذیت کردن ترگل نبود، از دیدن چشمهای درشت برد. موضوع حظ می

 شد.ی تخسی که سعی داشت ترسش را پنهان کند، غرق لذت میشده و قیافه
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 .االن کار دارم .حاال میام یه روز. ول کن سیا - 

بابا دیشب شاکی شده بود، . کار چی؟ این چند وقته اصال نیومدی خونه -
کنه من یه چی گفتم فکر می. هموناین بچه چرا میره خونه باغ تنها می

 .تو بهت برخورده نمیای

 دهد.اندازد و با شیطنت جوابش را میی چشم نگاهی به سیاوش میاز گوشه

 . عددی نیستی، چیزی بگی بهم بربخوره -

زند. سیاوش ساکش را از شنود و قهقهه میی سیاوش را می"زهرمار" کشیده
کشد. دزدگیر جیب ساک بیرون میآورد و سوییچ را از روی دوشش پایین می

کند و او را به خنده ای که نثار ارسالن میهای مردانهزند و با فحشرا می
 شود. اندازد، سوار میمی

الاقل بریم جایی . اصال با این شکل و شمایل خونه ما نیای بهتره مرتیکه -
 .که گفتم و نشونت بدم

ه طرف دیگر ماشین میرود. در کند. ارسالن بباران نم نم شروع به باریدن می
کند و بدون اینکه سوار کند، ساکش را روی صندلی شاگرد پرت میرا باز می

ی بردن و آوردن ساک باشگاهش بندد. ارسالن حوصلهشود در ماشین را می
 را نداشت و این سیاوش بود که حمل آن را به عهده گرفته بود. 

 چرا سوار نمیشی؟ -

. یه کم دیگه دست نگه دار. یمم قطعی نیستهنوز تصم. بهت گفتم سیا -
 .االنم باید برم  خونه کار دارم
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 شود.زند و همزمان صدای اعتراضش هم بلند میسیاوش استارت می 

فهمیدم اون خونه متروک چی داره چسبیدی بهش ول کاش می -
 . کنینمی

 .سرت به کار خودت باشه نه تنبون من -

پرد و اندازد. ابرویش باال مین میای به خشتک ارسالسیاوش نگاه مسخره
 دهد.انگار که چیز عجیبی کشف کرده باشد،  لحنی کشدار جوابش را می

 .رفتم که آمارت و به عمه بدم. پس موضوع به چیزای دیگه ربط داره -

دزدد و برد، سیاوش سرش را میی زدن باال میارسالن دستش را که به نشانه
کشد. انگار نه انگار که قصد تش میارسالن دستش را به کاله سوییشر 

خورد. گردنی زدن به سیاوش را داشته. گوشی سیاوش دوباره زنگ میپس
کشد. نگاهی به مخاطب شود و گوشی را بیرون میخیز میکمی در جایش نیم

گیرند که از چشمان تیز ارسالن دور اندازد و لبهای طرح محوی از لبخند میمی
 دهد.ری سیاوش را مخاطب قرار میماند. با جدیتی ظاهنمی

بهش بگو آخر هفته میام . فقط خواستم بگم به دایی سالم برسون -
 .های فصل پاییز حرف بزنیمبه بارندگیراجع

 ...دهنت -

گیرد. این کنند و ارسالن پیاده مسیر خانه را در پیش میخداحافظی می
ی و پوستهتوانست سپر ارسالن را بیاندازد پسردایی شوخ به راحتی می

ای که داشت بسیار سختش را براحتی بشکافد. سیاوش برخالف ظاهر لوده
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قابل اعتماد و رازدار بود. اگر ارسالن تا بحال موضوع ترگل را با او درمیان  
اش کرد اقامت دخترک در خانهنگذاشته بود، تنها به این دلیل بود که فکر نمی
گیرند، ات باران که سرعت میبیشتر از پنج، شش روز بطول بیانجامد. قطر 
 دهد.ارسالن هم به گامهایش سرعت بیشتری می

کند. به عادت همیشه بی سروصدا وارد خانه کلید انداخته و در را باز می
آورد و روی اولین مبل شود. سوییشرت را در همان راهرو ازتنش در میمی

ه دوساعت رسد. با اینککند. بوی دلچسبی به مشامش میسر راهش پرت می
پیش ساندویچ بزرگی را بلعیده بود اما با استشمام این بو، دوباره اشتهایش 

شود. تنها حسن مزاحمت این دختربچه دستپخت خوبش است تحریک می
اش در ورزش را به باد خواهد  که اگر همینطور پیش برود  زحمات چندساله

کرد، اما به ش میداد. روزی دوساعت به باشگاه میرفت و با نهایت توان ورز 
رسید با دستپختی که دخترک ریزه میزه دارد، دوبرابر همیشه غذا خانه که می

 خورد. می

افتد. دو پیمانه برنج برای ناهار یاد اولین وعده ناهاری که ترگل پخته بود می
ی آن را به تنهایی خورده و در برابر اعتراض دم کرده بود که ارسالن همه

پوتی؟ خواستی یه نیگا به قد و لیبود: "مگه آشپز شهر لیدخترک، تنها گفته 
 ی من بکنی بعد غذا بپزی."قواره

رسد. دخترک پشت به او مشغول مزه صدا به آشپزخانه میهایی بیبا قدم 
 کردن خورشتش بود.
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 تو دوباره نزنی تو خورشت. بدم میاد.قاشق دهنی - 

 با قاشق در دستش رو به او میچرخد.

 سالم. -

ی مودبی هستی. علیک سالم. بدو بیا یه بوس بده م میاد بچهخوش -
 عمو.

دخترک دیگر به یکهویی ظاهر شدنهایش عادت کرده بود اما هنوز هم از 
پروای ارسالن رنگ به رنگ میشد و اخم میکرد. ارسالن شوخیها و حرفهای بی

در این دوهفته فهمیده بود ترگل بشدت به اخالقیات پایبند است. هرچند 
 کشید. اش را به رخ میسیاستیزبانش گاهی زیادی دراز میشد و سن کم و بی

دهد، تفاوت باشد. جوابش را نمیکند نسبت به این شوخی بیترگل سعی می
ها را برمیدارد، از کنار ارسالن رد شده و به پذیرایی میرود با اخم ریزی بشقاب

ا میشست که صدای هایش ر تا میز شام را بچیند. ارسالن در سینک دست
 شنود.اعتراض ترگل را از پشت سرش می

خوبه این خونه دستشویی داره. حمومش و قایم کردی، دستشوییش  -
که دیگه به اون بزرگی تو راهرو سرجاش وایساده. آخه ظرفشویی جای 

 دست شستنه؟ خوبه اسمش روشه؛ ظرف ... شو... یی.

حواسش به این است که قاشق  با نگاهی طلبکارانه به ارسالن خیره شده. تنها
دهنی را تالفی کرده باشد و متوجه گافی که داده نیست. آن هم در مقابل 
ارسالنی که مترصد فرصت است برای معذب کردن دختر پیش رویش. عزیز 
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ها. چشمانش را ریز میکند و با شیطنت قدمی به سمت ی محتشمدردانه 
 ترگل برمیدارد.

 تاقم و سرچ میکنی؟ پس وقتی من نیستم میری تو ا -

 هیییییع -

داند کوچکترین اثری از جدیت در لحن و نگاهش نیست، اما خودش می
پراند و لبش را مهمان دندانهایش اندازش رنگ دخترک را میظاهر غلط

 کند.می

خوب مچت و گرفتم. موش فوضول. رفتی وسیله مسیله های منو  -
 گشتی؟ 

 نه به خدا... یعنی رفتم ولی... -

بیند با عصبانیتی ساختگی  صدایش را ی ترگل را که میی پریدهرنگ و رو
 بیشتر برای دخترک باال میبرد. 

من احمق و بگو. هرروز تو رو با دارو ندارم تو این خونه تنها میذارم  -
میرم بیرون. چه میدونستم همه جاها رو میگردی. مگه همون اول 

 نگفتم بهت پا تو اتاق من نمیذاری؟ هان؟

ی میکند خودش را نبازد. با این که از شرمندگی روی نگاه کردن دخترک سع
اندازد. تجربه ثابت کرده در چشمان ارسالن را ندارد اما خود را از تک و تا نمی

دارد. با صدایی که هرچه بیشتر کوتاه بیاید طرف مقابلش بیشتر دور برمی
 دهد.می اش را پنهان کند جواب ارسالن راکند لرزش و شرمندگیسعی می
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 همچین میگه دار و ندارم. انگار شمش شمش طال داشته تو اتاقش... - 

 چیزای خوب دارم. شمش طال نه، ولی باکس باکس -

 هییییع. -

کشد.  ترگل های دخترک نگاه ارسالن را به سوی خود میباز هم قرمزی گونه 
حیا دارد.  چشمانش از حس بدی سعی در دزدیدن نگاهش از این مردک بی

 پیچد، پر میشود. ونش میکه در 

 خیلی... خیلیییی... بی حیایی. -

قبل از اینکه به اتاقش برود به سوی ارسالن برمیگردد و تندی لحنش دست  
 خودش نیست.

آقا ارسالن، من دزد نیستم. موش و فضول هم نیستم.. میدونم مزاحم  -
شما شدم و جاتونو تنگ کردم ولی خودم حد و حدودم و میدونم. مجبور 

 تون و ببینم.یشدم نمیرفتم تو اتاقتون که وسایل شخصی تحفهنم

قطره اشکی از چشمان درشتش چکید و با عجله به اتاقش رفت. ارسالن اینبار 
دیگر قصد اذیت کردنش را نداشت. خواسته بود شوخی کند، اما حواسش به 

های او که روزهاست در حدود ترگل نبود. حواسش به احساسات و کالفگی
ها هاردیواری محبوس و بالتکلیف مانده هم نبود. ترگل برای این شوخیاین چ

 گرفت. زیادی معصوم بود، و او از اذیت کردنش دیگر حس خوبی نمی

نشیند، به امید اینکه ترگل کشد و میرود. صندلی را عقب میبه طرف میز می
ترگل چند کند، اینبار هم مثل دفعات پیش، با دیس غذا سر میز بیاید. فکر می
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کند چیزی به روی خودش ماند و بعد، سعی میلحظه در اتاق یا دستشویی می 
اش شود. کالفگینیاورد. اما این دفعه ربع ساعتی میگذرد و خبری از ترگل نمی

دست خودش نیست. هیچوقت غذا خوردن در تنهایی را دوست نداشت و 
دختر نیم وجبی عادت در همین مدت کوتاه هم به دونفره غذا خوردن با این  

کشد. چند کند و پوفی میتر میکرده بود. موهایش را با دست پریشان
 شود.ماند، اما خبری نمیی دیگر هم به در اتاق ترگل خیره میدقیقه

کشد؛ اینبار به قصد مرتب کردنشان. از جا دوباره دستی به موهایش می
ای به میکند و در آخر ضربهخیزد. پشت در اتاق ترگل کمی این پا آن پا برمی

آید. انگار اینبار واقعا قهر کرده! آهسته در را در میزند. صدایی از دخترک نمی
شود. ترگل پشت به در روی تخت نشسته، بالش را در کند و داخل میباز می

ای که ترگل با مالفه برای ریزد. حواس ارسالن به پردهبغل گرفته و اشک می
خواند و از این حرکت دخترک رود. تا آخر داستان را میاتاقش نصب کرده می

کشد و اش را دور لبش میزند. دو انگشت شست و اشارهبندی میلبخند نیم
 دهد.جویانه و نرم مخاطب قرارش میبا لحنی آشتی

 پس واسه خاطر این رفتی تو اتاقم؟ واسه اینکه این مالفه رو برداری؟ -

- ... 

 دم.آور گفتی خودم برات میمی -

- .... 



 

 
83 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

ببین بچه جون، یه چند روزی اینجا مهمون منی. قبال هم گفتم بهت.  - 
وقتی گرسنمه اعصاب معصابم تعطیل میشه. توهم فقط ادعات میشه 

 که بچه نیستی، بزرگ شدی. هیچی سیاست میاست نداری.

کند کمی خنده گیرد، سکوت ترگل است. سعی میباز هم تنها جوابی که می
 تا ترگل بفهمد که قصدش شوخی بوده.چاشنی لحنش کند، 

جون، فردا پس فردا که شوهر کردی اول یه بشقاب غذا بذار جلوی بچه -
شوهرت، بعد از سوتیایی که در نبودش دادی رونمایی کن. یهو دیدی 

 طرف صبر و حوصله منو نداشت، رفت هوو موو آورد سرت.

رند؛ بدون اینکه گیهای ترگل  از نرمش صدای ارسالن طرحی از لبخند میلب
ای در مهارشان داشته باشد. سرش را بیشتر به سمت مخالف ترگل اراده

کشد، مبادا ارسالن این لبخند را ببیند و دوباره فکر مردم آزاری، یا می
 ترش فکر ترگل آزاری به سرش بزند.درست

حاالم پاشو مثل یه دختر خوب، شام مام عمو رو بکش بیار رو میز که  -
ین گرسنه بمونم خطرناکه. یهو دیدی باز اتصالی کردم برقم بیشتر از ا

 گرفتت.

ای؟ فقط شام را بهانه کرده بود ندانسته ناز کشی کرده بود؟ نه. چه ناز کشی
کرد. به او چه مربوط؟ مگر قرار نبود این تا دختر قهر نکند. اصال قهر می

ده شیشه عزیزکرده اینجا کمی سخت بگذراند؟ ولی او که همچون خسرو خر 
 اش دست خودش نبود.نداشت. مهربانی ذاتی

 زرشک نبود تفت بدم. -
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شود. آشتی کرده بود. پس او هم مثل لبهای ارسالن به طرفین کشیده می 
 ی زبان دراز!خودش دل قهر کردن و قهر ماندن نداشت. ریزه میزه

 

برش گیرد تا بیرون از سینی رنگشان را چک کند. های چایی را باال میاستکان
گذارد. دستی قرارداده و درون سینی میکوچکی از پای سیب را داخل پیش

چایی سیاه نشود و سینی به دست به پذیرایی  کند که باقیمی زیر سماور را کم
گرانه نگاه کند پسرش را توبیخنشیند و سعی میآید.  روبروی فربد میمی

 کند. 

 تینا رو خبر کردی. این دو سه شب و کجا بودی فربد؟ شنیدم بازم -

پرسی؟ صادق هم مادر من، شما که زاغ منو چوب میزنی دیگه چرا می -
 معلوم نیست از من حقوق میگیره یا شما.

اش شود. ناخنهای مانیکور شدهگیرد و به جلو خم مینگاهش رنگ تاسف می
را در هم گره میزند و خیره در چشمان پسرش با لحنی شماتت بار ادامه 

 میدهد.

ن کارا رو کردی که ترگل مطمئن شد از سر دوست داشتن همی -
نمیخوایش. هر روز یه دختر، با یه رنگ و لعاب جدید. دست بردار دیگه 

 فربد. به خودت بیا مامان جان.

اش را از پشتی مبل میگیرد و دست پشت گردنش فربد با کالفگی تکیه
 میکشد.



 

 
85 

 فاطمه اصغری|  خانه ی من قلب توسترمان 

 رمان یک

 برمیدارم.االن که ترگل نیست. هروقت پیداش کردم، چشم! دست  - 

 نشیند.تر میاندازد و کمی صافی شوکت مینگاهی به صورت گرفته

 مامان! اونیکه االن باید جواب پس بده، ترگله نه من. -

 بارد. حسرت و افسوس است که از لحن شوکت می

دونم چی باعث شد یهو اینقدر عوض بشی. تو که اینطوری نبودی نمی -
 سرو میشی.فربد. روز به روز بیشتر داری شبیه خ

مگه بده مامان جان؟ خسرو جالل و جبروتش کم بود یا توجهش به  -
 تو؟

 دهد.سرش را به سمت دیگر خم کرده و نگاه فربد را می

هیچ کدوم مامان جان. اتفاقا بابات از هر چیزی زیاد زیاد داشت.  -
 مخصوصا از خودخواهی.

کند. به کند بحث را عوض  یند و سعی میی مادرش را مینگاه کدر شده
 پرسد.کند و رو به مادرش میهای میوه و شیرینی روی میز اشاره میظرف

 مهمون داشتی شوکت سلطان؟ اینا چی میگن روی میز؟ -

مهمون که نه. خانم جعفری و دخترش بودن. اومده بودن یه سر بزنن  -
 ببینن در چه حالیم.

 بهشون که نگفتی چی شده؟ منظورم راجع به ترگله. -
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بینه ام یکی دوبار بار پرسید ترگل کجاست؟ گفت چند روزه مینه! البته آر  - 
تو تنها میری و میای، ترگل همراهت نیست. منم گفتم رفته شهرستان 

 ش.خونه عمه

خوشحال است که توانسته سر صحبت را عوض کند. ابروهایش را به نشانه 
یی دهد. سعی میکند چهره دختر خانم جعفری همسایه واحد باالتفکر باال می

کشد و همراه با اش میرا به خاطر بیاورد، اما موفق نمیشود. دستی به چانه
 کند.ابروهایش، لبهایش را هم کج می

ست که زاغ مردم و چوب میزنه؟ کی با کی میره؟ این دختر اصال چیکاره -
 با کی میاد؟

کند. انگار شوکت لبخند محوی به فربد میزند و با عشق و افتخار نگاهش می
کرد. مانند هر مادر دیگری کیف نگار تا دقایقی قبل داشت شماتتش مینه ا
 شوند.ی پسرش میدید، بقیه جذب قد و باالی مردانهکرد وقتی میمی

زنه. خسرو زاغ مردم و نه مامان جان. زاغ پسر رشید منو چوب می -
شیرین دهان من. کم مونده مادر و دختر به حرف بیان بگن "تورو خدا 

 و برای پسرت بگیر."بیا آرام 

 برد. زند و کیک درون بشقاب را به سمت دهانش میای میخندهفربد تک

 آهان. تیریپ آویزونی دیگه؟ -

زند. شوکت کشد و بعد گاز بزرگی به آن میمثل همیشه ابتدا کیک را بو می
از لفظ "آویزون" که فربد به کار برد، اخمی مصنوعی میکند. خودش هم آرام 
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دید. ف اسمش، پرچانه و کمی کنجکاو بود برای فربد مناسب نمیرا که برخال 
 آمد ایرادی روی دختر مردم بگذارد.ولی دلش هم نمی

نگو فربد. دختر مردم لیسانس معماری داره. ماهی نیست خواستگار  -
 نداشته باشه. ولی خوب دلش گیر توئه طفلی.

شام به آشپزخانه  خیزد و برای تدارکو بدون حرف دیگری از روی مبل برمی
گذارد. فربد گوشی را برداشته و نگاه دیگری به تاریخ رود و فربد را تنها میمی

اندازد. هفدهم آبان. دقیقا شانزده روز از رفتن ترگل گذشته و هنوز ردی آن می
گذارد و ناخن ی مبل میاز او به دستش نرسیده. آرنجش را روی دسته

رسد. نکند ترگل دارد به حرف تینا می کشد. کم کمشستش را روی لبش می
کند و سرش را به شدت تکان میدهد تا افکار با کس دیگری...؟؟ اخم می

اش را دور بریزد. ترگل جز آنها کسی و جایی را نداشت. بدون اطالع آزاردهنده
خبر ها بیآنها آب هم نمیخورد چه برسد به این که با کسی آشنا شود و آن

 بمانند.

کرد مثل موم توی دستانش شه مطیع بود. اهل جنجال نبود. فکر میترگل همی
است. اما دخترک سربه زیر مو بلندش چه زمان اینقدر گستاخ شده بود که از 

اش داشت را زیر و رو هایی که از ترگل در گوشیدست او فرار کند؟ عکس
 تر میشود.میکند و دل تنگش تنگ

ز دهان افتاده است. دوباره فنجان را چایی را به دهان میبرد. سرد شده و ا
خورد و حرف "تی" انگلیسی روی اش زنگ میدرون سینی برمیگرداند. گوشی

کند.  این سه روز که با تینا در شود. تماس را ریجکت میصفحه ظاهر می
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خواست اش مانده بود، زمان زیادی را از دست داده بود. نمیخانه مجردی 
یا سرو صدا راه بیاندازد و کسی از ماجرای فرار پیدا شدن ترگل طول بکشد، 

زد، شاید سرنخی از ترگل ترگل باخبر شود. باید فردا دوباره سری به آگاهی می
ی خودش برود تا صبح زود مادرش گیرد به خانهپیدا کرده باشند. تصمیم می

 را بیدار نکند. 

و گوشی را از  کند. سوئیچاز همانجا با صدای بلند از مادرش خداحافظی می 
 دارد و از خانه بیرون میزند. روی میز برمی

 

از صبح کالفه بودم. بیست روز میگذرد و هنوز که هنوزه خبری از آقای 
های گوید وکیلم با او تماس گرفته و از پیگیریمحمدی نیست. ارسالن می

فت تواند برای دریاها از آسیاب بیفتد نمیشدید فربد خبر داده. اینکه تا آب
اش، یکی در پاسپورت و گرفتن بلیط اقدام کند. مثل هرروز هم از هر سه جمله

 ی برگشتنم به خانه است.راستای ارشاد من و توصیه

گذارد و با قول اینکه ناهار بیند کمتر سربه سرم میام را میارسالن که کالفگی
روزهای قبل رود. امروز هوا سردتر از امروز مهمان او هستم از خانه بیرون می

های زرد شده روم و کمی میان درختان قدم میزنم. برگاست. به حیاط می
زیر پای درختان ریخته اند. هرچقدر هم که زیبا، اما نیاز دارند کسی از زیر پا 

های روزم، سرم را جمعشان کند. اگر وقت دیگری بود برای گذراندن ساعت
ل و دماغش را ندارم. فقط دلم ها میکردم. اما امروز دمشغول جمع کردن برگ

ی ظریف و رقصان آتش نگاه خواهد جلوی شومینه بنشینم و به شعلهمی
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زنم. کنم، شاید درونم از این انجماد رها شود. کمی دیگر در حیاط قدم می 
ی رود. انگار درازکشیدن گزینهام بیشتر سر میجای اینکه دلم باز شود، حوصله

برمیگردم و خودم را روی مبل تک نفره آوار ست. دوباره به خانه بهتری
ی کنم و سرم را به دستهی مبل آویزان میکنم. پاهایم را از روی دستهمی

دهم. حالتی میان نشستن و دراز کشیدن. صدای بسته شدن دیگر تکیه می
دانم ارسالن است. عجیب است که اینبار دزدکی و شنوم. میدرحیاط را می

کند عین جن ظاهر شود خانه نشده! همیشه او سعی میبدون سرو صدا وارد 
و من را بترساند. بگذار اینبار که او با سرو صدا اعالم حضور کرده، من ندید 

 مانم. شوم و در همان حالت درازکش روی مبل میبگیرمش. از جا بلند نمی

 بچه جون استقبال من که نمیای. پاشو الاقل  به مهمونت سالم کن. -

مان؟ از جا می پرم. من که جز او مهمانی ندارم. با دیدنش در چه گفت؟ مه
 ورودی راهرو با ذوق به سوی آغوش بازش پرواز میکنم.

 شوکت جون... -

ساعتی از ناهار میگذرد و من هنوز مانند کودکی که از مادرش دور مانده، به 
اش قرار دارد. دستانم را محکم میان ام و سرم روی شانهشوکت جون چسبیده

رود. ارسالن هم مبل روبروی ما را ام میدستان گرمش گرفته و قربان صدقه
دارد. انگار دوباره یاد آن اش را از روی ما برنمیاشغال کرده و نگاه تیز و برنده

 ارث پدری افتاده!

 این چند وقت اذیت که نشدی ترگلم؟ -

 


