
 

 

 

 

 



 

 

 

Romanbooki ماریتا 

 ماریتا

 ساناز زینعلی
Romanbooki ماریتا 

تاریک  در را بسته نبسته از خانه بیرون زد و به کوچه تنگ  

 و

  باریک محله های همیشه پر سر و صدای مولوی هجوم برد

 بی

حتی برنمی گشت  نفس سمت شاسی بلند مشکی اش می دوید  

 به

انگار می ترسید بلند شود و دنبالش  پشت سرش نگاه کند  

  بیاید
 کف دستش را روی شیشه ی سمت راننده گذاشت و دست به

 جیبش

آه از نهادش بلند شد  برد و وقتی سوئیچ را لمس نکرد   

 صدای

4 

Romanbooki ماریتا 

باعث پریدنش و پناه گرفتن پشت ماشین  حرف زدن دو مرد  

  شد



 نفسش را در سینه حبس کرد تا دو مرد که صدای لخ لخ

 کفششان

بعد آهسته از پشت ماشین  دور شد  شبیه پاکشیدن تیمور بود  

 بیرون آمد و دزدکی سرکی به سر کوچه ی منتهی به کوچه

 مرغی

ه ای از پشت دیدهنوز دستش روی ماشین بود که سای  کشید   
همان سیاه چاله ای  ترسید اما مثل همیشه وحشت را ته قلبش  

 که

خوب که نگاه کرد  دفن کرد  تیمور را در آن دفن کرده بود   

  چیزی ندید
جلوی در نیمه باز خانه مکث کرد  مسیر آمده را برگشت   

 سر و ته

آهسته و  هم آورد و در را هل داد  کوچه را با نگاهی  

نپاورچی  

نگاهش به روبرو  از تک پله ی پشت در پایین آمد  وارد شد  

 بود؛
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بی آن که زیر پایش را نگاه کند  به تک اتاق روشن روبرو   

 جلو

همه ی حواسش را داده بود به پنجره ی رنگ و  می رفت  

 رو



فرصت کافی برای فرار داشته  رفته ی اتاق تا اگر بلند شد  

  باشد

حسابش با کرام الکاتبین  ار اگر به دست تیمور می افتاداین ب  

 بود

....اما تیمور که     
چطور توانسته بود؟ چطور این قدر بی رحم  لبش را گزید  

 !شد؟

سوئیچ  سرش را پایین آورد  صدای پرت شدن دسته کلید  

 زیر

بی لحظه ی توقف و تعلل  تا برش داشت  پایش افتاده بود   

 دوباره

ریموتش را  به کوچه پناه برد و قبل از رسیدن به ماشین  

  فشرد
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 فقط چند ثانیه الزم بود تا در را باز کند و سوئیچ را بچرخاند

 و از

برای همیشه  آن کوچه ی تنگ بیرون برود   
 دستش را از روی سوئیچ برداشت و همین که خواست فرمان

 را

باز شد و پسری جوان بی توجه بهدر سمت دیگر   بچرخاند  

روی  چشمان وق زده و قلبی که دیوانه وار می کوبید  



 صندلی

با همه ی وجودش چشم شده بود و« دلنواز»  کناری نشست  

 پسرک را می پایید و همزمان آهسته خم می شد سمت فرمان

پسر که متوجه  ماشین تا دست چپش به زیر صندلی برسد  

 رفتار

نوک چاقو را زیر گلوی او گذاشت و  دغیرعادی دلنواز ش  

 زمزمه

   کرد

- صاف بشینی و به  به نفعته بی سر و صدا و حماقت اضافی  

 حرفم
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چون من هیچ کاری باهات ندارم فقط می خوام  گوش کنی  

 صحبت

  کنم
 دلنواز بزاق دهانش را به سختی فرو برد و همین که خواست

 به

شوکر را  نوک انگشتش  خواسته ی پسر صاف بنشیند  

 احساس

بدون جلب توجه شوکر را در مشتش گرفت و دستش  کرد  

 را

 همان طور کنار صندلی نگه داشت اما خودش صاف نشست



 و زل

حاال شده بود همان دلنواز  زد به چشم های یاغی مرد جوان  

  همیشگی؛ مغرور و نترس و بی باک

- تو بزن و گمشو پایینچی می خوایی؟ ز ِر   

ریز خندید  پسرک چاقو را غالف کرد و با نیشخندی   

 اگه بدونی من دیدم تو اون خونه چه غلطی کردی دیگه-

 اینقدر
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 گستاخانه صحبت نمی کنی؟

 ته قلب دلنواز حفره ای از ترس ایجاد شد اما خود را نباخت

 و

   گفت

- سابیه که هنوز جنس خوب بهمعلومه ساقی این محله آدم ح  

 ارازل

این حجم از توهم فقط از جنس خوب  های معتادش میده  

  برمیاد
   پسر بلند و بی قید خندید

  خوبه! هم قماش های خودتو می شناسی-

- چاه مستراحتو که باز می کنی  من بچه ی کف این خیابونم  

 یه

پس گمشو بیرون تا مثل  کلمه میگی می فهمم چقده زاغارتی  



 آشغال

  پرتت نکردم پایین
   پسر با خونسردی کمی چرخید سمت او
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- دیدم    ببین بچه ی کف این خیابون! من دیدم تو آدم کشتی  

 که

تیمور خان کفترباز دالل کوچه مرغی االن تو    باباتو کشتی  

 اتاقش

پس دهان گشادتو  افتاده و داره نفس های آخرشو می کشه  

 می بندی

  و به حرف من گوش میدی
مادامی که دست چپش را نرم  دلنواز ذره ای پا پس نکشید  

 نرم باال

غرید  می آورد    

- تا  پس می دونی آدم کشتن برام کاری نداره  خوبه که دیدی  

 جنازه

گمشو از ماشینم پیاده  ی تو رو هم کف این کوچه ننداختم  

  شو
پیچید و دلنوازصدای خنده ی بلند پسر قهقهه وار در ماشین   

 شوکر

 را سمت صورت او برد اما همین که خواست دکمه اش با



  بفشارد
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مچش را گرفت و  پسر با یک دست شوکر و با دست دیگر  

  فشرد
در آمد و وقتی مچ  علیرغم خواسته اش  آخ و ناله ی دلنواز  

از  دردناکش مغلوب شد و انگشتانش از دور شوکر باز شد  

 دست

پسر تقالیی کرد  دیگرش کمک گرفت و گلوی پسر را فشرد  

 و

 خودش را از دست دلنواز نجات داد و سپس با گرفتن شوکر

 سمت

گفت  او    

- ناخواسته یه  ببین ماریتای وحشی! من سر جنگ با تو ندارم  

 لطفی

اومدم جبران کنم  در حقم کردی   
  چشمان دلنواز از تعجب و تفکر جمع شد

- کشتن  تو انجام دادی  من می خواستم انجام بدمکاری که   

 تیمور

حاال اومدم برات  وظیفه ی من بود اما زحمتش موند برای تو  

بگو چی می خوای ازم؟  جبران کنم  
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 دلنواز شوکر را از کف دست پسر برداشت و حینی که سعی

 می

   کرد تعجب روی لحنش تاثیر نگذارد گفت

- من ازت می خوام به ازای لطفی که در  خوبی چه موقعیت  

 حقت

بیای و با من ازدواج کنی تا طلسم بدبختی های من  کردم  

 بشکنه و

  دیگه دیو آدم کش نباشم
   پسرک پوزخند زد

- ازدواج می کنیم و ِخالص  حله   

  گمشو پایین-

 پسر صورتش را نزدیک دلنواز برد

نزدیک کرد  که از زیر شال مشکی اش بیرون مانده بود   

 حرف

نفس هایش احساس دلنواز را به بازی گرفت و  که می زد  

  نفس هایش را برای لحظه ای بایکوت کرد
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- اگر اینجام  من بلدم امثال تو رو تو یک ثانیه به دست بیارم  

 فقط

هتره دست دوستی بدی وب  برای تشکر و قدردانی از زحمتته  

 جسارتت رو کنار بذاری وگرنه ممکنه دهانم باز بشه و



 چیزی رو

  بگم که دیدم

 به درک! هر چی می خوای بگی و به هر کی می خوای-

 بگی

  بگو
  پسر دستگیره را گرفت اما در را باز نکرد

- مثل تو    من سیروانم  خوشحال میشم بازم ببینمت ماریتا  

 بچه ی

البته تو یه چند سالیه از اینجا رفتی و من یه  بونکف این خیا  

 چند

پس حق داری منو نشناسی اما من خوب  سالیه اینجا اومدم  

 می

  شناسمت
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- برو رد کارت و ماریتا رو پیدا کن تا ازش  من ماریتا نیستم  

 باج

  بگیری
   پسر پیاده شد و در را با دستش نگه داشت

- همونی  همون قدر وحشی و جسور و بی باک  تو ماریتایی  

 که تا

من خوب می شناسمت خانم  هیچ نری رو نپذیرفت  زنده بود  



دختر تیمور  دلنواز   
دلنواز  در را بسته و پیش از دلنواز از کوچه بیرون رفت  

 ماند و

 شوک آشنایی نامیمون با پسری که او را بیشتر از خودش می

  شناخت
بعد نگاهش  به پنجره ی روشن اتاق فروغ نگاه کرد  ایستاد  

 را

باز هم دیر کرده بود و باعث  آرام سراند سمت ساعت ماشین  

 بی
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دوباره حرکت کرد و ماشین را در  خوابی فروغ شده بود  

 پارکینگ

پوشه ی مدارک و کیف و گوشی  زیر ساختمان پارک کرد  

 اش را

قطره ای  هر پله ای که باال می رفت  برداشت و باال رفت  

 خون

به باالی پله ها که رسید  مقابل چشمانش جان می گرفت   

 قطره

دست  خون شبیه جویی باریک شده راه گرفته بود به پایین  

 روی

   با خودش تکرار کرد  چقدر کند می زد  قلبش گذاشت



کاش»  

   «هرگز نزند

مثل شال روی سرش  مثل زندگی اش  سالن خانه تاریک بود  

 و

اتو شده آویزان بودند  همه ی شال هایی که در کمد اتاقش   

 شالی

می  که هرگز رغبت نکرد رنگی غیر از مشکی انتخاب کند  
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 خواست دور صورتش هاله ی مشکی باشد تا کسی به تفاوت

  خودش و زندگی اش پی نبرد
دقت که کرد  روی مبل نشست کلید برق را فشرد و کسی   

 دلربا را

جلو رفت و مادامی که دکمه های مانتو اش را باز می  دید  

  کرد

   پرسید

 «باز تو اینجا خوابیدی؟»

 دلربا موهای فر و بلندش را از دور و بر صورت پس زد و

سالم آرامی  چشمان خواب آلودش را با پشت دو دست مالید  

 گفت

کتاب و دفترش را از پای مبل  حینی که برمی خاست و  

 برداشت و



پاکت را روی میز  دلنواز جوابش را نداد  شب بخیر گفت  

   نهارخوری دو نفره ی جلوی آشپزخانه انداخت و پرسید

 چرا تو اتاق درستو نمی خونی؟ می خوای کار فروغ رو»

 زیاد

 «کنی مدام دست به جارو برقی باشه؟
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   دلربا ایستاد و نگاهش کرد

« یه دفتر بود و یه کتاب و دو تا  ریخت و پاش نکردم  

  خودکار
من چطور درس بخونم؟  وقتی تو اتاق هی گریه می کنه  » 

 دلنواز ولو شد روی راحتی های درشت و مشکی ورودی

  سالن

« من بدون اتاق باید  تو هم که اجازه نمیدی بیام تو اتاق تو  

 چی کار

 «کنم؟

  دلنواز دست الی موهای کوتاهش برد و با سرانگشتان

 پوست

   سرش را ماساژ داد

 «خونه ی بابات اتاق جدا داشتی؟»

 اگه قرار بود مثل خونه ی اون زندگی کنیم چرا اومدیم»

 «اینجا؟



   حرصش گرفت اما برای دلربا همیشه آرام بود
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 « چون می خواستیم مثل آدم زندگی کنیم»

 « بذار بیام تو اتاق تو»

گردن  دلنواز چشمانش را بست و سرش را تکیه داد به پشت  

به زیر« دلنواز»بلندش کشیده شد و پالک اسم فارسی   

 گلویش

   چسبید

« از فردا کمک فروغ کن وسایلو  الزم نیس بیای تو اتاق من  

م؟ببندین می خواهیم از اینجا بری » 

   لحن دلربا مشتاق و کنجکاو شد اما هیچ حرکتی نکرد

 «کجا؟»

« سه خوابه که اتاق مجزا داشته باشی  خونه ی جدید »   

 «باز همه ی پس اندازتو گذاشتی پای خونه؟ مگه اینا چشه؟»

 «باز همه ی پس اندازتو گذاشتی پای خونه؟ مگه اینا چشه؟»

روهای منتهیاین را فروغ گفت و هر دو برگشتند سمت راه  

 به
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هیچ یک صدای در اتاق را نشنیده و متوجه بیدار  اتاق خواب  

 شدن

هر چند که هر دو می دانستند تا دلنواز  فروغ نشده بودند  



  نیاید

  فروغ نمی خوابد
به آشپزخانه رفت و حینی  دلنواز سالم گفت و از جا بلند شد  

 که

   لیوان شیر را در مایکروویو قرار می داد گفت

« مگه داروهاتو نخوردی؟  باز که بیداری » 

  فروغ رسیده بود به سالن

 «بخورم گیج و منگ بشم نفهمم دور و برم چه خبره؟»

  بطری شیر را در یخچال گذاشت و در را به ضرب بست

 مثال هوشیار باشی از چی می تونی سر در بیاری و چه»

 کاری

تونی برای دور و بری هات بکنی؟می  » 

  نگاه فروغ مات و کدر شد

 «باز دلت از کجا پر شده سرکوفت می زنی؟»
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کیف و گوشی اش را برداشت و حینی که به  جوابش را نداد  

 اتاقش

دلربا را مخاطب قرار داد  می رفت    

« عد بروشیر گرم شد بیار تو اتاقم ب  لباسامو بریز تو ماشین  

صبح خواب می مونی  بخواب » 

بدنش بوی خون  وسایلش را در اتاق گذاشت و به حمام رفت  



 می

چه کرده بود با خودش و    بوی شیطان    بوی حماقت  داد  

 با

 تیمور؟ مثل هر شب دوش گرفتنش کمتر از پنج دقیقه طول

 کشید و

فروغ را  وقتی پوشیده در حوله ی پالتویی وارد اتاقش شد  

 دید که

کشوهای  لبه ی تخت خواب او نشسته  لیوان شیر به دست  

 دراور

پرت  را باز کرد دنبال لباس و وقتی همه شان را جمع کرد  

 کرد
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لیوان را از  روی تخت و خودش هم نشست کنار فروغ  

 دستش

  گرفت و از آن نوشید

 «رفتی دیدن بابات»

  سر تکان داد به تایید

« گفت باز حالتو خراب کرده؟چی  » 

  این بار سرش را باال پرت کرد

« حداقل  حسرت یه مامان گفتن رو که روی دلم گذاشتی  

 جواب



 « سوالمو درست درمون بده

مثل همه ی وقت هایی که فروغ یادش می انداخت  تلخ شد   

 مادر

  اوست

 «چیه نگران شوهرتی؟»

« نگران این  منگران این حالت  نگران تو ام که بند دل منی  

 شب
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تو مگه چقدر درآمد  نگران این خونه خریدناتم  دیر کردناتم  

 داری

می خوایی چیکار  خونه می خری؟ این سومین خونه ست  

 «دلنواز؟

بند حوله را باز  لیوان شیر را کوبید روی پاتختی و بلند شد  

 کرد و

   پشت به فروغ لباس زیرش را پوشید و همان حین گفت

 می خوام اون قدر اتاق داشته باشم که هیچ وقت مجبور نشم»

 برای

سرمو زیر پتو کنم و دو تا انگشتمو تو گوشم  ندیدن چیزی  

 فرو

   «کنم

« منو چرا محروم می کنی از شنیدن  گناهو کرده اون  



 صدات؟ از

خورد با دلربا داری و بامامان گفتنت؟ از نرمشی که تو بر  

 من

 «نداری؟
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نکته ی اصلی حرصی که از دست فروغ  همین بود  آهان  

  داشت

  اون کثافتا نمی فهمیدن من یه دختر به بلوغ رسیده هستم»

 تو چرا

 ولو می شدی تو بغل کثیفش تا مجبور باشم برای نشنیدن

 صدای آه

سرمو زیر پتو ببرم و انگشتباز   و ناله ی هوس انگیز تو  

 تو

 «گوشم فرو کنم؟

  رنگ از رخ فروغ پرید و چشمانش درشت شد

« من چیو باید برات توضیح بدم؟ تو  وقیحی  وقیحی دلنواز  

 خودت

 نمی فهمی من مجبور بودم؟ نمی فهمی شوهرم بود؟ یادت

 نیست یه

 «نه می گفتم یه هفته از زور کتک نمی تونستم از جام پاشم؟

حرف هایی  حوصله ی شنیدن حرف های تکراری نداشت  



 که هیچ
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  وقت در ذهنش توجیه نمی شد و گذشته ها را پاک نمی کرد

 حوله

 را از روی شانه هایش سر داد تا فروغ مجبور به ترک اتاق

 شود

   و همزمان گفت

« دست از سرم بردار  فروغ امشب اصال حوصله ندارم » 

در را به ضرب  تند کرد و از اتاق که خارج شدفروغ پا   

 پشت

   سرش بست و دلنواز با خودش اندیشید

« تو چرا تو این حال نمیای بغلم  من وقیحم بهت نمیگم مامان  

 کنی

 «تا آروم بشم مامان؟

همان طور سرد و  شیرش را نخورد و لباسش را نپوشید  

 خیس ولو

روغ باالیدلش می خواست سرما بخورد و ف  شد روی تخت  

  سرش بیاید و دست روی پیشانی تب دارش بکشد
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سرش را از بالشت فاصله داد اما  صدای در بیدارش کرد  

با همان  صدای در دوباره تکرار شد  چشمانش را باز نکرد  



کوتاه اما کشیده  رخوتی که باعث می شد چشمانش باز نشود  

 دلربا

این بار فروغ را مخاطب  جوابی که نشنید  را صدا کرد  

   قرار داد

« نمی شنوی؟  زنن¬فروغ! در می » 

بی حوصله و با کرختی از جا  ضربه به در بلندتر تکرار شد  

 بلند

از اتاقش خارج شد و قبل از به پایان رساندن کریدور  شد  

 بین اتاق

دهر دو تخت خالی بو  در اتاق فروغ را باز کرد  ها   

 چشمان

 خواب آلودش تنگ تر شد و فکر کرد نصفه شبی کجا رفته

 اند؟

این بار عالوه بر ضربه به  راه افتاد سمت در ورودی خانه  

  در
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را زیر لب« سر آورده»  زنگ آپارتمانی هم صدا خورد  

 تکرار

پشت هم  کرد و قفل های در را که هر شب فروغ می بست  

 و به

بله»سپس در را گشود و همین که خواست   باز کردترتیب  » 



 را

تیمور را مقابلش دید که خون از شقیقه اش  سوالی بپرسد  

 جاری

در پس  بود و دندان های یکی در میان زرد و سیاه شده اش  

 خنده

به محض دیدنش در آن وضعیت جیغ  اش خودنمایی می کرد  

زور کاذب در را هل می داد تا ببندد اما مگر حریف  کشان  

 و

 ساخته شده ی تیمور می شد؟! جیغ می کشید و فروغ را صدا

 می

شره ی دانه های  فریاد می زد و کمک می خواست  زد  

 عرق را

همه ی تنش  روی پیشانی و پشت کمرش احساس می کرد  

 در اثر

26 

Romanbooki ماریتا 

 زورآزمایی با تیمور می سوخت و خنده ی تیمور قطع نمی

  شد
 وقتی دید لنگه ی در بین خودشان سرگردان عقب و جلو می

  رود

  دست از آن کشید و دو دستش را تخت سینه ی تیمور کوبید

 تیمور



دیگر  قهقهه زنان چرخی خورد و به پله ها که رسید  

 نتوانست

غلت زنان از پله  خودش و خنده های کریه اش را کنترل کند  

 ها

گوش هایش با دو دستسرازیر شد و دلنواز با پوشاندن    

 روی

  زانو نشست و فریاد کشید
سراسیمه و وحشت زده در  با َچکی که به صورتش خورد  

 جا

 نشست و ادامه ی جیغش را در اتاق خودش و روی تخت

 خودش و
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فروغ که دستش را دور او حلقه  در آغوش فروغ خالی کرد  

گریه و در انتها به اشککم کم جیغ و فریاد دلنواز به  کرد  

 های بی

با  صدا ختم شد اما حلقه ی دست فروغ از دورش باز نشد  

 نجواهای فروغ آرام گرفت و با خودش فکر کرد کاش همه ی

  آرزوهایش همین قدر زود جامه ی عمل می پوشیدند

 «خوبی آبجی جونم؟»

خودش را از حلقه ی دستان فروغ بیرون  با صدای دلربا  

 کشید و



با اطمینان پلک بر هم زد و  زیر چشمی به دلربا نگاه کرد  

 از جا

از خودش خجالت  به در سرویس بهداشتی که رسید  بلند شد  

  کشید
خودش را پرت کرد داخل حمام و  فقط لباس زیر به تنش بود  

 قبل

گفت  از بستن در    

 «دلربا حوله م رو بذار پشت در»
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د به قطرات آبی که از الی موهای کوتاهشو خودش را سپر  

 شره

  می کرد روی سر و صورتش
 فروغ لیوان را از دست دلربا گرفت و او را فرستاد پی

 سفارش

با درماندگی نگاهش را روی قندهای خرد شده ی کف  دلنواز  

احساس بی خاصیتی می    درمانده بود  لیوان نگه داشت  

  کرد
به او  ه بردن برای دخترشحتی نمی توانست اندازه ی حول  

چه کرده بود با او؟  نزدیک شود !!! 

 بقیه ی قند را او با چرخاندن قاشق حل کرد و لیوان را روی

دلربا را مخاطب  از اتاق بیرون می رفت  پاتختی گذاشت  



 قرار

   داد

 یه دست رختخواب بنداز کف اتاقش امشبو پیشش بخواب»

 تنها

معلوم نیست چی تو دلشه باز کابوس می بینه  نباشه »   
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لبش را زیر دندان گرفت  دلربا با پیش بینی رفتار دلنواز    

 آخه من بدون اجازه ش بیام اینجا بخوابم که باز دیوونه»

 «میشه

   فروغ لب برچید

« فکر می  جونش به جون تو بند شده  به تو هیچی نمیگه  

 کنی به

برای اینکه    خاطر کی اینقدر خونه می خره؟ برای رفاه تو  

 بالیی

سر تو نیاد  که سر خودش اومد » 

سرش را تکان  لب های دلربا هم قوس کرد از غصه و گریه  

 داد تا

اگرچه نورچشمی  دلنواز را خوب می شناخت  فروغ برود  

 دلنواز

 بود اما هیچ وقت کاری برخالف میل او نمی کرد؛ حتی

بیدنخوا  



اصال همین مراعات خواسته  در اتاقش وقتی کابوس می دید  

 های
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این گمان  ساخته بود« نورچشمی»دلنواز بود که از او   

 خودش

  بود
آب قند را که با  می لرزید که دلربا پتو را دورش گرفت  

 دست

دهان و مجاری خشک شده اش جان گرفت اما  دلربا نوشید  

آب قند را  با پس کشیدن صورتش  لرزشش را بیشتر کرد  

 پس زد

با هل دادن دلربا به شانه اش  و دلربا هم دیگر اصرار نکرد   

 روی تختخواب دراز کشید و چشمانش را که روی هم می

  گذاشت

   زمزمه کرد

 «برو بخواب تو هم»

 «رختخواب بیارم اینجا بخوابم تنها نباشی؟»

دلربا هم بی  سرش را باال پرت کرد  دلنواز با چشمان بسته  

 حرف
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وارد اتاق مشترکش با فروغ که  اضافه از اتاق بیرون رفت  



  شد

  به او اطمینان دا حال دلنواز بهتر است و دارد می خوابد

 خودش

 خیلی زود چشمانش را روی هم گذاشت و خوابید اما هیچ

 کدامشان

ت در اتاق دلنواز نشست تا اگر بازنفهمیدند فروغ تا صبح پش  

به کمکش بشتابد  صدای گریه و فریادش درآمد   
انگار خودش را  آفتاب پایش را تا وسط اتاق دراز کرده بود  

 باد

  می زد که ذرات معلق گرد و خاک را آن وسط تاب می داد

 دلنواز

از  از جا بلند شد و برای رفتن سمت دراور و کمد لباسش  

 روی

ذرات با تالش بیشتری به تکاپو  پای دراز شده ی آفتاب پرید  

 افتادند تا وقتی که دلنواز پرده را تا آخر کشید و پای آفتاب را

 از

چه سر و س ّری با روشنی داشت که حاال  اتاقش برید  

 بخواهد پایش
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مثل همان  به اتاق او باز شود؟ همه ی زندگی اش سیاه بود  

الش  



بعد از اتاق  همیشگی که از کمد کشید و روی سرش انداخت  

از سر و صدای آشپزخانه می توانست حدس  بیرون رفت  

 بزند

 دلربا به مدرسه رفته و فروغ مشغول یه قل دو قل با وسواس

 های

سالم گفت و چشمش به پاکتی افتاد که  همیشگی اش است  

 شب قبل

شخان آشپزخانهفروغ آن سوی پی  روی میز انداخته بود  

 ایستاد و

   گفت

 « بشین صبحونه ت رو بیارم»

 «نمی خورم»

 «کجا میری؟»

به روی شانه اش منتقل  کوله پشتی اش را از انگشتان دست  

 کرد
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   و زمزمه کرد

 «باشگاه»

   فروغ کانتر را دور زد و نزدیکش ایستاد

 «دیشب چه اتفاقی برات افتاد؟ چی شد باز کابوس دیدی؟»

در را باز کرد  کدام کابوس؟! خو ِد واقعیت بود !کابوس؟  



 برای

   رفتن

 « نهار میام»

   فروغ دلخور و غمگین گفت

   «من که هر روز اندازه ی تو غذا میذارم خودت نمیای»

رفت و در را پشت  نایستاد تا نگفته های دلش سر باز کند  

رشس  

مثل هر روز در را روی هم گذاشت و چند ثانیه بعد  کشید   

 وقتی

را آن قدری بلند زمزمه« به امان خدا»مطمئن شد فروغ   

 کرده

آن را بست  که بشنود  است   
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بعد ماشین را خاموش کرد و سه  با ماشین تا پارک رفت  

  دور

راهی  ه افتاددور پارک چرخید و وقتی نفس هایش به شمار  

 باشگاه

سر راه شیرکاکائو و کیک شکالتی محبوبش را گرفت و  شد  

برای  باشگاه تنها جایی بود که لبخندش کش می آمد  خورد  

 مربی

سر تکان داد و سالم  ای که از دور به رویش لبخند می زد  



 را با

کف دست به دست دوستانش کوبید و آن هایی  لب زدن گفت  

 را هم

با ضربه ای مالیم روی بازو  که زیر دستگاه مشغول بودند   

 از

  آمدنش مطلع کرد
 کوله پشتی اش را در کمد مخصوص گذاشت و لباس ورزشی

 به
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بطری آب را از یخچال بوفه ی باشگاه برداشت و  تن کرد  

 راه

مربی خوش هیکلی که چند سال پیش با  افتاد سمت آرتمیس  

 تتوی

آرتمیش حالش را با  آبرویش با هم دوست شده بودند  

 چطوری»

گفت  پرسید و دلنواز بعد از سر کشیدن آب« خوشگله    

 «روبراه نیستم که کله ی سحر اومدم اینجا دیگه»

 آرتمیس دست روی کتفش گذاشت و او را با خود سمت سالن

   ایروبیک برد و گفت

« بدو ببینم  خودم می سازمت » 

گفت  از دویدن دقایقی پیشدلنواز ناالن     



 «سه دور دویدم دور پارک»

سوت را الی لبش  آرتمیس بدون توجه به آنچه شنیده بود  

 گذاشت و

سپس  کف دو دستش را به هم زد  با دمیدن میان حفره ی آن  

 سوت
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   را بیرون کشید و با صدای بلند تکرار کرد

« سه   دو     یک    خوشگال شروع کنید »    

 خودش را سپرد دست آرتمیس و دویدن دور سالن را شروع

  کرد
برخالف  وقتی از باشگاه بیرون می رفت  دو ساعت بعد  

 همیشه

هنوز صورت خونی تیمور مقابل نگاهش جان  شاداب نبود  

 می

قاب اول  صورتی که حاال در دو قاب تکرار می شد  گرفت  

 خانه

سرش درد می  افتادنش در راه پله  ی مولوی و قاب دوم  

 کرد که

دوش گرفت و خودش را آراست تا دلربا بیاید  رسید به خانه  

 و با

بعد از نهاری که انگار بیشتر از همیشه به  هم نهار بخورند  



 دلربا

از پشت میز بیرون آمد و ضمن رفتن  و فروغ مزه داده بود  

 به
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تاقش گفتا    

« می خوام  چند تا کارتن سفارش دادم تا ساعت پنج می رسه  

 یکی

اگه فکر می کنین نمی تونین یه روزه  دو روزه از اینجا بریم  

 تموم

 « کنین زنگ بزنین شرکت خدماتیه دو تا نیرو بفرسته

همان  مخاطبش فقط فروغ بود  برخالف فعلی که جمع بود  

 هم

   جوابش را داد

 «نمیشه عجله نکنیم؟ دلربا امتحان داره فردا»

   ورودی راهروی اتاق ایستاد و به دلربا نگاه کرد

« خودم االن زنگ می زنم دو تا  تو دست به هیچی نمی زنی  

 نیرو

فقط درستو بخون  از فردا صبح تا شب بیان همه رو ببندن » 

با رفتنش نفس  دلربا سرش را کج کرد و به تایید تکانش داد  

غفرو  
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حرفش  سرتق تر از دلنواز پیدا نمی شد  با پوفی رها شد  

 همانی

رد خور نداشت  بود که گفته بود   
هنوز  ماشینش را خاموش کرد و کیف وسایلش را برداشت  

 از

کیف در دست  ماشین پیاده نشده بود که باز فکرش هوایی شد  

لب  ن خیره ماندنشست و از الی در باز ماشین به کف خیابا  

 هایش

 را مکید و نگاه گذرایش را بین ساعت مچی اش و فکر

 مشوشش

از شب قبل که از خانه ی  آسمان دلش ابری بود  چرخاند  

 تیمور

لبش را محکم زیر  هیچ خبری ازش نداشت  گریخته بود  

 دندان

  فشرد تا مثل همیشه جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد
ماشین را  جلو و در را بست کیف را پرت کرد روی صندلی  
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  روشن کرد و با آخرین شماره ی روی تلفنش تماس گرفت

 مادامی

صدای مرد پشت خط و صدای  که فرمان را می چرخاند  

 تیک آف



بدون در نظر گرفتن آن چه مرد می  ماشین با هم ادغام شد  

  گفت

   گفت

« اگر فکر می کنین دیر میشه  من یک ساعت دیگه میام  

 کنسلش

 «کنین و یه شب دیگه بهتون وقت بدم

   مرد کنجکاوانه پرسید

 «این صدای ماشین شما بود؟»

 «رفتم»

 «اتفاقی افتاده که رفتی؟»

« یک ساعت دیگه برگردم یا بمونه یه  اتفاق شخصی بود  

 شب

 «دیگه؟
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« ن حاالهمی  برگرد »   

همین باعث فشردن  از جمالت دستوری همیشه متنفر بود  

 بیشتر

   پدال گاز شد و زمزمه کرد

 «یک ساعت دیگه اونجام»

   مرد پرخاشگرانه گفت

  من گفته بودم فردا مسافرم باید امشب کارت تموم بشه»



 برگرد یه

 «میلیون میام روی پولت

کف پایش  پول! دقیقا همان عنصری که پایش را شل می کرد  

 آهسته آهسته از روی پدال باال آمد و هنوز تماس مرد تمام

 نشده

دور زد و مسیر آمده را  بود که با دیدن اولین بریدگی  

  برگشت
 کمتر از چند دقیقه ی بعد تیمور و اتفاق شب قبل را فراموش

 کرده

خانه ای داخل می شد کهبود و داشت از در باز شده ی   

 مردی
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  روی تراس به انتظارش ایستاد بود
مطمئن  در را بست و شوکر را در جیب مانتواش لمس کرد  

 بود

دو ابزاری که  اسپره ی فلفل هم در کیف کارش قرار دارد  

 پیش از

مدد  برمی داشت و با خود حمل می کرد  برداشتن کیف کار  

 به

ابزار بود که شب ها در هزارتوی زندگی مردانهمان دو   

 دوام می



  آورد
 مرد در گفتن سالم پیش دستی کرد و خودش را عقب کشید تا

محال بود اول  دلنواز تعارفش را نپذیرفت  دلنواز وارد شود  

 وارد

مصمم گفت  خانه شود و مردی پشت سرش بایستد    

 «من آخر از همه وارد میشم»

   لب های مرد شکل پوزخند گرفت

 «جز من و شما کسی نیست»
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« در هر صورت من آخرم  پس بهتره شما اول برید » 

 ابروهای مرد یک طرفه باال رفت و بی حرفی از در گذشت

 و

  دلنواز شوکر را داخل جیب در مشتش نگه داشت و وارد شد

 با

از نظر گذراند نگاهی سریع و جستجوگر هال ورودی را   

 مرد که

مسیر دیگری را نشان داد و گفت  او را زیر نظر داشت    

   «اتاق خوابم»

همان طور که  و دلنواز پشت سر او وارد اتاق خواب شد  

 خواسته

یک صندلی و میز قرار  کنار تختخواب مجلل دونفره  بود  



 گرفته

مرد  روی میز دو ملحفه سفید تا شده به چشم می خورد  بود  

 از

 اتاق بیرون رفت و دلنواز مانتو و شالش را روی کاناپه ی

 توی
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هر دو را  اتاق گذاشت و ملحفه ها را از روی میز برداشت  

 روی

وسایلش را روی  تخت پرت کرد و کیف کارش را باز کرد  

 میز

بدون نگاه  چید و مرد که با دو لیوان شربت به اتاق برگشت  

  به او

   گفت

 اگه تمیز موندن تشک و روکشش مهمه ملحفه رو روی»

 تخت پهن

   «کنین و خودتونم آماده بشید

   ابروهای مرد به هم پیوست

 «من باید این کار رو انجام بدم؟»

  و به ملحفه اشاره زد
دستگاه را به برق  دلنواز بی اعتنا به تعجب و توقع او  

 متصل کرد



   و گفت
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« من که نمی  تونستین از کسی بخواین بیاد کمک تونمی   

 تونم

   «انجام بدم

  مرد پوفی در هوا پراند و سینی را روی میز جلو مبلی کوبید
دلنواز زیر چشمی  سپس محلفه را روی تختخوابش پهن کرد  

 نگاهش می کرد که لباسش را از تن خارج کرد و دراز

  کشید
دلنواز نفس آسوده ای  دملحفه را که روی پای برهنه اش کشی  

موم را تست کرد و  کشید و صندلی را به تخت نزدیک کرد  

 وقتی

دست مرد را باال داد و اولین  از حرارتش مطمئن شد  

 کاردک را

دست مرد در اثر حرارت موم کمی جمع  زیر بغل او کشید  

 شد اما

به او فرصت عکس العمل نداد  دلنواز با کشیدن پد روی موم  

 و

  مشغول کارش شد
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دلنواز وسایلش را همان  مرد که آماده ی رفتن به حمام شد  



 طور

فقط موبایل و شوکر و پاکت سیگارش را برداشت  رها کرد  

 و به

یک بری روی نرده ی سنگی  تراس ورودی خانه رفت  

 تراس

فندک و  سیگار را روشن کرد  نشست و با فندک نقره اش  

 شوکر

روی لبه ی نرده گذاشت و با کام عمقی که از سیگار را  

  گرفت

 نگاهش را در حیاط که با چراغ های پایه کوتاه روشن شده

  بود

خانه هایی  این سالها وارد خانه های زیادی شده بود  چرخاند  

 که

همگی متعلق به اعیان و مردها و  یک وجه مشترک داشتند  

بی پولی و بی پول چه صنمی داشت با  پسرهای پولدار بود  

 !ها؟

آن ها که بی منت و  راست کارش فقط مردهای پولدار بودند  
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خیلی خوب می دانست هستند  پول بابتش بپردازند  شمارش  

 کسانی

حاضرند کار  که با نصف یا حتی ربع پولی که او می گیرد  



 کنند

نرخششاید همین باال بودن   اما او نرخ خودش را داشت  

 باعث

شاید هم غروری که هرگز حاضر نبود  معروفتیش شده بود  

 آویزان

کم نبودند مردانی که پس از تمام شدن  هیچ پسری شود  

 کارشان

 توقع داشتند شب را با آن ها سر کند اما همیشه یک شوکر

 بین

 خودش و آن ها گذاشته بود و پس از گرفتن نقدی حق الزحمه

  اش

  ترکشان کرده بود
با بلند شدن صدای  آخرین پکش که عمیق ترینش هم بود  

 موبایلش

به شماره ی ناشناس نگاه کرد و حین پرت  همزمان شد  

 کردن ته
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وصل کرد  تماس را به امید مشتری جدید  سیگار در باغ   

 صدای

مرد که گفت  غریبه هم به باور مشتری بودنش دامن زد  

 باید»



روی نرده پایین پرید و گفتاز « ببینمت    

 «خودتون رو معرفی نکردین»

   صدای پسر با مکث آمد

« دیشب همدیگرو مالقات کردیم  سیروانم » 

دور  گفت سیروان اما در ذهن دلنواز تیمور تکرار شد  

 چشمانش

   چین خورد و ضمنی که وارد خانه می شد پرسید

 «چه دلیلی برای مالقاتمون وجود داره؟»

 «ببینمت میگم»

« حرفتو بگو  من وقت اضافه برای دید و بازدید ندارم  

 وگرنه قطع
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 «می کنم

   شنید که پسر مغرورانه گفت

 فکر می کردم برات مهم باشه چه بالیی سر جنازه ی بابات»

خدافظ  حاال که مهم نیست  اومده » 

ای «لعنتی»  و بوق های مکرر جای صدای پسر را گرفت  

 نثار

 پسرک تخس و مغرور کرد و با اکراه دست روی شماره اش

  کشید
 هنوز تماس وصل نشده بود که مرد از اتاق سرش را بیرون



 آورد

   و گفت

 «من آماده ام»

 با حرص تماس را قطع کرد و گوشی را در جیب شلوار

 جینش و

به اتاق رفت و خودش  شوکر را در جیب دیگرش فرو کرد  

 را
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شانه و گردن و همه  کارش که تمام شد  آماده ی ماساژ کرد  

 ی

وسایلش را جمع کرد  انگشتان دستش بی حس و دردناک بود  

 ک و

 یف به دست باالی سر مرد ایستاد که چشمانش بسته بود و

 انگار

حوصله ی ایستادن  میان خلسه و خواب دست و پا می زد  

 بیشتر

مرد بدون چشم باز کردن  این پا و آن پا که کرد  نداشت  

   گفت

   «کشو اولی رو باز کن پولت تو پاکته»

 دنبال کشویی که مرد گفته بود سر چرخاند اما غرورش

 اجازه نمی



بی حوصله گفت  داد کشو را باز کند    

 دفعات بعد کار داشتین یه خدمتکار هم بذارین کنار دستتون»

 تا

من دیرم  شماتونو باز کنین و پولم رو بدینمجبور نشین چ  

 «شده
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مرد به آنی  و قدمی از کاناپه فاصله گرفت و سمت در رفت  

 بلند

پاکت را مقابلش گرفت و دلنواز  شد و توی هال به او رسید  

 به

 رسم همیشه فقط با تکان سر تشکر کرد و از خانه بیرون

  رفت
تلفنش را هم برداشت و  انداخت ماشین را که به حرکت  

 شماره ی

دوبار تماس گرفت و پسرک جواب نداد  سیروان را گرفت   

 داشت

انگار پسرک او را نشناخته بود فقط  حرصش در می آمد  

 ادعا

صدای  بار سوم که تماس گرفت  داشت خوب می شناسدش  

  سیروان را با لحن خندان شنید

 « فکر می کردم برات مهم نباشه»



   دندان هایش را روی هم کشید
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 نیست ولی می خوام بدونم شماره ی منو از کجا آوردی؟»

 چی می

 «خوای از من؟

 من چیزی نمی خوام اما شنیدم امروز پلیس دور و بر خونه»

 ی

از همسایه ها پرس و جو کردم کسی چیزی  بابات می پلکید  

 نمی

پای  چه جور آدمی بود دونست ولی خودت می دونی بابات  

 پلیس

   «به اون خونه باز بشه می فهمه قاتلش کیه

   ته دلش لرزید اما روی صدایش هیچ تاثیری نگذاشت

 «میگی چی کار کنم؟»

« دردسر  باید جنازه شو یه جوری از اون خونه ببریم بیرون  

 میشه

کافیه یکی شهادت بده تو رو اون شب دیده که رفتی  برات  

 خونه ی

   «بابات
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تن صدایش  این بار لرزش دلش روی صدایش تاثیر گذاشت  



 پایین

   آمد و لرزش گرفت

« ندید    کسی منو   ک » 

 چرا اتفاقا امروز از یکی سراغشو گرفتم گفت حتما تو خونه»

  شه
 «دیشب که دخترش اومده بود پیشش

تایر ماشین چند متری روی  دلنواز بی هوا روی ترمز کوبید  

دلنواز حتی به پشت سرش نگاه  خیابان کشیده شد تا ایستاد  

  نکرد
  می دانست خیابان ساعت دو صبح خلوت است

 «می تونی بری تو خونه سر و گوش آب بدی؟»

 که بعدا جنازه ش پیدا شد بگن دیدن سیروان از دیوار باال»

 می

 «رفته؟
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   با کالفگی سرش را روی سینه خم کرد

 «چیکار کنم؟»

« شاید اصال زنده  بیا کلید بیار بریم تو خونه ببینیم چه خبره  

 باشه

 «و تونستیم برسونیمش بیمارستان

حتی اگر ضربه آن  پسرک مزخرف می گفت  پوزخند زد  



 قدر

بیست و چهار ساعت  کاری نبود که باعث مرگش شود  

 خونریزی

  کفایت می کرد برای از پا در آوردن تیمور کفترباز

 «نیم ساعت دیگه کوچه مرغی می بینمت»

 دلنواز قبل از این که صدای فریاد رفتگر شیفت شب را

 بشنود که

پا  از او می خواست ماشینش را از وسط خیابان بردارد  

 روی گاز

کوچه مرغی را رد  فشرد و با سرعت سمت مولوی راند  

 کرد و
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وارد کوچه خودشان شد شاید  دنبال ردی از سیروان گشت  

 آنجا

ماشین را گوشه ی  پیدایش کند اما آنجا هم خبری از او نبود  

 کوچه

 ی تنگ و باریک چهارمتری پارک کرد و خواست شماره ی

دسته کلید  سیروان را بگیرد که سایه اش را کنار ماشین دید  

 خانه

اصال نمی دانست چرا به سیروان  رداشت و پیاده شدرا ب  

 اعتماد



بدش نمی آمد  کرده و تا اینجا آمده اما حاال که آمده بود  

 خیالش

شاید یک امشب را راحت  بابت وضعیت خانه راحت شود  

 می

  خوابید
اشاره زد  سیروان کلید را از دستش گرفت و در را باز کرد  

آخر  رسم و عادت همیشه دلنواز وارد شود اما دلنواز به  

  وارد شد
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همان اتاق چندش آور و متعفن و  اتاق هنوز روشن بود  

 نفرت بار

به تبعیت  پشت سر سیروان تا جلوی در اتاق رفت  همیشه  

 از

 سیروان پشت در مکث کرد و برخالف سیروان که صورت

 او را

قلبش  مسیر نگاه دلنواز فقط در اتاق بود  نگاه می کرد  

 گرومپ

فقط می خواست سریع تر تیمور را از  گرومپ می کوبید  

 خانه

همین که به  خارج کند تا پای پلیس به زندگی اش باز نشود  

 خاطر



به اندازه ی کافی مشکوک بود  کارش شبانه فعالیت می کرد   

« تو  ن بیارمش تو حیاطکمک کن بپیچیمش تو پتو بعد تا م  

 برو

 ماشینتو بیار بچسبون به در خونه که بندازمیش تو ماشینت و

  بریم

» 
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سیروان در  کامل نفهمیده بود چه می گوید اما سر تکان داد  

 را باز

نگاهش از  کرد و این بار دلنواز از او جلوتر وارد اتاق شد  

 همان

همان جایی که شب قبل تیمور  بدو ورود سمت طاقچه رفت  

 را هل

رد خون از لبه  داده بود و سرش به طاقچه اصابت کرده بود  

 ی

 طاقچه تا فرش رنگ و رو رفته و کثیف اتاق ادامه داشت اما

همان جایی که دیشب افتاده بود و از  تیمور سر جایش نبود  

 زیر

  گوش و سرش خون می چکید

 وحشت زده به سیروان نگاه کرد که چشمان او هم درشت

 شده بود



کمی بعد  باز برگشت سمت خون  و خیره ی رد خون بود  

 بدون

پشت پرده ای که  در آوردن کفش همه ی اتاق را در نوردید  

 نقش
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کنار  پشت رختخواب ها  کمد دیواری را در اتاق داشت  

  یخچال
سیروان را که هنوز کنار  دوید سمت در  کردوقتی پیدایش ن  

 در

محکم پس زد و شتاب زده رفت سمت دستشویی  ایستاده بود  

 گوشه

از آن جا پرید آن گوشه ی دیگر حیاط که قفس های  ی حیاط  

همه  کبوترها و فرغون شکسته و خرت و پرت ریخته بود  

 را به

  هم ریخت
ان که خودش راسیرو  انگار امید داشت زیر آن پیدایش کند  

 به او

نردبان را تنظیم کرد  باز به حضور او اعتنایی نکرد  رساند  

 و باال

نور گوشی موبایلش را روشن کرد و قفس های باالی  رفت  

 پشت
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النه ی  خبری از تیمور نبود که نبود  بام را زیر و رو کرد  

 خالی

رای کبوترهاکبوترها می گفت که امروز هیچ دانه ای ب  

 ریخته

صدای سیروان را  بقوی صدای کبوترها¬وسط بق  نشده  

  شنید

 ممکنه ما اشتباه دیده باشیم و زنده بوده و جایی رفته»

 «باشه؟

   مستاصل و درمانده سر تکان داد

« به نظرت آدم زنده  از اون همه خونی که تو اتاق ریخته  

 می

 «مونه؟

 شاید تو همون حال بد به کسی خبر داده بیان ببرنش»

 درمونگاهی

 «جایی

   کالفگی اش را با دست کشیدن روی پیشانی اش کنترل کرد

« حتما یه سر و صدایی میشه  برفرض که این طور باشه   
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اینجا که باال شهر  همسایه ها خبردار میشن  آمبوالنسی میاد  

 نیست



اینجا همسایه های آمار  هم فاصله داشته باشن خونه ها از  

 نفس

   «کشیدنتم دارن

  پشت بند حرفش صدای سرفه ی پیرمرد همسایه در آمد

 دلنواز

بعد از نردبان پایین رفت و  « بفرما»اشاره ای زد که یعنی   

دنبال گوشی  دوباره وارد اتاق شد  سیروان هم به دنبالش  

 موبایل

ذوق زده پرید و  پیدایش که کرد  درب و داغان تیمورگشت  

 قفلش

امیدش به آخرین تماس  وارد لیست تماس ها شد  را باز کرد  

 بود

ساعتش هم همان  اما آخرین شماره شماره ی خودش بود  

 دیشب

همان وقتی که تیمور زنگ زده و از او خواسته بود  بود  

 مادرش و
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برخالف همیشه که رغبتی  دلربا را بیاور که او ببیندشان  

 برای

این بار با درماندگی ولو شد و  نشستن در آن خانه نداشت  

   گفت



« آخرین تماسش با منه که دیشب  کی زنگ نزده¬به هیچ  

 زنگ زد

   «و گفت می خواد ما رو ببینه

 ای بابا! میگی چی کار کنیم؟ بریم بیمارستان ها رو»

 «بگردیم؟

   نوک انگشتانش الی موهای باریکش نشست

« یکی که بی سر و صدا  یکی اونو از این خونه برده بیرون  

 برده

 «و شاید حتی دیده من اینجا بودم که بخواد ازم باج بگیره

 «کی مثال؟»

خیره نگاه کرد به چشمان سیروان  سرش را باال گرفت    

 «یکی مثل تو که دیشب منو دیدی»
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   سیروان بلند خندید

« من خودم از خدام  نصفه شبه توهم زدی تو ام  پاشو ماریتا  

 بود

 سر به تن تیمور نباشه بعد بردمش کجا؟ اگه بردمش تو رو

 چرا

 کشوندم اینجا؟ یه عکس ازش می فرستادم برات و شماره

 کارتمم

 زیرش قید می کردم تا حق السکوتم رو واریز کنی



   «و ِخالص

   « کجا بگردم دنبالش؟ دنبال چی بگردم؟ جنازه ش یا»

   سیروان زیر بازوی دلنواز را گرفت و بلندش کرد

« من حواسم به اینجا هست هر خبری شد  پاشو برو خونه ت  

 بهت

چه  برو و منتظر باش ببین اونی که از اینجا بردش  میگم  

 نقشه ای

دیر یا زود ازش خبری میشه  داره » 

سمت  و همچنان که نگاهش به رد خونه بود دلنواز بلند شد  

 در به
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  راه افتاد
  کفشها را پشت در از پا در آورد و روی نوک انگشت گرفت

 کلید

می  را آنقدر آهسته چرخاند تا صدایش فروغ را هشیار نکند  

نمی خوابد  دانست بیدار است و تا از آمدنش مطمئن نشود   

 می

و صدا به اتاقش برود تا بهانه برای غرغ ِرخواست بی سر   

 صبح

زود اومدم تو حتما خوابیده بودی»به دستش ندهد و بگوید   

 متوجه



 «نشدی

 تنها شبی بود که تمایل نداشت مثل شب های قبل لباسش را

 جلوی

می ترسید سر و صدا  آشپزخانه بیندازد تا صبح فروغ بشوید  

 شود
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با این که امشب لباس هایش را  و فروغ از اتاق بیرون بیاید  

 از هر

روی فرش کثیف خانه ی تیمور  شب کثیف تر می دانست  

 ولو شده

کم چیزی بود؟! فروغ که می فهمید سر تا پایش را غسل  بود  

 می

 داد و لباس هایش را همان نیمه شبی روانه ی سطل زباله می

  کرد
باعث جمع شدن  کز ناشی از آنبا احتیاط بستن در و تمر  

 چهره

برگشت آرام سمت اتاق ها برود  اش و مکیدن لب هایش شد  

 که

   صدایی از آشپزخانه گفت

 کجا بودی؟-

« را آن قدر بلند بلعید که اکویش در سراسر سالن« هیع  



  پیچید
جسمی در  کمی بعد  وحشت زده به آشپزخانه خیره شد  

 تاریکی
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ت کرد و جلو آمد و دلنواز در اثر تابش نور تیر برقحرک  

 خیابان

براق دهانش  توانست صورت فروغ را ببیند  به داخل خانه  

 را

  بلعید تا خود را آماده ی نبرد جدید کند

 نشنیدی چی گفتم؟ تا حاال کدوم گوری بودی؟-

کفش آویزان مانده در دستش  دلنواز سمت جاکفشی چرخید  

 را آنجا

شال و مانتواش را دوباره مثل  گذاشت و برای زمان خریدن  

 هر

رها کرد و زمزمه  شب زیر کابینت اوپن داخل سبد شبانه  

   کرد

  سر کارم بودم-

   غرش فروغ همه ی حرص و خشمش را عیان می کرد

 کدوم بی پدری تا چهار صبح می مونه تتو کنه و پشت و-

 پالسشو

 بریزه؟
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چقدر  نواز دست پشت گردنش کشید و کمی ماساژش داددل  

 خسته

حس فرسودگی داشت    چقدر کالفه بود    بود   

- درآمد بیشتری داره  شب ها میرم خونه هاشون کار می کنم  

  برام
با شب به  بیشتر ماندن و توضیح بیشتر را جایز ندانست  

 خیری

بود که هنوز به کریدور بین اتاق ها نرسیده  راهی اتاق شد  

 باز

  صدای فروغ بلند شد

- آوردی که تحت تربیت اون دلربا از خونه ی تیمور برداشتی  

 نباشه بعد با کثافت کاری های خودت داری راه و چاه نشونش

 می

 دی؟

 باالی ابرواش نبض گرفت و متعاقب آن ابرواش چند بار

  لرزید
 نوک چهار انگشتش را با هم و محکم روی ابرو کشید و

 برگشت
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  سمت فروغ

 کم تا صبح چشم به راه اومدن بابات نشستم؟ حاال توبت تو-



 شده؟

- من می  هزار بار بهت گفتم من حد و مرز خودمو می دونم  

 دونم

به من  کی برم و کی بیام اینقدر به پر و پای من نپیچ فروغ  

 کاری

دیوونه ترم نکن  من دیوونه ام  نداشته باش   
جواب بعدی فروغ کمی نگاهش کرد اما وقتی او رامنتظر   

 ساکت

باز برگشت سمت اتاق ها  دید   

- ت نداشته باشه که تا چهار صبح ولو باشی تو بغل¬کاری به  

 این

 و اون؟

درست از پایین سر تا باالی کمرش تیر  ستون مهره هایش  

  کشید
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 دندان هایش را روی هم فشرد و کیف و سوئیچ و گوشی را

 محکم

با چند قدم بلند سینه به  و با غیظ پرتاب کرد زیر پاهایش  

 سینه ی

صدای درمانده و بی چاره اش ناباورانه تبدیل  فروغ ایستاد  

 به



   فریادی خفه شد

- من مثل اون آشغال نیستم  من مثل اون کثافت نیستم   

صدایش اوج می گرفت  رعشهمی لرزید و با هر     

  من تا حاال نذاشتم دست هیچ نره خری بهم برسه-

 و جمله ی آخرش را با فریاد و بغضی که هرگز مقابل فروغ

 نشان

گفت  نداده بود    

- هیچ وقتم دیگه تکرارش نکن  بفهم اینو فروغ   

 !آبجی! مامان-

 از باالی شانه اش به دلربا نگاه کرد که وحشت زده و با

یموها  
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برگشت و این بار بدون فوت  آشفته به نظاره شان ایستاده بود  

حوله ی تن  از کنار دلربا گذشت و به اتاقش رفت  وقت  

 پوشش را

 برداشت و مثل هر شب بغض و خستگی و همه ی آنچه دلش

 را

زیر قطرات آب خالی  سنگین و نفسش را تنگ کرده بود  

  کرد
بیرون که آمد هنوز چانه  گمان می کرد که خالی شده است  

 اش از



اصالً امشب دلش  بغض می لرزید و دلش گریه می خواست  

 بابا

تیمور را نه ها! امشب دلش بابای بچگی  را می خواست  

 هایش را

همان که عصر وقتی پای بساط حسابی خودش  می خواست  

 را

به خاطر مشت وساخته بود و حاال یادش افتاده بود زنش   

 لگدی که

رفته بود و منتش را کشیده  هنوز دارد گریه می کند  خورده  

  بود

69 

Romanbooki ماریتا 

قول داده بود  قول داده بود ترک کند و زندگی شان را بسازند  

 مرد

 زندگی باشد به شرط آن که فروغ برایش یک پسر کاکل زری

 به

   دنیا بیاورد و فروغ گفته بود

« ردی مثل تو همین یه دونه شم زیادیهواسه نام »   

فقط جسارت و  فقط چهره اش نبود که شبیه فروغ شده بود  

 بی

فکر و ذهن و خیالشان  باکی اش نبود که به فروغ رفته بود  

 هم



آن سو تر در آن اتاق تاریک که دلربا زیر پتو  شبیه هم بود  

فروغ روی تخت نشسته و  خودش را به خواب زده بود  

 زانوهایش

فکر  را به بغل گرفته بود و امشب فکرش پیش تیمور بود  

 تیمور و

فکر  انزجاری که دلنواز از شباهت به او فریاد کشیده بود  

 تیمور و
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  اصرارش به بچه ی دوم

 چه ُگلی به سر این یکی زدی که باز بچه می خوای؟ می»

 خوای

مثل خودت تربیت کنی؟باره ¬ یه عربده کش کفترباز زن » 

 این بار دیگر حرف هایش تیمور را نه عصبانی کرده بود و

 نه

حاال ِکیف تیمور حسابی کوک بود و بی  مشغول کتک کاری  

یک بست کامل پای  خیالی در وجودش لزگی می رقصید  

 منقل و

تیمور خندیده و گفته بود  بافور کشیده بود    

« یه چی  وت بزنپاشو یه آب به دست و ر  پاشو فروغم  

 واسه شام

 بار بذار منم برم دخترمو چرخ فلک سوار کنم که دختر بابا



 امشب

 «سرش به بالش نرسیده خوابش ببره

   و بعد قهقهه زده بود

 تو هم یه ماتیک سرخاب بمال دختربابا که خوابید بریم»

 سراغ
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 «پسرساختن

 فروغ که با انزجار و تف و لعنت به دستشویی ته حیاط رفته

  بود

می  تیمور دست دلنواز را گرفته و راه افتاده بود توی کوچه  

  دانست غروب که می شود چرخ فلکی می آید پی بچه ها

 پول دو

 دور چرخیدن را به چرخ و فلکی داده بود تا دخترش را

 سوار آن

بعد برای دلنواز بستنی  چرخ فلک سیار چهار کابینه کند  

 خریده

 بود و برای فروغ هم کمی خرت و پرت از بقالی گرفته بود

 و

همان دو دور چرخ فلک و یک بستنی از  برگشته بودند خانه  

 او

به  در ذهن دلنواز پنج ساله بهترین بابای دنیا را ساخته بود  



 خانه
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غ که برای دخترشکه رسیده بود با آب و تاب برای فرو  

 همیشه

این مهربانی تا شش  تعریف کرده بود  لبخند به لب داشت  

  ماه بعد

  وقتی که دوباره شب پای زنی به خانه باز شد ادامه داشت
تیمور زن ها را می برد باالی پشت بام  هوا که گرم می شد   

هنوز تمام  ویار شدیدی که داشت  فروغ پنج ماهه باردار بود  

 نشده

نیمی از جانش وقتی زن تیمور شد و نیم دیگرش با  بود  

 همان پنج

آب شده بود و نمی توانست مثل شش ماه  ماه بارداری سخت  

عصر یک دعوای سخت بین  گذشته به ساز تیمور برقصد  

 شان پا

 گرفت و بعد از شش ماه تیمور اولین توبه اش را شکست و

 باز او

خنده دار بود که تیمور احتیاط می کرد  را کتک زد  

 ضرباتش به

این بار صورتش را نشانه  شکم و پهلوی او اصابت نکند  

 گرفته
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همان صورت زیبایی که روزگاری دل تیمور را برده  بود  

 بود و

 این روزها چند باری اعتراف کرده بود دلنواز خیلی شبیه او

 شده

  است
وقتی هق هقش آرام گرفته و دلنواز را در آغوشش شب  

 فشرده بود

تیمور بی صدا از خانه خارج شده بود  تا او را بخواباند   

 طولی

  نکشید که برگشت و او سایه اش را از پشت پرده دید

 احساس کرد

بهار بود و پنجره باز بود و پرده تکان می  دو سایه می بیند  

ست خود برداشت و رویسر دلنواز را از روی د  خورد  

 بالش

آرام بلند شد و پاورچین از تک اتاق خانه بیرون  گذاشت  

  رفت
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سپس خودش از آن  نگاهش روی نردبان لغزید و باال رفت  

 باال

اولین بار تیمور  صدای پچ پچ شنید  باال که رسید  رفت  

سال  نبود  



اشت بهار و تابستانقبل و سال های قبل تر از آن هم عادت د  

 بساط

  عیش و نوشش را باالی پشت بام ببرد
قلبش تند و محکم می تپید  چراغ برق اتاقک باال روشن بود   

 به

جلوی  خاطر باال آمدن از نردبان نفس هایش تند شده بود  

 اتاقک که

صدای پدرش را در گوشش  صدای خنده ی زنی  رسید  

 تکرار

   کرد

  یه روزی یاد ما می افتی فروغ که دیگه خیلی دیره-

پرده ای را که جای  اشک از هر دو گونه اش سرازیر شد  

 در
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کنار زد و صدای هر و کر تیمور و  اتاقک نصب شده بود  

 زن

زن نیمه برهنه ای که با لباس زیر  به زن خیره شد  خفه شد  

 در

زن با خیرگی نگاه فروغ به  وشیدبغل تیمور ولو بود و می ن  

چنگ زد و باال تنه اش را  بلوزی که کنارش افتاده بود  

 استتار کرد



  و به تیمور نگاه کرد
فروغ  تیمور از جا بلند شد و قبل از این که به فروغ برسد  

 از

پشت  تیمور فرصت نداد او پایین برسد  نردبان پایین می آمد  

 سر

فروغ انگار  لتماس صدایش کرداو راهی شد و هی با عز و ا  

 نمی

شاید همان که صدای پدرش را شنید باعث می شد  شنید  

 دیگر

  صدای تیمور را نشنود
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باعث به هم  حرکت شتاب زده و با غیظ هر دو روی نردبان  

 خوردن تعادل فروغ شد و سه پله ی آخر را با هم گذراند و با

 شکم

افتادنی که باعث مرگ جنینش شد و روز بعد  به زمین افتاد  

 در

تیمور دست پیش را گرفته بود پس  بیمارستان کورتاژ شد  

  نیفتد
  گریه می کرد و لعن و نفرین که پسرم را از من گرفتی

 پشت و

چه می خواستی آن  عصای پیری ام را از من گرفتی  پناهم  



 باال؟

قرار بود پیکی  نمی شکنم من که گفته بود این بار توبه  

 بنوشیم و

  تمام
 و فروغ در تمام آن ساعات صدای پدرش در گوشش اکو می

  شد
  صدای پدرش و گریه های مادرش
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افسرده تر از همه ی هشت سال زندگی  به خانه که برگشت  

 با

دلش می خواست مدام لعن و نفرین مادرش  تیمور شده بود  

 توی

باشد اما تیمور خفه شود و این قدر زر زر نکندگوشش    

 تیموری

 که حاال هر روز پای بساط بدون توجه و اعتنا به زنی که

 زانوی

 غم بغل گرفته بود و دخترکی که خودش را چسبانده بود به

 پاهای

توی بافور می دمید و نفرین می کرد  مادرش    

- ای خدا! می بینی  خدا نگذره از باعث و بانی بی پسر شدنم  

طو موش شده؟ زنکه لیاقت نداره نه ماه بچه رو نگه¬چه  



 داره تو

اون از هشت سال پیش که خانم فیس و افاده داشت  شیکمش  

 خونه
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 ی بابام ال بودم و بل بودم سه سال طول کشید تا این توله رو

 پس

خدا از گناهات نگذره شهین که این لقمه  اینم از پسرمانداخت   

 رو

طو ده تا شکم زایید؟¬تو مادرتو ندیدی چه  واس من گرفتی  

 رفتی

 این یه پاره استخونو برام گرفتی؟ این برام پشت و پناه میاره؟

 این

  برام عصای پیری میاره؟ خدا ازت نگذره شهین
   و فروغ با خودش تکرار کرد

- ه شهینخدا ازت نگذر   

 اقلکن برو دست بوس ننه ی من شاید راه و رسم پسر زاییدن-

  یادت داد بی پدر
باز پا گذاشته بود روی نبض  باز به پدرش توهین کرده بود  

 تپنده

پس از چند روز روزه ی سکوت باالخره  ی زندگی اش  

   غرید



 بی پدر تویی و اون مادری که نگفت جای هشت تا قلدر الت-
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یه مرد بزاد که  آسمون جل و دو تا دختر منفعل مثل خودش  

  مردونگی سرش بشه
 تیمور با دهان پر و دودی که صورتش را گرفته بود و

 نگاهش به

گفت  فروغ را تار کرده بود    

  پاشم یه دونه دندون سالم تو دهنت نمی ذارم-

   اما فروغ کوتاه نیامد

- اختن که از سگ و گربه های کنارپشت هم توله پس اند  

 آشغالی

  هم بر میاد

 هنوز درد کورتاژ و مرگ بچه اش بر تنش سنگینی می کرد

 که

 لگدهای تیمور روی بدنش نشست و گریه های وحشت زده ی

با خودش قسم  توی همان کتک خوردن  دلنواز در گوشش  

 خورده

دلنواز را برمی دارد و می رود  بود می رود   
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چشم هایش خیسش را به  دست دلربا روی دستش نشست  

 روی



 صورت ماتم زده ی او باز کرد و سرش را پرسشی تکان

  داد
   دلربا پرسید

 دیگه چرا گریه می کنی مامان؟ تو که هر چی خواستی بهش-

همه ی همسایه ها رو هم خبردار کردی آبجی تا نصفه  گفتی  

 شب

  خونه نیست
با خودش فکر کرد ادعا داشت  فروغ او را پس زد و بلند شد  

 مثل

ادعا داشت هر چقدر هم  ننه ی تیمور توله پس ننداخته است  

 منفعل

روی تربیت بچه هایش  و بی دست و پا و تو سری خور شد  

 کم

پس چطور دلش آمد امشب دل دلنوازش را بشکند؟  نگذاشته  

 در
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حیران دلربا از اتاق خارج شد و بی آن که در مقابل نگاه  

در  بزند  

 اتاق دلنواز را باز کرد و نگاهش کرد که روی تخت مچاله

 شده

با احتیاط و  جلو رفت  بود و هنوز داشت هق هق می کرد  



 آرام لبه

 ی تخت نشست و دست روی موهای دلنواز کشید اما صدای

   اعتراض و خشمگین او را شنید که می گفت

- رو بیرون می خوام تنها باشمب   

   خم شد روی موهایش را بوسید و زمزمه کرد

  ببخشید دخترقشنگم-

 سپس از اتاق خارج شد و به اتاقش بازگشت و ندید که دلنواز

 به

 آنی حاضر شده و هنوز ساعت شش صبح نشده از خانه

  بیرون زد
سر و ته کوچه را به نگاهی گذرا به هم  از ماشین پیاده شد  
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می دانست از سه ساعت پیش که آنجا را ترک کرده  چسباند  

 اتفاق

 جدیدی نیفتاده است اما امید داشت به این که تیمور زنده مانده

 باشد

 و رفته باشد پی الواتی های همیشگی اش و حاال برگشته باشد

 به

  خانه اش
  در را باز کرد و از همان دور به تک اتاق خانه نگاه کرد

 خیلی



سیاهی شب  وقت بود روزها پا به این خانه نگذاشته بود  

 کثیفی و

دیوارهای پوسته  زهوار در رفته ی خانه را می پوشاند  

 پوسته شده

رنگ  در روز بی ریا و تملق خود را به نمایش گذاشته بودند  

 و

اط دیگر تشخیص داده نمی شدطرح موزائیک های کف حی   

 همه

  جا در هاله ای از دود و کثافت و آلودگی فرو رفته بود
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دیگر داخل  با نوک پا ضربه ای به در اتاق زد که باز شد  

از  نشد  

 همان بیرون سر و گردنش را جلو کشید و داخل اتاق را نگاه

  کرد
ریخت و سینه اش راوقتی برگشت که آه سنگینی از دلش گ  

 خالی

  کرد
ازدحام کوچه زیاد شده بود  راه افتاد سمت کوچه ی اصلی   

 از

 دانش آموز و دانشجو و کارمند و کارگر هر کدام با شتاب

 خود را



آن هایی که او را می  از بین شان  به مسیری می رساندند  

زیر چشمی نگاهش می کردند و قدم شان کند می  شناختند  

 شد و آن

یاد سیروان  ها که نمی شناختند به راهشان ادامه می دادند  

 افتاد که

کاش پرسیده  گفته بود چند سالی است آمده اند به این محله  

 بود
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 !خانه اش کجاست

وسایلش حاال بیشتر از یک بقالی  بقالی آقا نعمت باز بود  

 قدیمی

ه رنگ قرمز که بایخچال ویترینی جدیدی گذاشته بود ب  بود  

 قفسه

چشمش  وارد مغازه که شد  های آهنی قرمز ست شده بود  

 اول از

 همه به آن دو پله ی روبرو که سمت چپ مغازه قرار داشت

  افتاد
آقا نعمت حیاط خانه اش  خوب یادش بود وقتی کوچک بود  

 را

 تبدیل به بقالی کرده بود و دری برای سهولت رفت و آمد

 گذاشته



ها به همان در ختم می شد که همیشه خانمش آن جاپله   بود  

 می

سر تا پای او را برانداز می  نشست و وقتی مشتری می آمد  

  کرد

 «چی می خوای خانم؟»
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آقانعمت بود که از پشت یخچال بیرون  برگشت سمت صدا  

  آمد
   لبخندی به چهره ی پیر و دستان زحمتکش او زد و گفت

 «منو شناختی آقانعمت؟»

 چشمان آقا نعمت با کنجاوی تنگ شد و خودش نزدیک تر

   آمد

   «قیافه ت آشناست»

« دلنواز  دختر تیمورم » 

   چهره ی مرد از هم باز شد و با لبخند سر تکان داد

« چه عجب از این طرفا؟  یادم اومد  بله دخترم !» 

بتا ل  سوئیچ را این دست آن دست کرد برای وقت خریدن  

 باز

زنی از پشت سرش گفت  کرد حرف بزند    

 آقا نعمت یه پنیرخامه ای بده این بچه بخوره بره مدرسه»

 دیرش



 «شده
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در حالت خوش بینانه حوصله ی  برنگشت زن را بشناسد  

 سالم و

نگاه  احوالپرسی زن را نداشت و در حالت بدبینانه  

 موشکافانه و

آقا نعمت هم که فهمیده بود او  او راپشت چشم نازک کردن   

 عجله

کار زن را راه انداخت و با بیرون رفتن او از مغازه  ندارد  

 خودش

   سر صحبت را باز کرد

 چه خبر دخترم؟ فروغ خانم خوبه؟ یکی دو ماهی میشه»

 نیومده

 «این طرفا؟

 یکی دو ماه؟! با خودش زمزمه کرد اما چهره اش در هم

 رفت و

   آقا نعمت متوجه تغییر حالش شد که بالفاصله گفت

« آخرین بار فروغ خانم اومد تسویه  دیگه بدهی نداره بابات  

 کرد به
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قرار نیست تو  تیمور گفتم دیگه یه تخم مرغم بهت نمیدم  



 پولت

 خرج زن مردم کنی و زن بیچاره ی تو بیاد بدهیت رو صاف

 و

   «صوف کنه

فروغ آمده بود اینجا؟ بارها و  ور سوئیچ مشت شددستش د  

 بارها

چه  بدهی تیمور را هم پرداخت کرده بود  آمده بود حتما  

 اتفاق

همان یک ذره حس  هایی زیر گوشش می افتاد و خبر نداشت  

از بین رفت و آقا  خوبی که از دلجویی فروغ گرفته بود  

 نعمت که

   دید او هیچ نمی گوید پرسید

« ده دخترم؟ بابات کاری کرده ؟باز چی ش » 

 سر باال انداخت و نگاهش را روی ردیف خمیر دندان و

 صابون
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سپس گفت  چرخاند تا فکرش را متمرکز کند    

« موبایلش تو خونه  چند روزه پیدایش نیست  بی خبرم ازش  

 افتاده

ندیدینش؟  و خودش معلوم نیست کجا رفته باز » 

فقط وقتی او  نفهمید کی زن آقا نعمت آمد و روی پله نشست  



 جای

حواس دلنواز جمع او شد و به نشان  شوهرش جواب داد  

 سالم

  سری تکان داد و زیر لب سالم گفت

 ببین باز کیو تیغ زده و چند روزی گم و گور شده تا آبها از»

 «آسیاب بیفته و برگرده

مه داددلنواز گوشه ی لبش را گزید و زن ادا    

« یه تیموره و  اولین بارش که نیست  چرا نگرانش شدی  

 سابقه ی

االنم که افتاده دنبال زن های شوهر دار  خرابش » 

  سر دل دلنواز سوخت
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« اون  برو زندگیتو بکن و با مادر و خواهرت خوش باش  

 زن از

 «اول هم برای دهن تیمور زیادی بود

برگشت از یخچال  هانش را تلخ کردد  رفالکس معده اش  

 بطری

ضمنی که از آن می نوشید  آب را برداشت و بازش کرد   

 نگاهش

بطری را بست و گفت  به آقا نعمت و زنش بود    

 «برم پولشو بیارم»



توجهی نکرد و رفت  آقا تیمور تعارف کرد مهمان او باشد  

 سمت

 ماشین اما قبل از خارج شدن از مغازه صدای زن را شنید که

 می

   گفت

« ماشینشو ببین  چی چی مهمون باشه؟ فقیر و ندار که نیست  

    «چه

اسکناسی از کیفش  پا تند کرد سمت ماشین  بقیه را نشنید  

 برداشت
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 و این بار وقتی برگشت پول را روی پیشخان گذاشت و فقط

حتی نایستاد مازاد پول خریدش را بگیرد  احافظی کردخد   

 ماشین

دو  را روشن کرد و راه افتاد سمت نزدیک ترین بیمارستان  

بعد نزدیک دومین  بیمارستان را حضوری پیگیری کرد  

 بیمارستان

 داخل ماشین نشست و شماره ی بیمارستان های دیگر را از

ری از تیمورهیچ خب  اینترنت برداشت و یکی یکی زنگ زد  

  نبود
انگار باید می رفت سراغ  الاقل از اسم و نشانش که نبود  

ترسی غریب به دلش چنگ زد  بیمارهای بی نام و نشان   



 اگر گیر

 می افتاد چه؟ تکلیف سالن چه می شد؟ تکلیف دلربا یا حتی

 !فروغ؟

 بالتکلیف و خسته پیشانی اش را روی فرمان گذاشت و چشم

  بست
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  این روزها خستگی فرسودگی ذهنی اش را بیشتر می کرد

 کاش

 می توانست جمع و جور کند و با دلربا و فروغ یک سفر

  بروند
 فکر خوبی بود اما تا وقتی تیمور را پیدا نمی کرد یا خبری

 از او

پاهایش با او راه نمی آمدند برای دور ماندن از  نمی گرفت  

 مولوی

ی دلمه بسته ی تیمور از کثافت و ناپاکیو خانه    
شماره ی سیروان را  با صدای زنگ موبایلش چشم باز کرد  

تماس را به امید خبری جدید وصل کرد و تا الو  شناخت  

  گفت

   سیروان پرسید
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« ت کردم بری خونه¬ساعت نزدیک چهار صبح بود راهی  



 باز

کردی؟ تا حال فکر می کردمکله ی سحر اینجا چی کار می   

 «ماریتایی؛ نگو جغد هم هستی و رو نکرده بودی

   کالفه از وراجی های او گفت

« نداری قطع کن حوصله ندارم  خبری از تیمور داری بگو » 

« تو کیفتو بگرد ببین پیداش می کنی  تو جیب من که نیست » 

نمی دانست چه بگوید که این  گوشه های چشمش را فشرد  

 پسر هم

 دیگر مزاحمش نشود و هم دست از سر خودش و پیدا کردن

 تیمور

 بردارد و در عین حال خیالش راحت باشد که او را لو نمی

  دهد
 دروغ چرا؟! ته دلش از آتویی که دست سیروان داشت می

  ترسید
 دلش می گفت با او راه بیاید تا دستبند پلیس دور دستش قفل

 نشود و
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با آرام ترین لحنی که در خود سراغ  برای بازجویینرود   

 داشت

   گفت

« باید قبل از این که پلیس پیداش کنه  در به در بیمارستانهام   



 خودم

   «پیداش کنم

« باید بری سراغ کسایی که دشمن بابات  بیشتر از بیمارستان  

کسی که ممکنه بعد از تو رفته باشه تو اون خونه و  بودن  

 وقتی

برداشت و بردش که به وقتش بالیی سرش  ست دیده زنده  

 « بیاره

  سیروان چقدر راحت حرف از مردن و کشتن تیمور می زد

 چقدر

 در حرف هایش صریح و واضح از شخصیت تیمور پرده بر

مگر نمی دانست تیمور پدر اوست؟ مگر نمی  میداشت  

 دانست

 عشق اول هر دختری پدر اوست؟ مگر نمی دانست این دختر

 بی

94 

Romanbooki ماریتا 

ته دلش عاشقانه  نوایی که در به در دنبال تیمور می گردد  

 پدرش

 را دوست دارد؟

   پوزخند زد و پشت بندش نهیب زد به خودش

« پس خفه شو و  دخت ِر عاش ِق بابات! تو زدی باباتو کشتی  

 ببین



شاید به دردت خورد  پسره داره چه راهکاری میده » 

   ملتمسانه زمزمه کرد

« بخدا هر چی بخوای هر چقدر پول  پیداش کن سیروان  

 بخوای

فقط کمکم کن پیداش  سند خونه مو میزنم به نامت  بهت میدم  

  کنم

 «فروغ بفهمه منو می کشه

 «فروغ کیه؟»

 «مادرم»

   صدای پوزخند سیروان را واضح شنید
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« من تو روی مادرم واستادم و از خونه  خسته نباشی  

 بیرونش

 کردم فرستادم شهرستان که جلو چشمم نباشه چند وقته عذاب

تو مادرتو صدا می کنی  وجدان داره خرخره مو می جوئه  

 فروغ

 « باباتم که زدی ناکار کردی و ِخالص

خفه»توی دلش   لبش را زیر دندان گرفت و سخت فشرد  

یی«شو  

   نثار سیروان کرد و بعد پرسید

 «کمکم می کنی بفهمم کی ممکنه رفته باشه سراغش؟»



« از اولم گفتم برات پیداش می کنم  آره » 

 دلش می خواست نفس راحتی بکشد و خدا را شکر کند اما به

مگر چقدر تیمور و  حرف های سیروان اعتباری نبود  

 رفقایش را

خداحافظی کرد و برگشت سمت خانه  می شناخت   
۲۲ 
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دستش هنوز روی در بود و خودش از  در اتاقش را باز کرد  

 قاب

 در نگذشتهبود که فروغ او را مخاطب کالمی که در عین

 نرمش و

قرار داد  توبیخی بود  نگرانی    

 تو کی خوابیدی و کی پاشدی باز رفتی بیرون؟-

فقط گفت  نگاهش نکرد    

- اممی خوام تا ظهر بخوابم صد  باید میرفتم یکیو می دیدم  

  نکن
حتی به  در را پشت سر خود بست و ولو شد روی تخت  

 حساسیت

او که در نهایت  فروغ روی کثیف بودن لباسش اهمیت نداد  

 کار

 خودش را می کرد و هفته ای یکی دو بار روکش تخت و



 بالشت

جنین وار در خودش جمع شد و پتو را  را عوض می کرد  

 روی
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چه بالیی  فکرش باز پر کشید سمت تیمور  پاهایش کشید  

 سرش

 آمده بود؟ کجا باید دنبالش میگشت؟ بغض راه گلویش را

  بست
 نفسش را محکم به ریه های تنگ شده اش فرستاد و فکر کرد

 چطور توانست پدرش را بکشد؟ بی اراده فکرش درگیر

 لحظه ای

حرف می زدداشت بی منطق   شد که تیمور را هل داده بود   

 داشت

برای مادرت شکایت می کنم و»   زور می گفت مثل همیشه  

 دلربا

هم شده بود حرف حساب؟ درست که دلربا« را پس می گیرم  

 هجده

 سالش نشده بود اما تیمور حق نداشت دلربا را از او بگیرد؟

 به

 اینجای آن شب منحوس که فکر می کرد به خودش حق می

 داد در



پدرش بود که  هلش بدهد  یمور خوردبرابر چکی که از ت  

حق  بود  
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سرپرستی دلربا را باز  نداشت به خاطر ولی و قیم بودنش  

 پس

مگر از روی جنازه اش رد می شد  بگیرد   

من هم که دلربا رو بهش پس ندادم از» و بعد با خود اندیشید   

 رو

 «جنازهش رد شدم

   چرخید رو به باال

 خدایا کجا دنبالش بگردم؟ کی ممکنه از خونه برده باشدش-

 بیرون؟

 چرا باید یه آدم رو به موت یا حتی مرده رو از خونه دزدیده

 باشن

جواب فروغ رو چی بدم؟  و هیچ خبری ازشون نباشه  

 انگشتانش را در هم و دور موبایلش گره زد و روی شکمش

ا گشتتوی فکرش همه ی بیمارستان های شهر ر  گذاشت   

 ناامید

آنجا که  که شد رفت سراغ پزشکی قانونی و سردخانه  

 پیدایش
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مثل همیشه جسور و  نکرد باز امیدش برگشت که زنده است  

 محکم

آنجا گزارش مفقود شدن  راه افتاد به سمت اداره ی پلیس  

 پدرش را

دل و جراتش  انگار هر قدمی که پیش می رفت  تکمیل کرد  

دم و دود تیمور را¬خانه ی تک به تک هم  افزون می شد  

 پیدا

در خانه ی هر کدام شاخ و شانه کشید و داد و فریاد که  کرد  

 تیمور

  را کجا پنهان کرده اند
گیج و  از لرزش شکمش بیدار و متوجه ویبره ی گوشی شد  

 منگ

کی خوابیده بود؟ نشست و به  به دور تا دور اتاق نگاه کرد  

 صفحه

گوشی نگاه کرد و همین که خواست تماس را وصل کندی    

 قطع

خودش شماره را لمس کرد و تا تماس برقرار شد  شد   

   پرسید
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 چه خبر ؟ پیداش کردی؟-

۲۳ 



   صدایی از آن سو نشنید و مجبور شد صدایش کند

 سیروان! میگم خبری شده؟-

   صدای سیروان ضعیف به گوشش رسید

  پلیسا اینجا بودن-

لبش را محکم گزید و پرسید  بند دلش پاره شد    

 تیمور پیدا شد؟-

- داشتم می رفتم سر کار دیدم ماشین نیروی  درست نفهمیدم  

جلو نرفتم ولی بچه محال می  انتظامی پیچید تو کوچه تون  

 گفتن پی

  تیمور می گشتن
یاز تخت بیرون آمد و حینی که کشوی میز آرایش را باز م  

 کرد و

پرسید  دنبال وسایلش می گشت    

 کاش می رفتی جلو می فهمیدی چه خبره؟-
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 ترسیدم برم جلو یه چی بگم سه بشه بعد تا به خودم بجنبم-

 ببرنم

  هلفدونی و دهنمو بسابن
با  دلنواز لبخندی را که داشت روی لبش شکل می گرفت  

 گاز

   گرفتن گوشه های لبش مهار کرد و پرسید



 خب حاال میگی چی کار کنم؟ برم اداره ی پلیس به نظرت؟-

 حالت خوش نیستا ماریتا! بری اونجا یه دونه من و من کنی-

کتبسته می برنت جایی که عرب نی انداخت ََ ََ   
    ناامید و محزون زل زد به آینه

- بالیی سر چه  یه درصد فکر کن بابام اون شب مرده باشه  

 جنازهش اومده؟ نکنه کسی جایی دفنش کنه؟ من جواب فروغ

 رو

 چی بدم؟ من میگم برم به پلیس بابام گم شده شاید کمک کنن

 پیدا

  بشه
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- بذار یه ذره فکر  سابیدی تو ما رو با این پیش پلیس رفتنت  

 کنیم

دی؟تو تلفنشو برداشته بو  ببینیم باید چی کار کنیم  

 آره چطور؟-

 میگم لیست مخاطبینشو برداریم و از یه خط ناشناس بهشون-

 زنگ

  بزنیم سراغ تیمور رو بگیریم

- جسم نیمه جونش»آره اونا هم میان رک و پوست کنده میگن   

 پیش

   «ماست بیاین ببرین



 امروز کدوم بیمارستانها رفتی؟-

بادلنواز اسم هر دو بیمارستان را تکرار کرد و سیروان   

 مکث

   گفت

  ممکنه تو بیمارستانها بدون اسم بستری شده باشه-

 مشخصاتشو دادم و گفتم به سرش ضربه خورده ولی گفتن-

 چنین
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  بیماری ندارن
 دلنواز لبه ی تخت خوابش نشست و صدای نفس آزاد شده ی

  سیروان را شنید

- سعی می  من امروز باید برم شهرستان یه سر به مادرم بزنم  

 کنم

یکی دو روز تحمل کن جایی نرو خودتو فنا  فرداشب برگردم  

 نکن

  تا من برگردم

   دلنواز با کالفگی دست روی پیشانی اش کشید

- یک لحظه صورت خونیش  دو شبانه روزه راحت نخوابیدم  

 از

بالیی سرش اومدهفکر اینکه چه   جلوی چشمم دور نمیشه  

 باعث



  میشه گاهی قید خودمو بزنم و برم به پلیس واقعیت رو بگم

 اگه

همین کارو می کردم  نگران آینده ی دلربا و فروغ نبودم   

 دلربا خواهرته؟-
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۲۴ 

   گوش دلنواز تیز شد و نگرانی دقایق قبل را فراموش کرد

  به تو چه؟ دیگه نشنوم در موردش کنجکاوی کنی-

   سیروان خندید

- دختری که باباش تیمور باشه و  برو بابا حالت خوش نی  

من چه کار دارم  حتما خودشم دیو دو سره  خواهرش ماریتا  

 در

  موردش کنجکاوی کنم
   دلنواز از گارد دفاعی اش بیرون آمد و آرام تر گفت

- ولی هیچ وقت اشکنه رودرسته خیلی گشنگی کشیدم   

 چلوکباب

تو هم یادت باشه اگه دوروزه بهت اعتماد کردم و هی  ندیدم  

 باهات

من هر چقدر واسه دلربا گل  جیک تو جیکم هوا برت نداره  

 ناز

واسه دور و بریهاش کاکتوسم  باشم   
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 چه تحویلی هم می گیری خودتو! گل ناز من نه دلربا خانم-

ا روشم  

همون قدر که رو  من خو ِد چلوکبابم  ام¬دیدم و نه اشکنه  

 راست

می تونم برگردم عقب و بشم  جلو اومدم و کمکت کردم  

 همون

  شاهدی که دید سر باباتو کوبیدی به طاقچه
با صدای بوق های حاصل از قطع  پوفی که دلنواز کشید  

 تماس

دنگاهی گذرا به گوشی انداخت و بع  سیروان یکی شد  

 رهایش کرد

از اتاق بیرون رفت و فروغ را در آشپزخانه  روی تخت  

 یافت که

با خودش  پایه های صندلی نهارخوری را دستمال می کشید  

خفه کرد خودشو با مواد شوینده» زمزمه کرد  » 

دلش می خواست  سالم گفت و بطری را از یخچال برداشت  

 سر
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بطری را باال  بکشد اما نگاه زیر چشمی فروغ مانعش شد  

 لیوان

  گرفت و مادامی که آبش را سر ریز کرده بود داخل لیوان



 نگاهش

 روی بخار باالی قابلمه ی روی گاز رفت و فکرش جایی

  دور تر
 فکر نمی کرد سیروان اینقدر مغرور باشد که از دو جمله

 حرفش

بعد با خودش فکر کرد چرا  رنجیده باشد و تماس را قطع کند  

 به

 سیروان ندیده و نشناخته اعتماد کرد؟ از کجا معلوم گم و گور

 کردن تیمور کار خودش نباشد؟

 چی کار داری می کنی؟-

 با صدای یکباره ی فروغ وحشت زده به او نگاه کرد و با

 جهت

 نگاه او برگشت سمت لیوان و آبی که سرریز کرده بود روی

لیوان را داخل سینک گذاشت و چند برگبطری و   کابینت  

 دستمال
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فروغ او  از حفاظش کشید و آب روی کابینت را خشک کرد  

 را

گفت  کنار زد و با نگاهی پر از تاسف    

- برو بیرون و بگو چی می  به گند کشیدی آشپزخونه رو  

 خوای



 خودم برات بیارم؟

روی مبل نشست و پا روی پا  بی حرف برگشت به سالن  

 انداخت

فروغ  و دست های در هم گره کرده اش را زیر چانه گذاشت  

نگاهش روی لیوان  لیوان آب را مقابلش روی میز گذاشت  

 ماند اما

چرا زودتر به سیروان شک نکرد؟ جز سیروان  فکرش نه  

 چه

رها شده کسی می دانست تیمور به چه حالی در آن خانه  

 است؟ باید

برگشت به اتاق و گوشی اش  هر جور شده تعقیبش می کرد  

 را
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برای سیروان پیام گذاشت که می خواهد ببیندش  برداشت   

 سیروان

 جایی نزدیک خانه شان قرار گذاشت و دلنواز اطمینان داد که

 تا

  یکی دو ساعت دیگر خودش را می رساند
ه از اتاق بیرون رفت اما با عطر غذایی کهحاضر و آماد  

 داخل

برگشت سمت آشپزخانه  پاهایش سست شد  خانه پیچیده بود  



 و در

مشامش را پر کرد  عطر قیمه فروغ  قابلمه را برداشت   

 قیمههای

این را وقتی فهمید که خودش شد  فروغ همیشه معرکه بود  

با مثلخرجکش خانه و هر ماه پول را داد دست فروغ که دلر  

پرسید  خودش طعم گرسنگی را نچشد    

 پلو حاضره یه کم برام بکشی بخورم؟-

 فروغ بی حرف بشقابی از آبچکان باالی سینک برداشت و

 برایش
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تا دلنواز پشت میز بنشیند و  نهار کشید و روی میز گذاشت  

  آمادە

فروغ روی میز را با دوغ و سبزی خوردن  خوردن باشد  

 تازه و

توپید  ترشی پر کرد و وقتی دید او شتاب زده می خورد  

   بهش

  مگه دنبات کردهن؟ یواش تر بخور-

۲۵ 

سر باال انداخت و باقی غذایش را  دلنواز ضمن خوردن  

از  خورد  

گفت  خانه که بیرون می رفت    



- چون فردا و پس فردا رو شب دیر میام خیلی کار دارم  

 تعطیل

باز نشینی تو آشپزخونه منتظر من  کردم به خاطر اثاثکشی   
  بخواب بذار اون بچه بخوابه از مدرسه جا نمونه

 فروغ فقط با نگرانی و دلخوری نگاهش می کرد اما دلنواز

 توجهی
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رازیردر را بست و از پله ها س  کرد و توضیح بیشتری نداد  

  شد
به محل  ده دقیقه دیرتر از ساعتی که با سیروان قرار داشت  

 قرار

دور تر از جایی که او خواسته بود پارک کرد و  رسید  

  منتظر شد
گوشی اش را برداشت و برای  چند دقیقهای که گذشت  

 سیروان

   نوشت

« یه کاری برام پیش اومد مجبور شدم  ببخش نمی تونم بیام  

 نیمه

شب اگه نرفته بودی میام می بینمت  راه برگردم » 

از دور سیروان را زیر نظر گرفت  پیام را که ارسال کرد  

 که



 گوشی اش را بین دو دستش گرفته و به صفحه اش زل زده

  بود
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 کمی بعد دست روی صورتش کشیده و دو انگشتی مشغول

 تایپ

جین سیروان فرو رفت گوشی که در جیب شلوار  شده بود   

 گوشی

شتابزده بازش  دلنواز با آالرمی هشدار رسیدن پیام را داد  

 کرد و

   خواند

« کاری داشتی زنگ بزن  گفتم که شب نیستم » 

 دلنواز خواست جوابی بنویسد اما متوجه شد سیروان سوار

 ماشینش

گوشی را روی صندلی کناری رها  شده و حرکت می کند  

 کرد و با

سیروان وارد یکی از کوچه ها  فاصله پشت سرش راه افتاد  

 شد و

 دلنواز از دور نگاهش کرد که ماشین را قفل کرد و وارد

 خانه ای

چند دقیقه بیشتر طول نکشید که با یک ساک ورزشی  شد  

 کوچک
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دلنواز  از خانه بیرون آمد و دوباره پشت فرمان قرار گرفت  

 پشت

سیروان هم انگار  مواظب بود او را گم نکند  اه افتادسرش ر  

 هیچ

آهسته می راند و همین باعث کالفگی دلنواز  شتابی نداشت  

 می شد

سیروان  تا به خود بجنبد  چون مجبور بود از او دور بماند  

 را در

چشمانش درشت شده  حال ورود به پارکینگ بیمارستان دید  

  بود
اسه ای زیر نیم کاسه سیروانحاال دیگر مطمئن شده بود ک  

  است
 ماشین را بیرون از بیمارستان پارک کرد و بهدو سمت

 اورژانس

هنوز به در اورژانس نرسیده بود که کسی دستش را  رفت  

 گرفت

خجالت  با حرص برگشت و سیروان را دید  و متوقفش کرد  

 کشید

   اما خیلی زود بر خودش مسلط شد و گفت

113 

Romanbooki ماریتا 

 اِه تو اینجا چی کار می کنی؟-



   ابروهای چهن و بلند سیروان در هم گره خورده بود

 تو اینجا چی کار می کنی؟-

- چیزه! اومدم ببینم بابام اینجا بستری نیست    من؟   

 سیروان کمی خیره نگاهش کرد و بعد دست در جیب پشت

کارت  شلوارش برد و کیف چرم قهوهایاش را باز کرد  

 شناساییاش را مقابل او گرفت و مقابل نگاه دلنواز که روی

 کارت

   مانده بود خواند

- مفهومه؟  سیروان شاهی فرزند عبدالصمد  

تا خواست چیزی بگوید سیروان دستش  نگاه دلنواز باال آمد  

 را

وارد بخش که شدند سیروان  گرفت و او را دنبال خود کشاند  

 مقابل

رسیدایستگاه پرستاری ایستاد و پ    

 میتونم برم بیمارم رو ببینم؟-
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   پرستار گذرا نگاهش کرد و پرسید

 اسم بیمارتون؟-

   سیروان به دلنواز نگاه کرد و زمزمه کرد

  عبدالصمد شاهی-

  بله بفرمایید ولی فقط چند دقیقه-



 دلنواز دستش را با حرص از دست سیروان بیرون کشید و

 راه

وجی بخش و سیروان از پشتش گفتافتاد سمت خر    

  بی خود شک کردی-

   دلنواز برگشت و با غیظ نگاهش کرد

- وقتی فقط دو روزه می شناسمت چطور باید  به من حق بده  

 اعتماد

یادت باشه سیروان  کنم؟ اگه قراره باشی و کمک کنی ! 

 زندگی من

هر جا دورم زدی از همونجا برو برای  دور برگردان نداره  

  همیشه
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گرفته و نگاه خیره و عمیق سیروان نگاهی کرد و به چهرە  

 سپس

  بی حرف از او دور شد و از بیمارستان خارج شد
    فصل

 سرش را روی فرمان گذاشت و نفسش را با کالفگی و

 خستگی

دینگ  زار زدن می خواست  دلش گریه که نه  بیرون داد  

 پیام

دلربا نوشته  روی فرمان بلند کرد بعدی دوباره سرش را از  



   بود

 «مامان میگه حتما یه خبر ازش بگیر امشب»

   جواب او را نداد اما با خودش زمزمه کرد

 !از کجا؟! از سر قبرم؟-

فکر کرد آخرین جایی که  ماشین را روشن کرد و راه افتاد  

 روزی

همین بود؛ خانهی مادر  احتمال داشت گذرش به آن بیفتد  

  تیمور
خیابان و حتی کوچه ها را خوب به یاد  اما حاال مجبور برود  
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حتی سردر خانه را و سربازهای هخامنشی را که  داشت  

 عشق

 عموی کوچکترش بود و روی دو لنگهی در نصب کرده

  بودند
آن سوی کوچه پارک کرد و  ماشین را روبروی خانه  

 لرزلرزان

ش را روی آیفون نگه داشت امادست مردد  رفت جلوی در  

  نفشرد
نمیدانست بعد از اینهمه سال  به آمدن و دیدنشان مطمئن نبود  

کم پشت سر مادرش لغز  قرار است چه بشنود و چه ببیند  

 نخوانده



کم تیمور را تهدید نکرده بودند که اگر طالقش ندهی  بودند  

 ارث و

  میراث نداری
نصبشده روی در را دست از روی آیفون برداشت و کلهشیر  

 نگه
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مطمئن شد  کمی که آرام شد  داشت و نفسهای عمیق کشید  

 آمدنش

می توانست با یک تماس تلفنی هم سراغ تیمور  اشتباه است  

 را از

خواست برگردد که در باز شد و دستش سر  آن ها بگیرد  

 خورد و

چشم در چشم مرد جوان روبرویش شد و  افتاد پایین  

 بریدهبریده

مرد سر تا پای او را آنالیز کرد و پرسید  سالم گفت    

 امری داشتید؟-

شبیه هیچکدام از عموها نبود  هرچه فکر کرد او را نشناخت   

 سنش

فکر کرد شاید هم یکی از عموزاده  هم به عموها نمی خورد  

 هایی

کانده و قد کشیده استباشد که استخوان تر   



 پرسیدم امری داشتید؟-

نمی دانست اسم زن را چه  فرصت می خرید  لبش را گزید  

  بگوید
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 مادربزرگ؟ مادرجون؟ خانمبزرگ؟ عزیز؟ یا گوهرخانم؟

 همهاش

به ناچار گفت  برایش نامانوس و غریب بود    

  با صاحب این خونه کار دارم-

سیدمرد با شک پر    

 مامان گوهر؟! چی کارش دارید؟-

اصال همیشه از سوالجواب شدن بیزار  باز حرصش در آمد  

  بود
   با لحنی بیادبانه اعتراض کرد

  شما منشی این عمارت هستین؟ یا جدیدا به تجمالت اینجا-

 دربانی

  هم اضافه شده که سعادت با شما یار بود و نصیب شما شد
   نگاه مرد کدر شد و دور چشمش چین افتاد

- بفرمایید کی هستین درو باز می کنم  نه منشیام نه دربان  

 تشریف

119 

Romanbooki ماریتا 

توقع ندارین که ندیده و نشناخته اجازه بدم برین  ببرید داخل  



 تو

 !عمارت گوهر

   دلنواز پشت چشمی نازک کرد و گفت

- تیمور ده روزه  ر اومدهبه مامان گوهرتون بگو دختر تیمو  

 پیداش

 نیست می خوام ببینم اینجا نیومده؟

نگاه هر دو را آنسو  صدای سایشی که از آیفون در آمد  

  کشاند
   دلنواز هنوز خیرهی چشمی آیفون بود که مرد جوان پرسید

 شما دلنواز هستی؟ دایی تیمور خیلی وقته با اهل این خونه-

و از اینجا بگیری؟مراودهای نداره چرا اومدی سراغش  

فقط  ته دلش مطمئن شد که پسرک نه منشی است و نه دربان  

 مفتش

بی حوصله توضیح داد  خانه است    

- نه تو بیمارستانها پیدا شد و نه تو  ده روزه پیداش نیست  

 زندون
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گفتم شاید دلش برای مامانش تنگ شده باشه  و سردخونه  

 اومده

باالخره فروغ رفته و منو ببخشید و» باشه دستبوسی که بگه   

   «سهماالرثم رو بدید



  مثل مادرت زبون مار غاشیه داری-

 باز نگاه هر دو برگشت سمت آیفون و دلنواز با ابروهایی در

 هم

   پیوند خورده زمزمه کرد

 مار غاشیه هم راهشو پیدا کرده و خودشو نجات داده از-

 بالیی که

فعال پسر شماست که  هشت سال پیش سرش آوردینبیست و   

 تو

 هزارتوی زندگی خودش سرگردونه و نه عمارت نشین ارگ

 گوهر

خبر دارین  خانمه و نه تو ویرونه ی خودش بیتوته کرده  

 ازش؟

  بیا باال ببینمت-
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 من نه وقت خاله خانباجی بازی دارم و نه عادت به مهربونی-

اگه از تیمور خبر ندارین  هری که میگن مادربزرگهمامانگو  

 بگین

  برم جای دیگه دنبالش بگردم

- برو  اون مار غاشیه نه شوهرداری بلد بود و نه تربیت بچه  

 بهش

ما  خودش هم بگرده پیاش  بگو خودش بچهمو آواره کرده  



 اینجا

سالهاست تیمور ندارم  به لطف اون زنکه  تیمور نداریم   
بی سالم  می دانست آمدن به اینجا اشتباه است از اولش هم  

 حرفش

  را گفت و بی خداحافظ چرخید و سمت ماشینش برگشت

 پشت

مرد جوان هم از خانه بیرون آمد و  فرمان که قرار گرفت  

 در را

کمی دورتر  دلنواز با نگاه مسیر رفتنش را دنبال کرد  بست  

 از

122 

Romanbooki ماریتا 

د ِر پراید سفیدی را باز کرد و در مقابل  عمارت گوهر  

 چشمان

پشت فرمانش قرار  متعجب و گرد شده از حیرت دلنواز  

 گرفت و

چشم دلنواز بین ماشینی که دور می شد و ابهت  حرکت کرد  

از ساکنین این  می چرخید  عمارتی که پیش رویش بود  

 عمارت

به حرف آن هابعید بود نشستن پشت چنین ماشینی که اگر   

  بود

حرکت که کرد با  اسباب بازی کودکشان محسوب می شد  



 خودش

آخر نفهمیدم این پسر که بود؟ گفته بود دایی» فکر کرد   

 تیمور؟

 «پسر کدام عمه بود؟

امشب دیگر نمی دانست جواب  ماشین را سمت سالن راند  

 فروغ

حاال نه اینکه همیشه برای غیبت های تیمور او  را چه بدهد  

 مجبور

123 

Romanbooki ماریتا 

فقط این بار ده شب بیخوابی و کابوس و  بوده دلیل بیاورد  

 دیدن

مجال نمیداد دست از جستجو بردارد و  صورت خونی تیمور  

 به

 کار و زندگیاش برسد و هر بار که فروغ بابت پیدا نبودن

 تیمور

خودش را مسئول میدانست که پیدایش  ابراز نگرانی می کرد  

خوب فهمیده بود که همه ی این چهار سال دور شدن  کند  

 فروغ از

حتی  ارتباط دورادور او و تیمور برقرار بوده است  آن خانه  

 در

با غیظ دندان  حد سر زدن و خبر گرفتن از حال و روز او  



 روی

فقط بذار تیمور پیدا »    هم سایید و با خودش زمزمه کرد

 بشه

 من

قول دادی  ه گفتم یا من یا تیمورروزی ک  میدونم و تو فروغ  

اگه قیدشو زده بودی مجبور  برای همیشه قید تیمور رو بزنی  

 نبودم نصفهشب برم تو اون خونه و خبر مرگم باهاش درگیر

  بشم
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لعنتی    اه » 

از  صدای بدی ایجاد کرد  برخورد در سالن به چارچوبش  

 دستش

ه تحت تاثیر فشارهای عصبی ایندستش هم ک  در رفته بود  

ول بود و بی  روزهای اخیر اختیارش دست خودش نبود  

 صاحب

سر همین سرخود بودن هم برای سیروان پیام فرستاده  انگار  

 بود

کجایی پیدا نیستی؟  من به کمکت امیدوار بودم» که  » 

هر جور فکر می»    چند ساعت بعد پیام سیروان رسیده بود  

 کنم

ن ربطی نداره خودمو قاطی زندگی شماها کنممی بینم به م   



 من یه

 چیزی دیدم و سعی می کنم جایی به کسی نگم و به روی

 خودم

 «نیارم چی دیدم و ِخالص
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اختیار اینیکی  کیفش را با غیظ پرت کرد روی میز کارش  

 دیگر

هر بار که پیام سیروان را به خاطر می  دست خودش بود  

  آورد

مادامی که پشت میزش قرار میگرفت  همینقدر عصبی میشد   

 به

منشی  تا نشست  اتاق خدمات ناخن و پیرسینگ سرکی کشید  

 دفتر

نگاهش را بین  نوبتدهی و خدمات را پیش رویش باز کرد  

 دفتر و

   دخترک چرخاند و گفت

- باز  واریزیها به حسابم کم بود  این سه روزی که نیومدم  

 کی

نیومده ننهش زاییده   
   دخترک موهایش را پشت گوش فرستاد و خجالت زده گفت

- شما که نبودین نوبت های تتو همه کنسل شد    چیزه    اممم   



 چند
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گفتن فقط  تایی که هاشور ابرو و میکروبلندینگ هم داشتن  

 شما

  براشون انجام بدین و به کار سوگل اعتماد ندارن

- سمشونو یادداشت کن هر وقت دیگه نوبتا  غلط کردهن  

 خواستن

سوگل نمایندهی منه و وقتی من نیستم حق  بهشون نوبت ندی  

 داره

  ابروها رو کار کنه
با چرخش  دختر محجوبانه سری کج کرد و باشهای گفت  

 نگاه

اما کمی  دختر کمی از او فاصله گرفت  دلنواز روی دفتر  

 بعد

دلنواز بی آن که سر باال  برگشت و سر جای قبلی اش ایستاد  

پرسید  بگیرد و نگاهش کند    

 !باز چی شده آنیتا؟-

 آنیتا از سوال دلنواز جسارت گرفت و اندک فاصله تا میز را

 پر
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   کرد و گفت



 یه خانمی اومده بودن اصرار داشتن شما نمونه کارشو ببینین-

 یا و

مشغول به کار بشه نجا   
  دلنواز دفتر را به ضرب بست

 تخصصش چی بود؟-

   آنیتا روی ناخن های کاشتشدهاش دست کشید و زمزمه کرد

- شینیون  نداریم اینجا   

  دلنواز تکیه داد به صندلی چرخانش و خودش را رها کرد

- سه تا  جای اضافی هم براش نداریم  می بینی که نیاز نداریم  

 اتاق

شینیونکار می خواد  داریم برای اپیالسیون و ناخن و تتو  

 وسط

 سالن موی مردمو تافت و چسب و سنجاق بزنه؟

 آنیتا لبش را زیر دندان گرفت و با همان وضعیت سرش را

 باال
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اندکی بعد با نگاه خیره ی دلنواز لبش را آزاد کرد و  انداخت  

   گفت

- می گفت کارش  ارهی شما رو بگیرهخیلی اصرار کرد شم  

 عالیه

شنیده بود شما خانمهای  ولی سرمایه برای کار نداره  



 سرپرست

  خانوار رو به کار گرفتین اومده بود سراغ شما
آنها را دست آنیتا  دلنواز بلند شد و مانتو و شالش را در آورد  

 داد

   و گفت

 گوشیمو بردار شمارهشو برام ذخیره کن اسمشم بنویس-

 شینیونکار

 خودم باهاش تماس می گیرم ببینم چی کار می تونم براش

  بکنم
 لبهای آنیتا به لبخندی مزین شد و لباسها را از دست دلنواز

هنوز از  دلنواز راه افتاد سمت اتاق تتو و کنار سوگل  گرفت  

 در
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  اتاق نگذشته بود که آنیتا صداش کرد

- ریندلنواز جون اس دا   

   برگشت و نگاهش کرد

 کیه؟-

  سیروان-

   چهرهی دلنواز در خود جمع شد و سپس گفت

 بخون ببینم چی گفته؟-

   سر دخترک در گوشی فرو رفت و خواند



 جریان تعویض خونه چیه؟ می خواستی رد گم کنی؟ شب»

 کجایی

 «بیام ببینمت؟

   دلنواز پوزخندی زد و شانه باال انداخت

- شماره رو ذخیره کن و گوشی رو برام بیار  جواب نده   

  آنیتا چشمی گفت و با گوشی پشت میز کار خودش برگشت

 دلنواز

بوسه ای فرستاد و کنار  برای سوگل که سالم گفته بود  

 مشتری
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با لذت به هنر دست سوگل نگاه کرد و بعد تحسینکنان  ایستاد  

   گفت

- البته شما  کار سوگلجون حرف نداره  شگلیچه ابروی خو  

  خودتون به اندازه کافی زیبا هستین
 از این که برای مشتریها زبان بریزد و زیبایی کار خودشان

 را به

متنفر بود اما یاد گرفته بود  پای صورت زیبای آنها بگذارد  

 برای

چربی زبانش را بیشتر کند  پول بیشتری   
 زن با همان چشمان بسته زیر دست سوگل لبخند زد و دلنواز

 با



 کمی فاصله از آن دو نشست و به حرکات دست سوگل خیره

  شد
 داشتن شش پیام از سیروان هم مجابش نکرد پیامش را جواب

  بدهد
همة  با یک ضربه روی شکل سطل زباله باالی آیکون پیام  
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حالش را  کرد و شمارة دلربا را گرفتپیامهایش را حذف   

 پرسید و

پرسید  او که گفت خسته از درسخواندن است    

 ببین فروغ برای شام چیزی بار گذاشته؟-

ای گفت و فاصلة طی اتاقش تا آشپزخانه را از«باشه»دلربا   

 کسالت درسخواندن مکرر و تمایل به سفر گفت و دلنواز در

فروغ برای شام پرسیدوقتی از   سکوت به حرفش گوش داد  

 و او

دلنواز در گوشی« دارم ماکارونی درست می کنم» گفت   

   گفت

- حاضر بشین میام بریم  بهش بگو اونو بذاره برای فرداتون  

 بیرون

  یه چیزی بخوریم

می توانست  از بوسه ای که دلربا پشت تلفن برایش فرستاد  

 میزان



از آخرینمدت زیادی   ذوقش را از این پیشنهاد حدس بزند  

 گردش
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 و تفریحشان می گذشت و گم و گور شدن تیمور هم مزید بر

 علت

از آن خانة  شده بود که کمتر به دلربا و فروغ توجه کند  

 منحوس

حقیقتی که فقط  بیرون آورده بودشان که مثالً خوشبخت شوند  

  اسمش خوشبختی بود و به دستآوردنش خو ِد بدبختی بود
 بخصوص برای او که مجبور بود شبها تا دیروقت در خانة

 این و

  آن پالس باشد برای رسیدن به خوشبختی
 جلوی خانه توقف کرد و برای دلربا پیام فرستاد که

 منتظرشان

زیر پیج  تا آمدنشان سری به برنامههای مجازی زد  است  

 اینستاگرام سالن پر شده بود از تعریف و تحسین آخرین

 خالکوبی

دومین  که گل پیچکی در امتداد ستون فقرات زنی کشیده بود  

 پست

حلقة ستی بود که روی  که آن هم دستکمی از قبلی نداشت  

 انگشت
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از تحسین غرق لذت  حلقة پسر و دختری حک کرده بود  

  میشد
 بی اراده و ناخودآگاه اعتمادبهنفسش باال میرفت و حس خوبی

 زیر

میدویدپوستش    
  با دیدن دلربا و فروغ که در خانه را بسته و نزدیکش میشدند

به  اینترنت را خاموش کرد و گوشی را روی هولدر گذاشت  

حین راندن از آینة  ماشین را روشن کرد  محض نشستنشان  

 وسط

 به دلربا که وسط صندلی پشت نشسته بود و تندتند حرف

  میزد

انتخاب رستوران را به عهدة او گذاشت و دلربا  لبخند میزد  

 مثل

  همیشه که سعی میکرد خود را شبیه دختران مدرسهاش کند

 یکی

 از بهترینها را در جردن پیشنهاد داد و دلنواز بدون توجه به

134 

Romanbooki ماریتا 

به همان  اعتراض فروغ مبنی بر گران تمامشدن هزینة شام  

 سمت

قط تاکید کرد که لفت ندهند و زودتر انتخاب کنند کهف  راند  

 باید بعد



خودش را به محل کارش میرساند و  از رساندن آنها به خانه  

   همان هم شد بهانة اعتراض دلربا که

 خب آجیجونم مگه واجبه سه تا خونه داشته باشیم؟ من میگم-

همه سعی  سهتاشونو بفروش بیایم این طرفا خونه بگیریم  

 میکنن

 خودشونو به آب و آتش بزنن تا باالشهر نشین باشن و ما

 وقتی

اون پایینمایینا ساکنیم  شرایطشو داریم   
   دلنواز از جام آب گلویی تر کرد و توضیح داد

- کی میدونه فردا  ما برای باالشهرنشینشدن پول جمع نمیکنیم  

 چی در انتظارمونه؟ شاید هر کدوم از هم جدا شدیم باید جایی

 برای

سه تا خونه که  البته این دلیل من نیست  زندگی داشته باشیم  

  سهله
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پساندازه برای آیندة تو نه عیش و نوش  صد تا هم بشه  

  امروز ما
 من فقط باید ملکی بخرم که فرداها بتونم راحت به یورو و

 دالر

  تبدیلش کنم و تو رو ببرم از این کشور
   فروغ اجازة ادامة حرف را به دلنواز نداد



 کجا ببریش؟ این برنامة جدیده؟-

بدون جواب  دلربا که تا حدودی در جریان تصمیم دلنواز بود  

 دادن

گفت  به مادرش    

 تو حاضری اینهمه برای من خرج کنی که پزشک بشم بعد-

 حاضر نیستی خرج دانشگاه آزاد بدی؟ خب همون پولو برای

د هزینه کن من برای کنکور جون ندمدانشگاه آزا   
 فروغ دستانش را روی میز در هم گره زد و گوش شد برای

  گفتگوی خواهرانة آن دو
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- این یه ماهو هم  تو برای کنکور این همه زحمت کشیدی  

  بخون
به جون خودت که  من امیدوارم دولتی قبول میشی  

 عزیزترینی

قبول  ماشینی دلت بخواد برات میخرم قبول بشی هر  برام  

 هم

 نشدی هرچی داریم و نداریم تبدیلش میکنیم به یورو و دوتایی

 میریم هر کشوری که تو دوست داشته باشی تا ادامه تحصیل

  بدی
 دلربا نگاهش را با مکث و تردید بین مادر و خواهرش

   چرخاند



  مامان چی میشه-

 فروغ دوست داشته باشه با ما میاد و دوست نداشته باشه-

 میتونه

 تصمیم بگیره که براش یه خونه بذاریم یا برگرده پیش

  تیمورجونش
   فروغ پوزخند زد و دلنواز با نگاه به دلربا ادامه داد
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- اگه قراره با ما بیاد برای  البته باید تصمیم جدی بگیره  

 همیشه از

نه اینکه قسم بخوره بین اون و ما دو  تیمور می بره و میاد  

ما  تا  

 رو انتخاب کرده بعد یواشکی بره پیش شوهرش و براش آب

 و

بدهی بقالی آقانعمت رو  دون ببره و با پول زحمتکشیدة من  

 صاف

  و صوف کنه
 رنگ از صورت فروغ پرید و دستانش را همان طور قفل

 شده در

رفتار مضطرب او را  لنواز با نیشخندید  زیر میز برد  هم  

 زیر

   نظر گرفت و با نگاهی پیروزمندانه گفت



 فکر کردی هیچوقت نمیفهمم؟ مگه قول نداده بودی بین ما و-

 تیمور یکی رو انتخاب کنی؟
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به لبة  فروغ با همان استرسی که دچارش شده بود  

 روسریاش

   دست کشید و با صدایی لرزان گفت

  هنوزم انتخاب من شما دوتایین-

- کدوم انتخاب؟ تو هر هفته میری پیش  دست بردار فروغ  

 تیمور

 بعد انتخابت ما دوتاییم؟

   فروغ به استرسش نائل آمد و بدون لرزش صدا گفت

- من مثل یه غریبه بهش سر  اون به کمک من نیاز داشت  

  میزدم
تیمور گذشتم من از  در ثانی   

کنار میز انها متوقف شد و  میز چرخدار پذیرایی رستوران  

 هر

 سه تکیهداده به صندلی نشستند تا مرد جوان سفارشها را

 روی میز

دلنواز  قبل از اینکه هر کدام دست به غذا ببرند  چید و رفت  

   حرف نیمه رها شده را از سر گرفت و گفت

- کنی گذشتنه؟ این که هر هفته پیشش باشی و کمکش  
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   فروغ دست روی لب پوستپوست شدهاش کشید و گفت

 خیلی مونده به من برسی و بتونی راحت از گذشت حرف-

  بزنی
 آره من از تیمور گذشتم چون گذشت در ذهن من پنجاه و دو

  ساله

یا اونقدر طرفتو دوست داری که از خودش    دو حالت داره

 و

 همة

با هم میگذری و یا اینقدر ازش متنفری که خودش اشتباهاتش  

 و

  همة خاطراتشو با هم فراموش میکنی
   دلنواز عصبی خندید

 پس تو هنوز دوستش داری که از خودش و اشتباهش با هم-

  گذشتی
   فروغ بی لحظهای مکث ادامه داد

- تیمور همون مردیه که باعث شد  آره من هنوز دوستش دارم  

 من
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تیمور همونیه که من بارها و بارها  قید خانوادهم رو بزنم  

 بهش

ازش شماها رو دارم که پارة  فرصت جبران گذشته رو دادم  



 تنم

من بین شما دو تا و تیمور  هستین و نفسم به نفستون بند شده   

 شما

من  رو انتخاب کردم چون شماها رو بیشتر دوست دارم  

 انتخاب

تیمور تو شناسنامهم باشه و خودش دیگهکردم که فقط اسم   

 نقش

 همسرم رو نداشته باشه چون شما برام عزیزید و این خواستة

فکر میکنی همون وقتی که تا سر حد مرگ  عزیزترینهام بود  

اگه خونوادهم تو رو میپذیرفتن  کتکم زد و باعث سقطم شد  

 من

من  دیگه هیچوقت با تیمور زندگی میکردم؟ نه محال بود  

بورمج  

 شدم برگردم خونة تیمور چون اونها منو بدون تو میخواستن و

از برادر و  از پدر و مادرم  من حاضر بودم از تیمور  

 خواهرم
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حاالم که میبینی مثل یه کلفت  بگذرم ولی تو رو از دست ندم  

 و

فقط برای اینه که از تیمور گذشتم تا از  سربار دنبالت اومدم  

 شماها



  نگذرم
به دل  حس خوبی که از حرفهای فروغ و عشقش به بچهها  

با جملة آخرش به تلی از ندامت  دلنواز سرازیر شده بود  

  تبدیل شد
 هیچوقت نمیخواست فروغ نقش آشپز و کارگر خانهشان را

 داشته

این خواستة خودش بود و حاال حق نداشت سرزنشش  باشد  

 کند اما

سر باال گرفت  ر سرد خودش با او بودندامت دلنواز از رفتا  

 چیزی

   بگوید که دلربا گفت

- ول  بعد مدتها اومدیم دور هم یهچی بخوریم و خوش باشیم  

 کنین
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غذامون سرد شد  این حرفا رو دیگه   
   دلنواز لبخندی به او زد و بعد به فروغ نگاه کرد

- غذاتو بخور  دیگه بهشون فکر نکن   

ودش پیش از همه قاشق و چنگالش را به دست گرفتو خ   
مگه ماشینو نمیاری تو» مقابل خانه ایستاد و فروغ که پرسید   

گفت« پارکینگ؟    

- شما برید باال بخوابید من زود میام  مشتری دارم باید برم   



   نگاه فروغ با شماتت و توبیخ همراه شد

- دلنواز من تو رو  این چه کاریه که تو تا دیر وقت مشغولی  

 اینجوری تربیت کردم؟

احساساتش  دلنواز که از حرفهای فروغ در رستوران  

 تحریک

با نرمش توضیح داد  شده بود    

- برید باال با خیال راحت  من نه خالف میکنم نه پولم حرومه  

  بخوابین بعداً سر فرصت در موردش صحبت میکنیم
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 دلربا بالفاصله خداحافظ گفت و پیاده شد و فروغ اگرچه

 هنور

اما نشستن و توضیحخواستن بیشتر را جایز  مکدر بود  

او  ندانست  

آدرس  دلنواز آدرس را چک کرد و راهی شد  که پیاده شد  

 را

کیف کار و اسپره فلفل و شوکر را برداشت  راحت پیدا کرد  

 یب و

گوشی را بیصدا کرد و از در باز  ماس سیروانتوجه به ت  

 شده

خانة ویالیی بزرگ که در نور و روشنایی فراوان  گذشت  

مادامی که در را  مقابل نگاهش جان گرفت  میدرخشید  



  میبست

 صدای سگی را در نزدیکیاش شنید و بهسرعت نگاهش را آن

زنجیر دور گردن سگ و بستهبودنش به  اطراف چرخاند  

  النه

سش را ریختتر   
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با خشم و  نفسهای عصبی دلنواز از بینیاش بیرون دمید  

 عصبانیت مرد را پس زد و سمت در رفت اما قبل از رسیدن

 به

با حرص برگشت سمت  دستش در دست مرد گرفتار شد  آن  

 او

  اما مرد فرصت اعتراض بهش نداد

- خودت باید  خالکوبی سینهم کمرنگ شده  فقط یه شوخی بود  

 برام

  کار کنی دوباره

   دلنواز انگشت اشارهاش را تهدیدوار مقابلش تاب داد

  فقط سینه-

   مرد تایید کرد

  فقط سینه-

  بعد راه اتاق را نشانش داد و دلنواز حین رفتن سمت اتاق

 فکر



اگر جواب  کرد کاش پیامهای سیروان را جواب داده بود  

 میداد
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 حاال میتوانست از او بخواهد پشت در این خانه منتظرش

  باشد
وسایلش را  حس خوبی از امشب و بودن در این خانه نداشت  

 روی

همین که کیف را باز  میز گذاشت و اتابک مقابلش نشست  

  کرد

   مرد اتابک را صدا کرد

  آقا یه لحظه تشریف بیارین-

 اتابک از اتاق خارج شد و دلنواز بالفاصله و بدون فکر به

 درست

آدرسی را که برایش پیامک شده بود  و غلط بودن تصمیمش   

 کپی

سپس نوشت  کرد و به شمارة سیروان فرستاد    

 امشب یه جا گیر افتادم اگه میتونی خودتو برسون به این-

 آدرس و

زنگ رو  مدماگه تا یکی دو ساعت دیگه از خونه بیرون نیو  

 بزن

نامزدمی یا هر چی  و بگو از اقواممی   
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گوشی را بیصدا کرد و در  صدای قدمهای اتابک را که شنید  

اتابک حاضر و آماده روبرویش  جیب شلوار جینش فرو کرد  

هنوز خط مورب اول را  نشست و دلنواز مهیای کار شد  

 نکشیده

بدون دنبال کردن خط  ک افتادبود که چشمش به چشم اتاب  

 نگاهش

 هم میتوانست بفهمد نگاه او روی یقة بازش و شیار سینهاش

 مانده

بدون جلب توجه مشغول کارش شد و آهسته بلوزش را  است  

 از

پوزخند اتابک را هم دید اما  پشت کشید و تا یقهاش باال آمد  

 توجه

ودحتی به حرفهای او که یادآوری خاطرات گذشته ب  نکرد   

هنوز یکسوم از کارش را پیشنبرده بود که  اعتنایی نکرد  

 اتابک

بحثی که دلنواز  بحث را کشاند به تجربة همآغوشیشان  

 همیشه از
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  یادآوریاش عذاب میکشید و از تنها تجربهای که داشت

 پشیمان و

دوستی با اتابک  بعد از بیرون زدن از خانة تیمور  نادم بود  



 و

از سیاهترین نقاط زندگیاش بود  تجربة رابطة جنسی با او   
 رابطهای که هیچوقت بابت آن خود را نبخشید و پس از جدا

 شدن

هرگز در زندگیاش تکرارش نکرد  از اتابک   
 اتابک فرصتی برای استراحت خواست و همین که دلنواز

 دستگاه

اتابک  را خاموش کرد و گردن و کمرش را صاف کرد  

دوردست   

 کمرش انداخت و او را کشید سمت خود و دلنواز که رفتار او

 را

در آغوشش افتاد اما ذرهای تعلل نکرد و  پیشبینی نمیکرد  

 خود را

   عقب کشید و توپید بهش

 آدم نشدی هنوز نه؟ هنوزم مثل گذشته نامردی؟-
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  مرد خندید؛ کریه و چندشآور
از پریز کشید و اتابک دست دور مچشدلنواز سیم دستگاه را   

   انداخت و با حالتی حاکی از پشیمانی گفت

- فقط خواستم یادت بیارم یه وقتایی چقدر معتاد آغوشم  باشه  

  بودی



  چه حالی میکردی اینجوری میکشیدمت تو بغلم

  همین یک ساعت پیش گفتم دیگه مثل گذشته سادهلوح نیستم-

   او سر تکان داد و دلنواز گفت

  من به سرویس بهداشتی نیاز دارم-

   اتابک مرد را صدا زد و با پیدا شدنش روبروی اتاق گفت

  خانم رو راهنمایی کن به توالت-

 دلنواز گوشی را در جیب شلوار لمس کرد و به سرعت پشت

 سر

گوشی را از  به محض بستن در پشت سرش  مرد راهی شد  

 جیب
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ند پیام از سیروان داشت که در اولی توضیحچ  بیرون آورد  

 داده

 بود از صبح منتظر پیامش بوده و همین حاال خودش را به آن

و در« من پشت درم» در دومی گفته بود   آدرس میرساند  

 پیام

   سوم که فقط چند دقیقه از رسیدنش میگذشت پرسیده بود

 بیام تو؟»

ردی نگراندیر ک  میگم بادیگارتتم تا حاال پشت در بودم  

 «شدم

   دلنواز لبخندزنان برایش نوشت



- دارم اذیت میشم اینجا  بیا   

   ارسال کرد و بعد دوباره نوشت

- برات جبران میکنم  ممنون   

   مردی به استقبالش آمد و گفت

« دیر کردین  آقا منتظر شماست » 

مسیری را که مرد نشان  هیچ حرف و توضیحی¬دلنواز بی  

 میداد
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وارد ساختمان شد و با فاصله از مردی که  در پیش گرفت  

 پشت به

مرد فقط با  ایستاد  او و با گوشی موبایل مشغول صحبت بود  

 الفاظ

مخاطب پشت تلفنش را« اوهوم و نچ»صداداری مثل   

 همراهی

کمی سکوت برقرار شد و دلنواز فرصت کرد خانه  میکرد  

 را با

راهپلة منتهی  با همان نگاه گذرا در یک نگاه شناسایی کند و  

 به

 طبقة باال را که کریدورش با نردههای چوبی سقف سالن

 پایین را

صدای مرد بود که او را از  پیدا کند  مسقف کرده بود  



 تماشای

   خانه محروم و ذهن کنجکاوش را فعال کرد

  بگو صبح بیاد شرکت می بینمش-

امد تا وقتی که مردصدا آشنا بود اما هر چه فکر کرد یادش نی  
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   تماس را قطع کرد و برگشت رو به او

- حال سرکار چطوره؟  بهبه! خانمخانما! دلنواز خانم  

تهدیدش کرد  دلنواز لبش را جوید و با نگاه    

- اما ربط مشتری امشبو با تو  دلیلی نداره حالم بد باشه  

  نمیفهمم
  باز چی میخوای سر و کلهت پیدا شده تو زندگی من

 مرد گوشی موبایلش را به آنی که دلنواز را از حیاط مشایعت

 کرده

   بود تحویل داد و کف دستش را روی هم کشید

 تو فکر کن دلتنگی و خبر گرفتن از حال و روز خالکوب-

 قهاری

  که خودم یه روزی گندهش کردم
   دلنواز عصبی پوزخند زد

- گندهم کردی؟ منظورت از گندهکردن همین مشتریهای تو  

 شبانهست که برام جور میکردی؟
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 مرد دستی به سر تراشیده اش کشید و ضمنی که لبهایش را

 می

با لبخند سر تکان داد به تایید حرف دلنواز  مکید   

  اونوقتی که تو برام مشتری جور میکردی من نامزدت بودم-

؟یادته  

  مرد به تایید سر تکان داد

 منو تک و تنها تو خونة مردهای غریبه رها میکردی و-

  میرفتی
 اینم یادته؟

  مرد باز سر تکان داد

 پس باید به گوشت رسیده باشه که نزدیک بود بهم تجاوز-

  بشه
  همون شوکری نجاتم داد که تو منو از حملش میترسوندی

  من نگران خودت بودم-

   دلنواز باز پوزخندی نثار حرف مرد کرد

- دلنواز بیست ساله حتماً اینو باور میکرد اما حاال  اره خب  

 من
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 بیست و شش سالمه و به خودم قول دادم دیگه حرف هیچ

 مردی رو

نامردها که دیگه جای خود داره  باور نکنم   



و قدمی نزدیکترته ریشش را خاراند   مرد با ناخنهای بلندش  

   شد

- گفتن دختره شهر رو  باور نمیکردم  شنیده بودم اژدها شدی  

نیاز  باز باور نکردم  غرق کرده با خالکوبیهای معروفش  

 بود از

  نزدیک ببینم
 دلنواز دستة کیف کار را در مشتش فشرد و کمی چرخید تا

 راه

   خروج را پیدا کند

- عزت  دیدیخب سعادت نصیبت شد اژدها رو از نزدیک   

  زیاد
سد راهش شد و گفت  مرد با یک حرکت بلند    

- مگه مسئول خالکوبی و ماساژ  کجا؟! کار منو انجام ندادی  

 شبانه
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 آقایون نیستی؟

   دلنواز دندان روی هم سایید و غرید

- من دیگه اون دلنواز سادهلوح نیستم فریب  گوش کن اتابک  

 تو رو

فرصت گرفتاری جدید  اینقدر هم گرفتاری دارم  بخورم  

  ندارم



از خوشحال شدم  کارمم شبونه و برای مردهاست نه نامردها  

  دیدنت و خدافظ
باز راهش را بست و گفت  مرد که اتابک خطاب شده بود    

- مشتری امشبتو که باید  ناز شستت  متلک گفتم متلک شنیدم  

 راه

  بندازی
ز شد از تفکر و تعجبچشمهای دلنواز ری    

 جای خالی تو بدنت مونده که خال نکوبیده باشم برات؟-

مرد همراهش را مرخص کرد و پس  اتابک با حرکت سر  

 از

   رفتن او گفت
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  یه جا مونده که فقط کار خودته-

 دلنواز کمی فکر کرد و پس از یادآوری اندامی که او

  میخواست

   ابروهایش را با انزجار در هم کشید و گفت

- نگفته واسه مردها  اونی که آمار اژدهاشدنم رو بهت داده  

 فقط

 باالتنه خال میکوبم؟

نزدیکش شد و کنار صورتش لب زد  مرد با خندة کریهی    

- نه واسه کسی که صد بار تو بغلش ولو  واسه مردها بله  



  شدی
با خشم و  ن دمیدنفسهای عصبی دلنواز از بینیاش بیرو  

 عصبانیت مرد را پس زد و سمت در رفت اما قبل از رسیدن

 به

با حرص برگشت سمت  دستش در دست مرد گرفتار شد  آن  

 او

  اما مرد فرصت اعتراض بهش نداد
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- خودت باید  خالکوبی سینهم کمرنگ شده  فقط یه شوخی بود  

 برام

  کار کنی دوباره
نگشت اشارهاش را تهدیدوار مقابلش تاب داددلنواز ا    

  فقط سینه-

   مرد تایید کرد

  فقط سینه-

  بعد راه اتاق را نشانش داد و دلنواز حین رفتن سمت اتاق

 فکر

اگر جواب  کرد کاش پیامهای سیروان را جواب داده بود  

 میداد

 حاال میتوانست از او بخواهد پشت در این خانه منتظرش

  باشد



وسایلش را  حس خوبی از امشب و بودن در این خانه نداشت  

 روی

همین که کیف را باز  میز گذاشت و اتابک مقابلش نشست  

  کرد

   مرد اتابک را صدا کرد
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  آقا یه لحظه تشریف بیارین-

 اتابک از اتاق خارج شد و دلنواز بالفاصله و بدون فکر به

 درست

آدرسی را که برایش پیامک شده بود  مشو غلط بودن تصمی   

 کپی

سپس نوشت  کرد و به شمارة سیروان فرستاد    

 امشب یه جا گیر افتادم اگه میتونی خودتو برسون به این-

 آدرس و

زنگ رو  اگه تا یکی دو ساعت دیگه از خونه بیرون نیومدم  

 بزن

نامزدمی یا هر چی  و بگو از اقواممی   
گوشی را بیصدا کرد و در  ه شنیدصدای قدمهای اتابک را ک  

اتابک حاضر و آماده روبرویش  جیب شلوار جینش فرو کرد  

هنوز خط مورب اول را  نشست و دلنواز مهیای کار شد  

 نکشیده



بدون دنبال کردن خط  بود که چشمش به چشم اتابک افتاد  

 نگاهش

158 

Romanbooki ماریتا 

شیار سینهاش هم میتوانست بفهمد نگاه او روی یقة بازش و  

 مانده

بدون جلب توجه مشغول کارش شد و آهسته بلوزش را  است  

 از

پوزخند اتابک را هم دید اما  پشت کشید و تا یقهاش باال آمد  

 توجه

حتی به حرفهای او که یادآوری خاطرات گذشته بود  نکرد   

هنوز یکسوم از کارش را پیشنبرده بود که  اعتنایی نکرد  

 اتابک

بحثی که دلنواز  بحث را کشاند به تجربة همآغوشیشان  

 همیشه از

  یادآوریاش عذاب میکشید و از تنها تجربهای که داشت

 پشیمان و

دوستی با اتابک  بعد از بیرون زدن از خانة تیمور  نادم بود  

 و

از سیاهترین نقاط زندگیاش بود  تجربة رابطة جنسی با او   
ود را نبخشید و پس از جدارابطهای که هیچوقت بابت آن خ  

 شدن



هرگز در زندگیاش تکرارش نکرد  از اتابک   
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 اتابک فرصتی برای استراحت خواست و همین که دلنواز

 دستگاه

اتابک  را خاموش کرد و گردن و کمرش را صاف کرد  

 دست دور

 کمرش انداخت و او را کشید سمت خود و دلنواز که رفتار او

 را

در آغوشش افتاد اما ذرهای تعلل نکرد و  یشبینی نمیکردپ  

 خود را

   عقب کشید و توپید بهش

 آدم نشدی هنوز نه؟ هنوزم مثل گذشته نامردی؟-

  مرد خندید؛ کریه و چندشآور
 دلنواز سیم دستگاه را از پریز کشید و اتابک دست دور مچش

   انداخت و با حالتی حاکی از پشیمانی گفت

- فقط خواستم یادت بیارم یه وقتایی چقدر معتاد آغوشم  باشه  

  بودی
  چه حالی میکردی اینجوری میکشیدمت تو بغلم

  همین یک ساعت پیش گفتم دیگه مثل گذشته سادهلوح نیستم-
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   او سر تکان داد و دلنواز گفت



  من به سرویس بهداشتی نیاز دارم-

د و با پیدا شدنش روبروی اتاق گفتاتابک مرد را صدا ز    

  خانم رو راهنمایی کن به توالت-

 دلنواز گوشی را در جیب شلوار لمس کرد و به سرعت پشت

 سر

گوشی را از  به محض بستن در پشت سرش  مرد راهی شد  

 جیب

چند پیام از سیروان داشت که در اولی توضیح  بیرون آورد  

 داده

و همین حاال خودش را به آنبود از صبح منتظر پیامش بوده   

و در« من پشت درم» در دومی گفته بود   آدرس میرساند  

 پیام

   سوم که فقط چند دقیقه از رسیدنش میگذشت پرسیده بود

 بیام تو؟»

دیر کردی نگران  میگم بادیگارتتم تا حاال پشت در بودم  

 «شدم
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   دلنواز لبخندزنان برایش نوشت

- دارم اذیت میشم اینجا  بیا   

   ارسال کرد و بعد دوباره نوشت

- برات جبران میکنم  ممنون   



ترسی را که برای تظاهر به دلش  با صدای زنگ آیفون  

 ریخته

به رخ اتابک  با پس کشیدن دستش و گوش تیز کردن  بود  

  کشید
 اتابک نگاه متعجبش را بین او و در اتاق چرخاند و وقتی

 مردی که

با تکان سر سوالش را  مقابل در ایستاد  ش کار می کردبرای  

   پرسید و مرد جواب داد

- چیکار کنم؟  یه پسر جوونه آقا  

   اتابک از حالت لمیدگی خارج شد و غرید

 از من میپرسی؟ برو ببین کیه؟ چیکار داره؟-

162 

Romanbooki ماریتا 

دلنواز  چشم آقایی گفت و از مقابل نگاهشان دور شد  مرد  

 برای

  این که اتابک متوجه ترس و خبر دادنش به سیروان نشود

 خودش

   را به راه معروف بی خبری زد و گفت

 با کسی قرار داشتی براش خال بکوبم؟ من بدون نوبت برا-

 کسی

در جریانی که  کار نمی کنم ! 

سری تکان داد و چشم به  اتابک بی حوصله از وراجی او  



  در

بی  منتظر خبری از مرد ماند و وقتی او را در قاب در دید  

 تحمل

   و تعلل پرسید

 کی بود؟ شناختیش؟-

   مرد جای او به دلنواز نگاه کرد و گفت

- میگه بادیگاردشه  با این خانم کار داره   

 صدای پوزخند اتابک آن قدر واضح بود که دلنواز بدون نگاه
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بی اعتنا به اجازه  بتواند تشخیصش بدهد  مکردن به او ه  

 اتابک یا

بلند شد و ضمنی که از  ه او برای ورود سیروان عدم اجاز  

 اتاق

   خارج میشد گفت

- میرم بیارمش داخل  دیده دیر کردم اومده دنبالم  همراه منه   

   هنوز از اتاق خارج نشده بود که شنید اتابک گفت

  گندهالت شدی-

ش را با نگاهی تحقیربرانگیز از نظرسرتا پای  برگشت  

 گذراند و

   کنایه وار گفت

  سر و کله زدن با گندهالتها احتیاط میطلبه-



  دسخوش به تیمور با این دختر پروروندنش-

حیاط  دلنواز با چشمغرهای رو برگرداند و پی سیروان رفت  

 را

سیروان که پشت به در ایستاده  گذراند و در را که باز کرد  

  بود
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دست هایش را در جیب هودی مشکیاش  چرخید رو به او  

 فرو

با دیدن دلنواز  برده بود و کالهش را انداخته بود روی سرش  

 جلو

ه چشم به داخل خانه گفت آمد و با اشار    

 اینجا کجاست؟ نصفهشبی اینجا چیکار میکنی؟-

   دلنواز پوزخند صداداری زد

- و بادیگارد! نکنه باور کردی بادیگاردچه جدی گرفتی خودت  

 منی؟

 قد و قوارهت به بادیگاردا میخوره یا هیکل ستبرت؟

  سیروان قدمی سمت او برداشت و سینه به سینهاش که ایستاد

 با

یک سر و گردن بلندتر بودنش را به  نگاهی از باال به پایین  

 رخ

کهحینی   او کشید و دلنواز که متوجه فحوای نگاهش شده بود  



 پشت
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 چشم نازک می کرد سمت خانه برگشت و در همان حال

 زمزمه

   کرد

- من همش صد و شصت سانتم  با من خودشو مقایسه می کنه  

 حاال

  تو نهایتا بشی صد و هشتاد
 برگشت ببیند سیروان دنبالش آمده یا نه که او را پشت در دید

 به

ایستاد و متعجب پرسید  همان حالی که بود    

 چرا نمیایی تو؟-

 بادیگارد صد و هشتاد و دو سانتی به دردت می خوره؟-

   دلنواز با خنده لبهایش را تو کشید

  بدو بیا دیرم شده-

وارد خانه  دیگر منتظرش نماند  حرکت سیروان را که دید  

 شد و

ود و بااتابک نشسته ب  به اتاقی که کار می کرد رفت  

 اخمهایی در
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با ورود دلنواز  هم گره خورده با گوشی اش کار می کرد  



 همان

 نگاه عصبانی را از گوشی روی او چرخاند اما خیلی زود با

 دیدن

جهت نگاهش را تغییر داد و جواب سالم  فردی پشت سر او  

سپس گوشی را کنارش رها  سیروان را با حرکت سر داد  

د وکر  

   دلنواز را مخاطبش قرار داد

  زودتر تمومش کن-

 دلنواز به آنی روی جای قبلی اش نشست و دستگاه را روشن

  کرد
سیروان با کمی فاصله از آن  باقیماند ه کارش را شروع کرد  

 دو

پاهای بلندش را روی هم  نشست و لم داده به تکیهگاه مبل  

  انداخت
 نگاهش روی دست دلنواز بود که چه ماهرانه و فرز طرح

  می زد
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اگرچه سابقه  به صورت خالی از احساس اتابک نگاه کرد  

 خالکوبی روی بدنش نداشت اما تصور می کرد درد داشته

  باشد
 دردی که حداقل باعث جمع شدن چهره شود اما عضالت بی



را ثابت می کرد حرکت صورت اتابک خالف این   
 کار دلنواز که تمام شد و وسایلش را جمع کرد و کیف کارش

 را

مرد زیردست اتابک  سیروان هم بلند شد و ایستاد  بست  

 کارت

 بانکی را به سمت دلنواز گرفت و دلنواز متعجب به اتابک

 نگاه

   کرد

  قبل از اومدن گفته بودم پول نقد-

یرانه نگاهش کرداتابک الی یک چشمش را باز کرد و حق    

  صبح بیا ببرمت برات پوز سیار بگیرم-
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   دلنواز با حرص کیفش را بین دو دستش جابجا کرد

- ه خم و حاتمبخشیهاتو جمع کن برای زیردستات که بهان  

 راست

را ِس کار من  من نیاز به پوز ندارم  شدن جلوت داشته باشن  

 فقط

  پول نقده
 اتابک آن یکی چشمش را هم باز کرد و نگاهش را بین

 سیروان و

 دلنواز که حاال نزدیک هم ایستاده و او را زیر نظر داشتند



 چرخاند

او از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با  و به مرد اشارهای زد  

اتابک  بستهای اسکناس برگشت و آن را به دست اتابک داد  

ه پول بیرون از بست  بودمقداری را که دلنواز تعیین کرده   

 کشید و

سپس دوباره لم داد و چشمانش را روی هم  به دستش داد  

 گذاشت و

 دلنواز بدون لحظه ای مکث از اتاق خارج شد و سیروان هم

  همراهش
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  در ماشین را باز کرد و کیفش را روی صندلی پشتی گذاشت

 قبل

سیروان پرسید از  از اینکه پست فرمان بنشیند    

 ماشینتو کجا گذاشتی؟-

 سیروان دست در جیب جلوی هودیاش انداخت و با ابرو باال

   انداختن گفت

  دهمون-

   چشمهای دلنواز از تعجب جمع شد و سیروان توضیح داد

- تهران نتونستم  ده که بودم با االغ شخصیم رفتوآمد می کردم  

اون تو ده موند تک  براش پارکینگ گیر بیارم ازش جدا شدم  

 و



من اینجا موندم تک و تنها  تنها   
 دلنواز با نیشخندی رو به او اشاره زد سوار شود و خود هم

 پشت

ماشین را به حرکت  سیروان که در را بست  فرمان نشست  

   انداخت و گفت
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- یه آدرس بده فعالً برسونمت  شتیاگه خونهتم تو ده جا گذا   

   سیروان صندلی ماشین را خواباند و با خمیازهای بلند گفت

- منت  بی شام هم موندم  از کار و کاسبی که انداختیمون  

 خونه و

  ماشین نداشتنم سرم بذار ببینم دلت خنک میشه
   دلنواز با تعجب نگاهش کرد

- چند روزخونه هم نداری؟ کجا می خوابی شبا؟ تو همین   

 پیش

  ماشین زیر پات بود

  مال رفقا بود-

 کجا زندگی می کنی؟-

- ه تیمور که حاال خونه رو پس دادم و قبلنا نزدیک خون  

 پولشو

فعال مهمون رفقام  گرفتم   

  خب پس آدرس رفقات رو بده-



رو به او چرخاند و  سیروان سرش را تکیه داده به صندلی  

   چشمهای خوابآلودش را روی هم انداخت
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- اول میبریم یه شام بهم  گفتی پاشو بیا منم بی شام اومدم  

 میدی بعد

  آدرس میدم

دندان قروچهای  دلنواز ضمنی که ساعت را نگاه می کرد  

 کرد و

کمی از مسیر نامشخص روبرو را که  بر سرعتش افزود  

 طی

پرسید  کرد    

- قت شب کجا ببرمت شام بدم؟ جایی میشناسی باز باشه؟این و  

 تو شبگردی از من سراغ می گیری؟-

   عصبانی توپید بهش که

- بعد از کار هم مستقیم میرم  من شبگرد نیستم کارم شبهاست  

 خونه تو خیابونا ول نمی چرخم که آدرس رستوران و

 کبابیهای

  شبکار رو بدونم

- ه بابات پس برو همون سمت خون   
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مسیرش را تغییر داد  زیر چشمی نگاهش کرد و هیچ نگفت  



 سمت

فکرش  مادامی که در سکوت همان سمت میراند  مولوی  

 رفت

نگاه زیر چشمی  سمت پول نقدی که در کیف و همراهش بود  

 اش

 را بین سیروان و آین ه وسط ماشین چرخاند که کیفش را از

 آن آینه

ه سیروان خیالش را راحت کرد که بستچشمان   می دید  

 نمی

زیر  ه فلفل را که حین نشستن در ماشین اسپر  بیندش  

 صندلی

برداشت و روی صندلی بین دو زانو قرارش داد  گذاشته بود   
  حواسش را جمع کرد اگر رفتاری نامناسبی از او دید

 بالفاصله

 اسپره را به صورتش بزند اما تا رسیدن نزدیک مولوی نه

داییص  

  از او شنید و نه حتی چشمهایش باز شد
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 همان حوالی بودند که صدایش کرد و سیروان روی صندلی

 خودش

چند جایی را گفت  را باال کشید و اشاره زد کدام طرف بروند  



 و به

آخرین آدرس را که داد و  بسته بود  سوی هر کدام که رفتند  

 مغازه

گفت  را بسته یافتند    

- اون قدری با در  ماشینتو بیار جلوی در مغازه پارک کن  

 فاصله

  داشته باشه من بتونم بین قفل مغازه و ماشینت بشینم

 برای چی؟-

- قفلشو باز می کنم صبح بهش میگم  ه دوستمه مغاز   

   جفت ابروهای دلنواز از تعجب باال پرید

- زدی بگیردمون چهدیوونه شدی؟ یکی ببیندت به جرم د  

 غلطی

 بکنیم؟
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- مغازهش نه  تو کاری که گفتم رو بکن و نگران نباش  

 دوربین

هر وقتم گیر افتادیم بگو من به  مدار بسته داره و نه دزدگیر  

 زور

  آوردمت اینجا

  تا اینجا رسوندمت بقیهش رو تنها برو من نیستم-

   سیروان دست دور مچ او انداخت و گفت



- خوشم نمیاد یادآوری کنم که به چه دلیل باید  تو میآی با من  

بخصوص که امشب با پول نقد گرفتنت  حرفمو گوش کنی  

 فهمیدم

 به خاطر کار شبونهت دوست نداری هیچجا ردی ازت به جا

  بمونه

ه حفرههای بینی دلنواز با حرص باز شد و هوای انباشت  

نه اش راسی  

  خارج کرد

- من اگه از تو و امثال تو می  بار آخرت باشه تهدیدم میکنی  
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  ترسیدم شش سال زیر پوست شب دوام نمی آوردم

 اگه خواهش کنم بیای چی؟-

 درسته من کارم توش حرف وحدیث داره ولی اهل دزدی-

  نیستم

- صبح هم بهشهر چی خوردیم پولشو میدیم و   دزدی نیست  

 خبر

دیگه چی؟  میدم اومدم مغازهت با یه مهمون  

  عاقالنه نیست-

- یه اینبارو قبول کن و مطمئن باش  عوضش کلی هیجان داره  

  کارمون نه دزدیه نه خالفه نه حرف و حدیثی توشه
دلنواز طبق  منتظر اعتراض بعدی دلنواز نماند و پیاده شد  



 حرف

 او ماشین را کنار در فستفودی گذاشت و سیروان که بین در

 و

او آهسته و محتاط از  ه مغازه نشست ماشین کنار قفل کرکر  

 ماشین

 پیاده شد و مادامی که نگاه تیز و کنکاشگرش را در اطراف
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سمت سیروان رفت که با چند کلید متفاوت سعی  میچرخاند  

 در

ه پیروزمندان ه خند  تیکی که شنیدند  داشت باز کردن قفل  

 سیروان و

سیروان کرکره را کمی باال  تعجب دلنواز را در هم آمیخت  

 داد و

   اشاره زد دلنواز وارد شود اما او مخالفت کرد و گفت

- برو تو من پشت سرت میآم  من محاله اول برم   

  کلک نزنی در بری-

لبخندی زد و سر  ددلنواز از این که فکرش خوانده شده بو  

 باال

   انداخت

- می خوام امشبو ریسک کنم ببینم چی میشه  نه برو   

 سیروان خم شد و از آن فضای کم باز شده گذشت و در



 تاریکی

طولی نکشید که او هم خم شد و از  مغازه منتظر دلنواز ماند  

 زیر
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سپس سیروان کرکره را پایین کشید و با نور  کرکره رد شد  

 گوشی

  او را به انتهای مغازه برد که پشت یخچال ویترینی بزرگی

در یخچال را باز کرد و نور گوشی  آشپزخانه تعبیه شده بود  

 را

   روی یخچال انداخت و پرسید

 چی می خوری؟-

فدلنواز نگاه مشکوک و کنجکاوش را به آرامی در اطرا  

   چرخاند

  هر چی که خیلی زود حاضر بشه-

 مغز دوست داری؟-

 نه-

   سیروان باز بین سینیها نگاه چرخاند

 جگر چطور؟ برگر و پیتزا انتخاب کنیم باید فر روشن کنم-

 خیلی

بندری هم  باید یه چیز ساده بخوریم  طول می کشه گرم بشه  

 داره



خود ناکسش درست می کنه  البته سوسیسهاش دستسازه   
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  دلنواز نزدیکش ایستاد و او هم از ورای نور گوشی او

 نگاهش را

   در یخچال چرخاند

  همینو امتحان می کنیم-

 سیروان سینی سوسیس بندری را کنار اجاق گذاشت و به

 صندلیای

   که در آن قسمت بود اشاره کرد و گفت

  بشین همینجا-

 سپس میز کوچکی مقابل او باز کرد و خود مشغول کارش

  شد
دلش  ه حواسش را گذاشت به سیروان دلنواز نشست اما هم  

 نمیخواست در این فضای بسته و با اعتماد کورکورانهای که

 به او

درگیر توطئهای شود و با حرکتی از جانب او  کرده بود  

 غافلگیر
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به  ن بی توجه به او و نگاه موشکافانهاشاما سیروا  شود  

 فرزی

 سوسیس بندری را گرم کرد و بشقابی از خیارشور و گوجه و



 کلم

 و کاهو خرد شده آماده کرد و دو قوطی نوشابه هم به میز

 منتقل

بندری را الی نان گذاشت و بعد از گذاشتن ساندویچها  کرد  

 روی

نور کمی کهدلنواز از   برای خودش هم صندلی آورد  میز  

 در

می توانست خطوط خستگی را  فضای آن پشت جریان داشت  

 در

هنوز به خوردن آن ساندویچ اعتماد  چهر ه سیروان ببیند  

  نداشت
سپس ساندویچش را  منتظر ماند سیروان مشغول شود  

 برداشت و

اولین گاز را به  با قلبی لرزان از ترس و اعتماد احمقانهاش  

سیروان ظرف سس را به سمت او سر داد و  ساندویچ زد  

   گفت
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- مطمئن باش تو همین فرصت کم نتونستم توش  سس بزن  

 داروی

  خوابآور یا کشنده بریزم
از این که فکرش خوانده می شد حس  دلنواز عصبانی شد  



 خوبی

برای این که خالف تصوری که در ذهن سیروان  نداشت  

ادایج  

   شده بود نشان دهد گفت

- اگر قرار بود  گرسنه نیستم  من یه بار شام خوردهم امشب  

 از تو

 بترسم دو ساعت مثل دزدها این پشت و تو این تاریکی نمی

  نشستم
  سیروان گاز بزرگی از ساندویچش جدا کرد و از جا بلند شد

 سمت

خودکار و کاغذی برداشت و  میز صندوق و مدیریت رفت  

 دوباره
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دلنواز به جلو خم شد و دقیق شد  روبروی دلنواز نشست  

 روی

  آنچه او می نوشت

« سه مجبور شدم بیام  من ساعت دو و نیم  بچهها سالم  

یه  اینجا  

صبح  شامی خوردم و فرصت نشد ریختوپاشها رو جمع کنم  

 میام

سیروان شاهی  میبینمتون » 



توقع داشت حداقل در دستنوشتهاش  چشمان دلنواز درشت شد  

پرسید  عذرخواهی ببیند نه این طور قلدرانه صحبت کردن    

 قبالً هم این کارو کردی؟-

   سیروان خندید

  بارها و بارها-

  دیوونهای تو-

   دلنواز ساندویچش را نصفه گذاشت و از جا بلند شد

- فروغ نگران میشه  من دیگه برم   
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  دونگتو بده برو-

   دلنواز مانده بود از تعجب جیغ بکشد یا بخندد

- مگه تو صاحب این مغازه ای من بهت پول  خیلی پررویی  

 بدم؟

 ترجیح میدم فردا بیام اینجا هم حاللیت بگیرم و هم باهاشون

 حساب

ه خودم اینجا نیومدم تو تهدیدم کنم و بگم من به خواست  

  کردی

 نکنی این کارو! بفهمن من شب دختر بلند می کنم میارم اینجا-

 دیگه

پول بده میذارم روی میز صندوق  قلم پامو خرد می کنن   

- بگو فالنقدر  نامه که نوشتی براشون  خودت حساب کن  



 میذارم

  بابت هزین ه شاممون

- توقع نداری که نصفهشب کارت بکشم براش  نقد ندارم  

 پیامک

بر نداره من اینجام ممکنه به پلیس خبر بده واونم که خ  بره  

 تا از
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  در مغازه بریم بیرون دستبند به دستمون بخوره

- من یه  آهان پس بگو دیدی پول نقد همرامه چشمت به اونه  

 قرون

  نمیدم پسرجون

- حروم میشهها  شامی که خوردیم   

  به یک َو َرم-

خنده و تعجب گفتسیروان با حالتی حاکی از     

 کجات دقیقاً؟-

ر ََ َِ  

 به یک َو

سمت در رفت و گفت  دلنواز بی آن که جوابش را بدهد    

- خودت حساب کن فردا برات  اون پول نباید دست بخوره  

 کارت به

  کارت میکنم



 چرا نباید دست بخوره؟ که جمعش کنی سومین خونه رو-

 بخری؟
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ه مغازه ایستاد دلنواز کنار در بست    

- دیگه هم تو کاری که بهت مربوط  بیا اینو باز کن من برم  

 نیست

  فضولی نکن
 سیروان باز کرکره را کمی باال کشید و دلنواز خم شد و از

 آن زیر

سیروان هم پشت سر او از مغازه بیرون رفت و قفل  گذشت  

   کرکره را بست و کنار ماشین دلنواز ایستاد و گفت

- ودم میرممن دیگه خ   

- اصالً چرا می خواهی بری؟  نه جون من بیا باال میرسونمت  

 شب

  رو بریم پیش ما
   سیروان در را باز کرد و قبل از نشستن گفت

  به شرطی که تو اتاق تو بخوابم-

 دلنواز او را هل داد بیرون و وقتی او میان خنده خودش را

 کنترل

   کرد که نیفتد گفت
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- از چه مارکی  به رفیقت بگو سسهاش خیلی خوشمزه بود  

 استفاده

 میکنه؟

   سیروان در ماشین را بست و گفت

- حاال یه شب به  کالً بچهم خودکفاست  خودش درست میکنه  

 وقت

 میایم اینجا یه دوبلبرگر اساسی میزنیم بر بدن که بفهمی

 تفاوت

  کارش با با بقیه رو
   انداخت و شب بهخیر گفتدلنواز ابرویی با استفهام باال

 سپس از

 کنار سیروان و دستی که برایش تکان میداد گذشت و دور

  شد

   در اتاقش را باز کرد و صدای فروغ را شنید که می پرسید

  شام هستی؟ من و دلربا قرار بود شام فقط ساالد بخوریم-

 هستی
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 شام درست کنم؟

   در را می بست بلند گفت

- دلربا رو هم با خودم میبرم  با دوستام قرار دارم   

 در را بست و به طرف کمد بزرگی که سمت راست اتاقش و



 کنار

کف اتاق نشست و در کشویی  میز آرایش قرار داشت رفت  

 کمد را

 باز کرد و رمز صندوق نسوز )گاوصندوق( را وارد کرد و

 با

بازش کرد و پولهایی را که از شب قبل در  موزیک کوتاه آن  

خواست در صندوق  کیفش مانده بود به صندوق منتقل کرد  

 را

  ببندد که منصرف شد و چند بسته از آن پولها برداشت
در اتاقش باز شد و متعاقب آن  با بستن در کمد  وقتی ایستاد  

   صدای فروغ را شنید که وارد اتاق شده بود

- کدوم دوستت میری بیرون؟ تو اصالً مگه دوست و رفیق با  

 هم

 داری؟

187 

Romanbooki ماریتا 

ریموت کنترل سیستم اتاقش را برداشت  بی اعتنا به سوال او  

 و

یک بسته از اسکناس ها را سمت او  موزیک را پلی کرد  

 گرفت و

 ضمنی که دلربا وارد اتاق می شد و نگاه هر دو را سمت

 خود می



گفت  کشاند    

- فقط برای خودت و خونه  بمونه دستت برای خرج و مخارج  

ه آقا نعمت بدهی نداره از حق دیگه تیمور مغاز  خرج کن  

 خودت

  بزنی بری اونجا بدهیهای اونو تسویه کنی
برخالف  رنگ فروغ پرید و نگاهش بین دو دخترش چرخید  

 دلنواز که توقع این تغییر حالت را داشت و بدون نگاه به او

 سمت

دلربا اما حیران و با تعجب زل زد به  کیفش می رفت  

 مادرش و

   پرسید
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 مامان! مگه تو برای بابا خرج می کنی؟-

سپس  نگاهش را هم بین آن دو چرخاند  فروغ لب می گزید  

 با

   غیظ سمت در رفت و گفت

- رفتم ببینم مردهست؟ زندهست؟ چی  دلنواز شلوغش کرده  

 شده که

 آقا نعمت گفت بهش بدهکاره مجبور شدم پولشو بدم که خفه

  بشه
حرصش گرفته بود از  دلنواز عصبی برگشت سمت او  



 دروغ

آقا نعمت گفته بود بارها به آنجا رفته و برای تیمور  فروغ  

 خرید

ته بود هر بار می آیدگف  کرده یا بدهی اش را پرداخته  

 دستانش پر

از زیر بار جواب پس  قبل از این که فروغ با رفتن  است  

 دادن

بلند گفت  شانه خالی کند    

189 

Romanbooki ماریتا 

 فقط یه بار رفتی و دیدی زنده ست و برگشتی؟ تو بارها و-

 بارها

 رفتی تو اون خونه و هر بار کلی خوراکی و لباس براش

  بردی
هنوزم دلت می خواد برگردی اون  هنوز دلت پیش اونه  

  خونه
   فروغ عصبی برگشت

  دلم نمی خواد-

  می خواد-

- دلم پیش اون نیست  دلم نمی خواد برگردم  میگم نمی خواد  

 بفهم و

  اینقدر متهمم نکن



- روزی که گفتم یا من یا تیمور  می فهمم و متهمت می کنم  

 قبول

بذار بدون ما  بهش سخت بگذرهگفتم بذار   کردی فقط من  

 نتونه

قول دادم  گفتم بذار دست از کثافتکاریاش برداره  زندگی کنه  
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دروغ گفتی  پشیمون بشه بیارمش پیش تو ولی دورم زدی   
فکر کردی من نمی تونستم براش خرید کنم؟  فریبمون دادی  

 این

اش برداره؟جوری قراره بهش سخت بگذره و دست از کار  

- رفتم دیدم حالش بده رفتم خرید کردم براش یه  مریض بود  

 کم غذا

  پختم از گرسنگی نمیره
 دلنواز پوزخند زنان دست میان موهای کوتاهش برد و

 چشمان آبی

   اش را خیره نگه داشت در چشمان لرزان فروغ

 تو که می رفتی پیشش و باهاش در ارتباط بودی چرا اون-

 شب

 لعنتی به من گفتی برم و قانعش کنم حق نداره توقع دیدار تو

 و

 دلربا رو داشته باشه؟ چرا گفتی اصرار داره دلربا رو ببینه؟



 منو

 پی چی فرستادی تو؟ که برم باهاش درگیر بشم؟ که بزنم

 بکشمش؟
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- می خواست بیاد جلوی خونه که دلربا  من حریفش نمی شدم  

 رو

    بب
چشمان آبی اش که به دخترش ارث داده  فروغ مکث کرد  

  بود

   تنگ شد و زمزمه کرد

 !چی گفتی تو؟ بکشیش؟ یعنی چی؟-

من و من کرد و در نهایت با  دلنواز تازه فهمید چه گفته  

 نشستن

 پشت میز آرایش و ریمل کشیدن به مژههایش از جواب پس

 دادن

فروغ  و بروند طفره رفت و به دلربا اشاره زد حاضر شود  

 اما

پشتش ایستاد و دست روی شانه هایش گذاشت  کوتاه نیامد   

 اما

می  فشار دستانش به دلنواز پیام همدردی و درک نمی داد  

 دانست
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از  فروغ عصبی است و تا جواب نگیرد دست بردار نیست  

 آینه

گفت  نگاهش کرد و نگاه مصمم او را که دید    

- گفتم بیاد َدمپَر خونه  بهش گفتم حق نداره دلربا رو ببینه   

 زنگ

منم عصبی  زد در گوشم  میزنم پلیس بیاد َکتبسته ببردش  

 شدم

روز بعد که رفتم دنبالش تو  هلش دادم و از خونه زدم بیرون  

 خونه

  خون ریخته بود ولی خودش پیداش نبود
ترسید ه فروغبلند شد و مقابل نگاه خیره و   این را که گفت  

   ایستاد

- از بیمارستان و سردخونه  هر جا که بگی رفتم سراغش  

 گرفته تا

  خون ه مادرش ولی پیدا نیست و کسی ازش خبر نداره
   صدای فروغ لرزید

- موند؟   می    نده   طور زدیش؟ز   چ  
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بزاق دهانش را به سختی بلعید  حس کرد گلویش خشک شده  

 تا

اب فروغ را بدهدجو    



- دلیلی  قرار بود زنده و مردهاش برامون مهم نباشه دیگه  

 نداره

    االن براش
 هنوز حرفش تمام نشده بود که یک طرف صورتش از سیلی

 فروغ

دستش را روی صورتش گذاشت و ناباورانه به  سوخت  

 فروغ زل

هیچ وقت از فروغ  جز برای خوابیدن در آغوش اتابک  زد  

 کتک

فقط وقتی مدتی شب ها  از همان کودکی تا حاال  نخورده بود  

 را به

ه مردی بدتر از تیمور پیدا خانه نرفت و فروغ او را در خان  

 کرد با
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جز  سیلی و کوبیدن توی سرش از خانه بیرونش کشیده بود  

 آن

همان هم شد  شب کتک خوردن از او را به یاد نداشت  

 بهانهاش

دلم نمی خواد تو خونهای که»رای نق زدن سر فروغ که ب  

 این

من دارم خونه  تیمور قراضه زندگی می کنه زندگی کنم  



  میخرم
دست  بیا باهام بریم از اینجا  پول جمع کردم  زحمت کشیدم  

 از این

بهخدا شب و روز  الدنگ بردار و بریم سه تایی زندگی کنیم  

 کار

به قرآن به  سخت بگیره می کنم نمی ذارم زندگی بهتون  

 جون

 دلربا آدم میشم و دیگه سراغ هیچ مردی نمیرم بابا من خجالت

 می

من عقم می گیره بیام تو این  کشم پا تو این کوچه بذارم  

 «خونه

- فقط یه هفته فرصت  تا پیداش نکردی با من حرف نمی زنی  
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  داری پیداش کنی وگرنه وسایلمو جمع می کنم از اینجا میرم
 سپس با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و دلربا کز کرده

 گوشه ای

  به او خیره ماند که هنوز دستش روی صورتش مانده بود

 پلک

  روی هم گذاشت تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد

 صدای

گفت  کرده بود دلربا را شنید که با نگرانی آبجی را زمزمه    



- باید برم جایی که تنها نمیشه  برو حاضر شو   

ولوم دستگاه  چشم باز کرد  صدای قدم های دلربا را که شنید  

 را

بعد ولو شد روی  زیاد کرد و در اتاق را به هم کوبید  

 تختخوابش

ابراهیم تاتلیس و با« اللهم نیدی گوناهم»و گوش سپرد به   

 خودش

گناه بودم زندگی ازم این دیومن هم بی» زمزمه کرد   

 وحشتناک
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 «رو ساخت

بعد به  ماشین را خاموش کرد و به سر در مغازه خیره شد  

 داخل

برگشت رو به دلربا که او  شلوغ بود  مغازه نگاهی انداخت  

 هم رد

گفت  نگاهش را گرفته بود و داخل مغاره را نگاه می کرد    

  پیاده شو بریم-

   دلربا با تعجب نگاهش کرد

 اینجا قراره شام بخوریم؟-

 دست جلو برد و موهای فر جلوی صورت او را کمی عقب

 زد و



   به صورت کشیده و چشمان خمارش خیره شد

- می دونم دلت نمی  قبال اومدم  تر و تمیزه  غذاش خوبه  

 خواد

 جاهای بی کالس و خز و خیل غذا بخوری ولی باور کن

 امشبو

دنبال کسی می گردم که شاید منو به تیمور  مجبوریم  

  برسونه
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   دلربا دست او را گرفت و از حرکت روی موهایش بازداشت

 آبجی! بابا مرده به نظرت؟-

بعد پرسید  آرام و متفکر  نگاه دلنواز بین دو چشم او چرخید    

 دوسش داری؟-

   دلربا لب برچید

- وسش ندارینگو تو د  بابامونه خب   

   دلنواز دستش را عقب کشید و نفس عمیقی گرفت

- دیره  بپر پایین   

هر چند آن قدر میز برای پذیرایی  فقط یک میز خالی بود  

 نداشت

به ناچار صندلیهای همان یک  که بتوانند جای دنجی پیدا کنند  

 میز

دلربا با نگاهی سراسر تحقیر به  را عقب کشیدند و نشستند  



 منوی
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 تک برگی که پرس خشک شده و روی میز افتاده بود خیره

 شد و

   دلنواز با رد نگاه او گفت

- هر کدومو دوست  اینجا بندری و برگرهاش حرف نداره  

 داری

  سفارش بده
 دلربا لبهایش را یکبری کرد و نگاه چندشوارش را روی

   میزهای دیگر چرخاند و گفت

- ارش دادی برای منم سفارش بدههر چی برای خودت سف   

به میز  دلنواز که دید از گارسون و پیشخدمت خبری نیست  

 صندوق مراجعه کرد و سفارششان را آنجا ثبت و هزینه اش

 را

فیش را که از متصوی جوان پذیرش تحویل  پرداخت کرد  

 می

پرسید  گرفت    

 مدیریت اینجا با شماست؟-
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اهش را روی چشمان کنجکاو دلنواز خیره نگهمرد جوان نگ  

 داشت



   و سپس گفت

- من اینجا کار می کنم  نه   

  من می تونم با مدیر یا صاحب اینجا صحبت کنم-

 پسر ابتدا به مشتریها و سپس به قسمت آشپزخانه نگاهی کرد

 و

   گفت

- شاید یکی دو هفته نیاد  رفته مسافرت   

مقابل  دلنواز به نشان تفهیم سری تکان داد و از میز دور شد  

 دلربا

 نشست و سعی کرد با کشاندن بحث به درسهای سنگین

  کنکور

ساندویچها که  فکرش را از جایی که نشسته بودند دور کند  

  رسید

او  دلنواز زودتر از او مشغول شد تا با اشتیاقش به خوردن  

 را هم
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دلربا با اکراه مشغول شد اما کمی که از  مجبور کند  

 ساندویچش

ابروهایش از هم باز شد و سس را مشتاقانه روی  خورد  

   ساندویچش ریخت و گفت

  خوشمزهست-



دیگر  دلنواز با رضایت سر تکان داد و مشغول خوردن شد  

 حرفی

می خواست تمرکز کند تا هر طور شده به  برای گفتن نداشت  

سوئیچ را  غذایشان که تمام شد  تفود دست یابدصاحب فس  

 دست

 دلربا داد و گفت برود داخل ماشین و خودش باز مقابل

 صندوق

   ایستاد و پسر جوان با دیدن او گفت

 از غذاتون راضی نبودین خانم؟-

   دلنواز سر تکان داد و کارت بانکی اش را مقابل پسر گرفت

- من دیشب مهمون یه دوستی شدم و نیمه  همه چیز خوب بود  

 شب
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دو تا بندری خوردیم و نوشابه و یه  وارد این مغازه شدم  

 بشقاب

اونو هم حساب کنید خانم  خیارشور و گوجه و کاهو و کلم   
ترسی به دل دلنواز رخنه  مرد از صندلی بلند شد و ایستاد  

 کرد اما

ا نباخت تا پسر پرسیدخودش ر    

 یعنی چی خانم؟-

نمی دانست چه بگوید و چهطور توجیه  دلنواز مردد ماند  



  کند
 اصال توضیحی برای رفتار شب قبلش داشت؟ زبانش را چند

 بار

پسر با  روی لب کشید و در نهایت لب هایش را تو کشید  

 تعجب و

کردهه آنچه را با خود تمرین  سوال سر تکان داد و دلنواز هم  

 بود

بعد با طمانینه گفت  به خاطر آورد    

- بگو  یا به قول خودش ماریتا  به سیروان بگو من دلنوازم  

 نمی
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ه آدم بگه جریان این بیاد و مثل بچ  تونه به من رودست بزنه  

 موش

  و گربه بازیا چیه
   کارت را گذاشت کنار دستگاه پوز

 شام دیشب رو حساب کنین من زیر دین مردش نمی مونم-

 نامرد

  که جای خود داره
کارت را برداشت و گفت  دید مرد حرکتی نمی کند    

- بهش بگو مرد باشه زنگ بزنه شماره کارت صاحب  باشه  

 مغازه



  رو بده من براش کارت به کارت کنم

شتپ  پسر باز جوابی به او نداد و دلنواز از مغازه خارج شد  

   فرمان قرار گرفت و همین که راه افتاد به دلربا گفت

 یهکم باالتر ماشینو پارک میکنم سوئیچم برات میذارم درو-

 قفل

نمی ترسی که؟  من چند دقیقه دیگه برمی گردم  کن  
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   دلربا سر باال پرت کرد

- نگران خودتم  فقط زود بیا   

   دلنواز ماشین را گوشه ای پارک کرد و حین پیاده شدن گفت

- با من که هستی از هیچی نترس  نترس   

این  بعد در ماشین را بست و راه افتاد به سمت همان فستفود  

 بار

به سرعت  قبل از این که شانس دیده شدن خود را به او بدهد  

 وارد

عش شودمغازه شد و پیش از آن که پسر صندوقدار بتواند مان   

 از

همان  کنار یخچال گذشت و خودش را به آن پشت رساند  

 جایی که

دیدنش پشت  شب قبل نشسته بود و ساندویچ بندری می خورد  

 آن



همه ی احتماالتش را تایید کرد  پیشبند سفید   
   دلنواز دست روی سر خود گذاشت و زمزمه کرد

- ی؟چرا خودتو قاطی کرد  تو چی کار کردی    وای     وای  
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 چون من دلم برای ماریتایی که دو سال دنبالش گشتم و-

 پیداش

دلم برای دختری که برای مادر و  می سوخت  کردم  

 خواهرش

 مرد شده بود و جور زندگی رو به دوش کشیده بود تا اونا در

هزار بار اومدم بهت بگم پدرتو  آسایش باشن می سوخت  

 جمع کنی

از زندگی مستقلتون  دیدمت دلم نیومد چیزی بگمولی هر بار   

 می

  شد فهمید به اندازه کافی از پدرت دور هستی
   دلنواز عصبی غرید

- من جواب  گند زدی به زندگی من  خراب کردی سیروان  

 دلربا

 رو چی بدم؟ من به فروغ بگم شوهرشو کجا دفن کردن؟ آخه

 به تو

 چه ربطی داشت عوضی؟
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این بار محکمتر از  سیروان دوباره دستهای او را گرفت  

آن  قبل  

وقتی با  قدر محکم که با تقالی دلنواز هم بینشان فاصله نیفتاد  

به آرامش دعوتش کرد و او ساکت شد زمزمه« هیس»گفتن   

   کرد

 به من ربط داشت چون من در تو ماریتایی رو دیدم که با-

ه هم  

من در تو ماریتایی رو دیدم  وم موندمقا  ظلمی که بهش شد  

 که تا

من با  ابد سوگوار عزیزانش بود اما اخم به ابروش نیفتاد  

 دیدن و

 شناخت اون ماریتا بود که تصمیم گرفتم خونوادهم رو راهی

  شهرستان کنم تا شانس خودمو امتحان کنم
   دلنواز لب زد

 !چه شانسی؟-

سرد و بی روح  نگاه سیروان مات شد ! 

- میخواستم هر جور شده به تو نزدیک بشم  رسیدن به ماریتا   
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 دیگه حتی وجود تیمور هم برام مهم نبود ولی وقتی از

 شهرستان

دیگه نتونسم  برگشتم و فهمیدم باز زیر پای مادرم نشسته  



 خوددار

گفتم من فراموش می کنم یه روزی یکی مثل ماریتا رو  باشم  

 دیدم

رای هر نری دندون تیز بیرون کشید و نجابتش رو حفظکه ب  

  کرد
وقتی  گفتم تو رو فراموش می کنم اما تیمور رو می کشم  

 دیدم

نتونستم بی تفاوت  دست تو به خون اون نانجیب آلوده شد  

  باشم
 گفتم باید هر جور شده گم و گورش کنم تا هم شماها از دستش

خودمو امتحان کنم راحت بشین و هم من یه بار دیگه شانس   
   پوزخندی زد و دست هایش را در مانتواش فروبرد و گفت
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- حاضر می  فکر کردی اگه دروغ دیشبتو باور می کردم  

 شدم

 دزدکی بیام اینجا بشینم شام بخورم؟

  سیروان فقط نگاهش کرد

 من ده ساله از خونه بیرون زدهم و دارم میون یه جماعت-

 مرد

بهم میاد اینقدر خنگ و  رگصفت زندگی و کار می کنمگ  

 کمهوش



 باشم که نفهمم با کی طرفم؟

قدمی جلو رفت و نزدیکتر  سکوت سیروان کالفهاش کرد  

   ایستاد

 تو کی هستی سیروان؟ تو زندگی من چی کار می کنی؟ تو-

 می

  دونی تیمور کجاست نگو نه که باور نمی کنم

 پیتزا آمده شد؟-

 دلنواز بی توجه به صدایی که از پشت سر شنید خیره به

 سیروان
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سیروان اما فر را باز کرد و پیتزاها را در بشقاب سرو  ماند  

 کشید

سپس پیشبندش را باز کرد  و به پسر صندوقدار تحویلش داد  

 و

 روی همان تک صندلی آن پشت که شب قبل دلنواز روی آن

نداخت و سینه به سین ه دلنواز ایستاد و با صدایینشسته بود ا  

 کم

   جان زمزمه کرد

- اون قدر بدبختی ریز و  منم مثل تو از سن کم زدم به بازار  

هر جا کار  درشت داشتیم که حتی شب هم خونه نمی اومدم  

  گرفتم



بعد  با جای خواب گرفتم تا هر چه کمتر خونوادهم رو ببینم  

 مجبور

چند سالی تاخیر  کار رو بزنم و برم خدمتشدم دو سالی قید   

 داشتم

همونجا که بودم از گوشه و کنار  و عاقبت به اجبار رفتم  

 خبر می

خبرش  رسید که مادرم داره خرج زندگی رو در میاره  

 رسیده بود
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خبرش رسیده بود یه مرد نشسته زیر پاش و می  از کجا  

 بردش به

خبرش رسیده بود جاکش عوضی  این و اون پیشکشش میکنه  

وقتی برگشتم باهاش درگیر  مادرمو مثل خودش به گند کشیده  

  شدم
 گفت زندگیش به من ربطی نداره به پدر الدنگ معتادم ربط

 داره که

سه سال  فعال غیرتشو گذاشته تو پایپ و دودش می کنه  

 باهاش

و بحث به فحش وبارها و بارها بینمون حرف   جنگیدم  

  کتککاری رسید
   سیروان بغض کرد



- به خاطر اون آشغال عوضی من  مجبور شدم بزنمش  

 مادرمو زدم

چند بار هم با  تا وادارش کنم قید اون زندگی کثاف رو بزنه  

 اون
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آبرو برامون نمونده بود  گفتم زنده نمی ذارمش  درگیر شدم   

 اینقدر

ی مادرم افتادم تا راضی شد بره شهرستانبه دست و پا   

 خونه رو

 پس دادم به صاحبخونه و رفتم شهرستان براشون خونه

  گرفتم
 اومدم وسایلو بار نیسان کنم و بفرستم که فهمیدم باز مادرم

 رفته

باز بینمون توهین و بی حرمتی  باز درگیر شدیم  خونهش  

این  شد  

مادرم زار و زندگی و بابا و  بار رگ خودمو که زدم  

 داداشامو

اون شبی که رفتن و من بی خونه موندم  برداشت و رفت   

 رفتم

مطمئن بودم می  دلم می خواست بکشمش  سراغ اون مرد  

  کشمش



  قسم خورده بودم زمین رو از نفس های کثیفش پاک کنم

 وقتی
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یه دختری که زار  صدای یه دختر شنیدم  رسیدم تو حیاطش  

 میزد

فکر کردم داره به زور بالیی سر اون  و التماسش می کرد  

 دختر

نمی تونستم بی اعتنا  خون جلوی چشمامو گرفته بود  میآره  

  باشم
دختره هلش داد و سرش خورد به  همین که در رو باز کردم  

  طاقچ ه پشتش
د و ضجه زددلنواز با دو دست صورتش را پوشان    

- بسه ادامه نده    بسه     

دست های دلنواز را گرفت و از صورتش  سیروان جلو رفت  

 جدا

   کرد

- تو هم نمی  عذاب وجدان هم نداشته باش  ناراحت نباش  

 کشتیش

  من می کشمتش
   او دستهایش را با غیظ از دست سیروان بیرون کشید و گفت
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 بگو االن کجاست؟ بگو چیکارش کردی؟ فروغ بیچارهم می-

 کنه

  پیداش نکنم

  من ازش خبر ندارم-

  دروغ میگی سیروان-

- بردم خارج شهر یه جا قبرش کردم که هیچ  آره دروغ میگم  

 ردی

دلم نمی  دلم نمی خواست تو گیر بیفتی  ازش به جا نمونه  

 خواست

خیلی راحت و بی تیمور با اون هم کثافت کاری با یه ضربه  

 دردسر بمیره و عذاب و پلیس بازی و زندانش بمونه برای

دلم  تو  

  نمی خواست تو درگیر بشی

 !!!به تو چه ربطی داشت درگیری من لعنتی؟-

- من  به من ربط داشت     

   دلنواز دست روی سر خود گذاشت و زمزمه کرد
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- چرا خودتو قاطی کردی؟  تو چی کار کردی    وای     وای  

 چون من دلم برای ماریتایی که دو سال دنبالش گشتم و-

 پیداش

دلم برای دختری که برای مادر و  می سوخت  کردم  



 خواهرش

 مرد شده بود و جور زندگی رو به دوش کشیده بود تا اونا در

هزار بار اومدم بهت بگم پدرتو  آسایش باشن می سوخت  

 جمع کنی

از زندگی مستقلتون  ولی هر بار دیدمت دلم نیومد چیزی بگم  

 می

  شد فهمید به اندازه کافی از پدرت دور هستی
   دلنواز عصبی غرید

- من جواب  گند زدی به زندگی من  خراب کردی سیروان  

 دلربا

 رو چی بدم؟ من به فروغ بگم شوهرشو کجا دفن کردن؟ آخه

 به تو

 چه ربطی داشت عوضی؟
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این بار محکمتر از  سیروان دوباره دستهای او را گرفت  

آن  قبل  

وقتی با  قدر محکم که با تقالی دلنواز هم بینشان فاصله نیفتاد  

به آرامش دعوتش کرد و او ساکت شد زمزمه« هیس»گفتن   

   کرد

 به من ربط داشت چون من در تو ماریتایی رو دیدم که با-

ه هم  



من در تو ماریتایی رو دیدم  مقاوم موند  شدظلمی که بهش   

 که تا

من با  ابد سوگوار عزیزانش بود اما اخم به ابروش نیفتاد  

 دیدن و

 شناخت اون ماریتا بود که تصمیم گرفتم خونوادهم رو راهی

  شهرستان کنم تا شانس خودمو امتحان کنم
   دلنواز لب زد

 !چه شانسی؟-

سرد و بی روح  نگاه سیروان مات شد ! 

- میخواستم هر جور شده به تو نزدیک بشم  رسیدن به ماریتا   
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 دیگه حتی وجود تیمور هم برام مهم نبود ولی وقتی از

 شهرستان

دیگه نتونسم  برگشتم و فهمیدم باز زیر پای مادرم نشسته  

 خوددار

یه روزی یکی مثل ماریتا روگفتم من فراموش می کنم   باشم  

 دیدم

 که برای هر نری دندون تیز بیرون کشید و نجابتش رو حفظ

  کرد

وقتی  گفتم تو رو فراموش می کنم اما تیمور رو می کشم  

 دیدم



نتونستم بی تفاوت  دست تو به خون اون نانجیب آلوده شد  

  باشم
 گفتم باید هر جور شده گم و گورش کنم تا هم شماها از دستش

  راحت بشین و هم من یه بار دیگه شانس خودمو امتحان کنم
۴۳ 

انگار نفهمیده  ه چشمان منتظر و مشتاق او ماندردلنواز خی  

 بود چه
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با خود مرور کند اما  خواست حرفهایش را به یاد آورد  گفته  

مگر چهقدر از وقتی سیروان حرف زده چیزی یادش نمیآمد  

 بود

قدر می گذشت که چیزی یادش نمی آمد؟ مگر سیروان چه  

 حرف

 زده بود که دلنواز حس می کرد همه از دستش در رفته؟! فقط

با لبهایی خشک  یادش آمد که سیروان از شانس حرف میزد  

   شده و زبانی سخت و سفت لب زد

 !شانست چیه؟-

دستهایش را دور صورت  لبهای سیروان یک طرفه کج شد  

گرفت و با کمترین فاصله از لبهای از هم باز دلنواز قاب  

ه او ماند  

   لب زد



 داشتن تو! خواستن تو! دوستداشتن تو! بازم بگم؟-

حاال تمام  دلنواز سرش را به ضرب از دست او بیرون کشید  

اصالً انگار از اول هم  حرفهای سیروان یادش می آمد  

 فراموش
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نمی توانست باور کند  واست باور کندفقط نمیخ  نکرده بود  

 سیروان درگیر احساسی شده که او همیشه از آن فراری بوده

  است
نه از خودش و  نیاز به شنیدن نداشت  نایستاد تا بیشتر بشنود  

 نه از

یخچال را دور زد و وارد سالن غذاخوری شد  تیمور   

 نگاهش

ربی فوت وقت همان سمت دوید و د  مستقیم به در بود  

 شیشهای را

کشیدش سمت خودش  دید که باز نمیشود  به بیرون هل داد   

 باز

برگشت سمت میز صندوق که  در از قابش فاصله نگرفت  

 پسرک

سای ه سیروان را  ایستاده بود و با تعجب نگاهش می کرد  

 که

   نزدیک پسر احساس کرد عصبی غرید



  برای چی درو قفل کردی؟ بازش کن من برم-
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کلید  جای پسر سیروان حرکت کرد و حینی که جلو می آمد  

 را از

پسر توضیح داد  قبل از باز کردن قفل آن  او تحویل گرفت    

- کردم که مشتری  صداتون داشت باال می رفت درو قفل  

 جدید نیاد

  تو مغازه
فقط می خواست  توضیحش برای دلنواز هیچ اهمیتی نداشت  

  برود
او را چه به  از اول هم آمدنش اشتباه بود  د می رفتبای  

 پرسه زدن

ه تیمور؟! همان یک بار هم حوالی مولوی و دور و بر خان  

 خام

  التماسهای فروغ شد که رفت و خودش را به این چاه انداخت
دلنواز  سیروان قفل را باز کرد و سپس مقابل در ایستاد  

 کنارش

   ایستاد و بیآنکه نگاهش کند گفت

  برو کنار-
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  او حرکتی نکرد و دلنواز خواست پس بزندش که موفق نشد



دندانهایش را روی هم سابید و گفت  حرصش گرفته بود    

- باید برم  میگم برو کنار    

ه او را گرفت و صورتش را سمت خود سیروان چان  

  برگرداند
   نگاهشان که در هم قفل شد گفت

- اومدی دنبال  نزدم باهام بدرفتاری میکنیمن حرف بدی   

  واقعیت

اینکه تحملشو نداری درک میکنم  منم از واقعیت برات گفتم  

 اما

  از شخصیت ماریتای من این عجولی و قضاوت بعیده
 ذهن دلنواز درگیر آن پسوند مالکیت ته اسم جدیدش شده بود

 که

ده او کشی سیروان انگشت شصتش را نرم و آهسته روی چان  

 و

   زمزمه کرد

- همین حاال میرم کنار تا بری ولی حاال که  من راهتو نمیبندم  

 پی
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 به واقعیت و حرف دلم بردی توقع نداشته باش ساده ازت

  بگذرم
  برام مهم نیست چه بالیی سر تیمور آوردیم



 بعد دستش را از صورت او جدا کرد و قدمی از در فاصله

 گرفت

   و پشت به دلنواز ایستاد و گفت

  مانی! خانم رفتن مغازه رو باز کن و چراغا رو روشن کن-

دوید سمت  حرف آخر سیروان از س ّر شدگی رهایش کرد  

 ماشین و

دلربا در ماشین را برایش باز کرد و او  همین که نزدیک شد  

 بدون

اش ماشین را روشن کرد و با«!چهقدر دیر کردی»توجه به   

صدای سایش تایرها را تا ته مغازه و پشت یخچال وحرکتش   

 کنار

  فر فرستاد

۴۴ 

نداشت حتی به دوست  اصالً دوست نداشت برگردد خانه  
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دلش پاک کنی میخواست که بتواند  حرفهای سیروان فکر کند  

عاشق  عاشق شده بود  هم ه گذشته و حال را با هم پاک کند  

 آیندهای

ه دلش میخواست با آینده گره بخورد و هم  مده بودکه نیا  

 گذشته را

دلش میخواست سوار ماشین زمان شود به آینده  فراموش کند  



 سفر

آیندهای عاری از سیروان و تیمور  کند   
جای  صدای نگران دلربا را شنید  صورتش که خیس شد  

 جواب به

مستقیم میرفت و زار میزد  صدای موزیک را زیاد کرد  او   
از  تصویر روبهرویش گاهی تار میشد و گاهی هیچ نمیدید  

خودش هم  خودش که میپرسید برای چه گریه میکند  

  نمیدانست
 نمی دانست به حال دل عاشق فروغ گریه می کند یا عاقبتی

 که

حتی نمیدانست برای سیروان و  برای تیمور رقم زده بودند  
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یا برای خودش که هیچوقت طعم عشقاعترافش گریه میکند   

 را

برای خودش که هیچوقت فرصت عاشقی نداشت  نچشیده بود  

 ه و

  یچکسی را برایش مهربانی و عاشقی خرج نکرده بود

 هیچکس از

هیچکس پابهپایش  سر عشق دست الی موهایش نبرده بود  

هیچکس برایش هدیه  خیابانهایش شهر را شیطنت نکرده بود  

ه شام رمانتیک دعوتش نکرده بودنخریده بود و ب   



 فشار دست دلربا را روی شانهاش حس کرد اما بی توجه به

این بار خوب  پیش رفت و گریست  نگرانی و ناراحتی او  

  میدانست دارد برای دل غریب و مظلوم خودش گریه میکند
 چهکسی از خودش مستحقتر بود برای این زاری؟! چهکسی

ه انداز  

 خودش آنقدر از دنیای دخترانهاش دورشده بود که سالها مثل

 مردها زندگی کرده باشد؟! چهکسی مثل خودش در عین

 عاشقانه
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تا سر حد مرگ از آن دو متنفر  پرستیدن پدر و مادرش  

 بود؟! حق

 داشت گریه کند برای خودش و سرنوشتی که اگر دست

 خودش داده

از آن بومی برای نقاشی میساخت و تصویرحتماً   بودند  

 جنگی

 سبز و آسمانی آبی را بر آن میکشید اما داده بودندش دست

 کودک

ه مدادرنگیاش فقط مشکی و قهوهای نوک بیذوقی که از بست  

 داشتند و کودک بوم سرنوشتش را با همان دو مداد خطخطی

 کرده

  بود



ع شده بوداز دیدن دلربا که او هم در خودش جم  سردش بود   

آرنجهایش را روی زانو  میفهمید که سردش شده است  

 گذاشت و

دست دلربا را  به زمین زیر پایش خیره ماند  به جلو خم شد  

 پشتش

 و بین دو کتفش احساس کرد که نوازش وار چپ و راست

  میشد
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   صدایش کرد

 !دلی-

  دلی فقط مختص خلوت دونفرهشان بود

 تا حاال کسی بهت ابراز عالقه کرده؟-

ه چشم به او صاف نشست و از گوش  جوابش را که نگرفت  

 نگاه

دلربا داشت زبانش را تر میکرد  کرد   

 کسی تا حاال بهت نگفته دوستت داره؟-

  دلربا سر تکان داد

 اتابک رو یادته؟-

  دلربا باز سر به پایین جنباند

- اما هیچوقت  مم شداتابک تنها مردی بود که وارد حری  

 نگفت



من فکر میکردم دوستم داره که بهخاطرش از  دوستم داره  

 خونه
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وقتی فهمیدم بهخاطر طلبش از تیمور اومده  فرار کردم  

 سراغم که

  دیگه دیر بود و روی برگشت به خونه رو نداشتم
ه متفکر دلربا نگاه کرد به چهر   

- ؟دلی! عاشقا چه شکلیان  

   آهی کشید و دستهاش را روی سینه گره زد

- هیچوقت کسی به من  من هیچوقت فرصت عاشقی نداشتم  

 عشق

برام خیابونای شهر رو پیاده کز نکرد تا منو برسونه  نداد  

 خونه و

هیچوقت کسی منو نبرد درکه برام دو  تو راه شیطونی کنیم  

 سیخ

من هیچ وقت مسخ نوازشهای هیچمردی نشدم  جیگر بگیره   
صد تا خونه  میدونی دلی! گاهی فکر میکنم جای سه تا خونه  

 هم

 داشته باشم وقتی هیچ وقت نتونم به پونزده سالگی و بیست

 سالگی
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 و بیست و دو سالگیم برگردم چه ارزشی داره؟ شاید برای

 همینه

هیچکدومشون خوشحال نمیشمکه از خرید    

- اینا رو از کجا  آبجی! تو که هیچ وقت عاشقی نکردی  

 میدونی

 که عاشقا چه لحظههایی رو با هم تجربه میکنن؟

۴۵ 

   دلنواز پوزخند زد

 اینا فانتزیهای پونزده سالگیم بود که بهخاطرش رفتم سر کار-

 تا

از کسی منو فارغ از هویتم که وابسته به تیمور بود و فارغ  

 محل

تو  اینا رو تو فیلمها دیدم  بخواد و بهم دل ببنده  سکونتم  

 موسیقیها

شاید برای همین وقتی اتابک بهم در باغ سبز  گوش دادم  

 نشون
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فکر کردم یکی پیدا شده که دلش برام بلرزه و رویای  داد  

 پونزده

  سالگیم رو حقیقی کنه

 با اتابک عاشقی نکردی؟-



   سر تکان داد به چپ و راست

- اوایل که باهاش آشنا شدم فقط دنبال پول درآوردن بودم  نه  

 و

اون  اتابک راههای جدیدی نشونم میداد تا بتونم پولدار بشم  

 یه

ه اتابک بودم از عاشقی فقط خام کردن برای هفتهای که خون  

ه رابط  

زبهش اعتماد داشتم اما ا  من میترسیدم  جنسی رو بلد بود  

 هیکل

  بزرگش و دستهایی که به راحتی منو قفل میکرد میترسیدم
 وقتی اونقدر برام زبون ریخت و خامم کرد که عاشقمه و

 میخواد

ه جدیدی داشته قبول کردم باهاش تجرب  باهام ازدواج کنه  

  باشم
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اونم قبول کرد  ازش چند روز فرصت گرفتم تا آماده بشم  

 ولی تو

اون وقتا هیچ وقت نمیفهمیدم  همون مدت فروغ پیدام کرد  

 فروغ

 چطور تونست به اتابک برسه و منو پیدا کنه بعد که اتابک

 ریخت



تازه فهمیدم من  سر تیمور و تا سر حد مرگ کتکش زد  

 بازیچ ه

همون وقت بود که تصمیم  انتقام اتابک بودم نه معشوقهاش  

 گرفتم

م بشهبه هیچمردی اجازه ندم نزدیک   
 دلربا یک پایش را زیر بدنش جمع کرد و به دلنواز نزدیکتر

  شد
   سینهاش را به بازوی او چسباند و صورتش را آهسته بوسید

 کدوم مردی بهت نزدیک شده و ابراز عشق کرده که آبجی-

 جونم

 !رو یاد گذشتهها انداخت و باعث شد اشکش در بیاد؟
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را به ضرب باال کشید و نگاهش را رویدلنواز بینیاش   

 نورهای

   خانههای تهران نگه داشت

- هر کی باشه حق نزدیک شدن به منو نداره و  مهم نیست  

 عشقش

  پشیزی برام ارزش نداره
   بعد برگشت و به چشمان کشیده و خمار دلربا خیره ماند

- بگذره بیات میشه  میدونی دلی! بعضی چیزا سر وقتش خوبه  

 و



کوچیک که بودم یه روز سر کوچه  زهای ندارهدیگه م  

 نشسته بودم

اونوقتا هنوز تو رو نداشتیم  و بازی بچهها رو نگاه میکردم   

 یکی

ه توی دستش داشت به لقم  از پسرای محل از کنارم گذشت  

 یه گاز

بوی خیار که از لقمهش بلند شد منم دلم ضعف  بزرگ میزد  

یه تیکهنونی  دوییم تو خونه و به فروغ گفتم گرسنمه  رفت  

 که از
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گفتم توش پنیر و خیار میذاری؟  شب قبل مونده بود داد دستم  

 گفت

  پنیر و خیار رو تو ختم بابات پخش کردن بهت میدم بخوری

 هیچ

حاال اگه برم  وقت طعم اون نون بیات از ذهنم بیرون نمیره  

ارخی  

باز دیگه دوستش ندارم  رو کیسهای بخرم و پنیر رو کارتنی   
دیگه برام  عشق و عاشقی هم مثل همون نون و پنیر و خیاره  

  ارزشی نداره
   دلربا دست روی دست او گذاشت

 این حرفای پیرزنکی رو از کجا آوردی آبجی؟! آدم تو هر-



 سنی

تو سن اتفاقا  عاشق بشه وارد یه دنیای جدید و قشنگ میشه  

 تو

عقل و منطق هم  عاشقی قشنگتره چون فقط احساس نیس  

من میگم به اونی که بهت ابراز عالقه کرده فرصت  قاطیشه  

 بده
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باور کن یه روزی امشبو بهیادم میاری و دوتایی  عاشقت کنه  

  میخندیم
دستش را از زیر دست او بیرون کشید و  دلنواز با پوزخندی  

 سرپا

   ایستاد

- خیلی دیر شده  پاشو بریم   

۴۶ 

  دلربا در را باز کرد و کنار ایستاد تا دلنواز از آن گذشت

 سپس

از  ه جدیدشان خان  خودش هم وارد خانه شد و در را بست  

 همان

راهروی اتاقخوابها و سرویس بهداشتی قرار داشت  ورودی  

 و

ی همینبرا  مجبور نبودند وارد آشپزخانه و نشیمن شوند  



 فروغ سبد

هنوز به سبد  لباسها را قبل از خواب توی راهرو می گذاشت  

   نرسیده بودند که شنیدند
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  لباسا رو بریزین تو سبد-

سمت آشپزخانه گردن کشیدند  هر دو ایستادند و از راهرو   

 فروغ

 انتظار آمدن دخترها را با تاریکی آشپزخانه شریک شده

دلنواز بود  

 سالمی گفت و مانتو و شالش را در سبد انداخت اما دلربا

 سمت

   آشپزخانه رفت و گفت

 چرا نخوابیدی مامان؟-

  کلید برق آشپزخانه را فشرد و از روشن شدن یکبار ه فضا

 چشم

 هر دو تنگ شد و فروغ دست باالی ابرو سایهبان چشمانش

  کرد

  خاموشش کن-

چهارنفرهای که حاال به خاطر دلربا جلوی رفت و روی میز  

خم شد  به داخل آشپزخانه منتقل شده بود  بزرگ بودن خانه  

 و



   گفت
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 خوبی مامان؟-

   فروغ سر تکان داد

 تو فردا مدرسه نداری تا نصفهشب بیرونی؟-

- تا برگردیم  با دوستای آبجی شام خوردیم و گفتن بریم بام  

  دیر شد
فروغ باال آمد و مستقیم در چشمان دلربا نگاه شماتتگر  

   نشست

 کدوم دوست آبجیت؟ دلنواز بهجز سوگل دوست دیگهای-

 داره؟

  دلربا شانه باال انداخت و سرش را کج کرد که یعنی نمی دانم
 فروغ ایستاد و با صدایی بلند که به گوش دلنواز هم برسد

   گفت

 با کدوم دوستش بیرون بودین؟ سوگل که زنگ زده بود اینجا-

تو هم مثل خواهرت شبگرد شدی؟  سراغ دلنواز رو میگرفت  

 تو

 درس نداری؟ کنکور نداری امسال؟
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طولی نکشید که صدای پای  دلربا فقط نگاهش می کرد  

 دلنواز را



دلنواز که  شنیدند و هر دو برگشتند سمت مسیر آمدن او  

گفت  روبرویشان قرار گرفت    

 چه خبره؟ چرا داد میزنی؟-

دقیقا  فروغ از پشت میز بیرون آمد و آن سوی کانتر  

 روبروی

   دلنواز ایستاد و گفت

- ه تیمور آوردی بیرون؟ مگه برای چی ما رو از خون  

 نمیخواستی

 آیند ه دلربا تو اون خونه تباه نشه؟ تا نصفهشب میبریش پی

لی؟یللیتل  

  فکر می کردم شنیده باشی قراره با دوستام برم بیرون-

   فروغ پوزخند زد

  دوستات! سوگل که زنگ زده بود خونه سراغتو میگرفت-

با کدوم دوستت  گوشیت هم که از دسترس خارج شده بود  

 بیرون
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 بودین؟ میخوای این مادرمرده رو هم مثل خودت کنی؟

۴۷ 

   دلنواز چشمهایش را اب انزجار بست

- هزار بار گفتم من شبها  دیگه داری رو اعصابم میری فروغ  

  کار میکنم



دستانش را روی سینه گره زد  فروغ با پوزخند    

  کار! نکنه قماربازی که شبها کار میکنی-

کوتاه  دلنواز مثل همیشه عاجز از سر و کله زدن با فروغ  

  آمد
ما فروغ اصرار داشت امشب او را بهبرگشت سمت اتاقها ا  

 مرز

  جنون بکشاند

- هر کاری میکنی مال خودت و  دست از سر این بچه بردار  

بذار این بچه درسشو بخونه آدم حسابی بشه  جیبت   
  دلنواز با خرناسی از ته گلو و دندان ساییدن روی هم

 برگشت و
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   دوباره مقابلش ایستاد

- جای اینکه  همینجوری رفتی رو اعصاب تیمور یه عمر  

 آدمش

ندیدی اینهمه زنهایی  بیشتر تو منجالب غرقش کردی  کنی  

 رو

 که پای بدبختی شوهرشون میمونن و ترکش میدن و از کثافت

 دورش میکنن؟ ولی تو اینقدر سرش داد کشیدی و جنگیدی و

ه خونوادهش دورش کردی که بدتر تو تحقیر کردی و از هم  

 گه



میدونی امشب کجا بودم؟ رفتم سراغ کسی  خودش غرق شد  

 که

  قرار بود از تیمور برام خبر بیاره
میترسید از مردن تیمور  سکوت کرد  به اینجا که رسید  

 بگوید و

وسواس و بدبینیاش به  فروغ بدتر از اینی که هست بشود  

 اندازه
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اما باید میگفت و خالص  کافی به زندگیشان گند زده بود  

  میشد
  باید یکجوری از شر این سکوت لعنتی خالص میشد

 دوباره مثل قدیما زنا رو برمیداره میره از مرز مواد جاساز-

دیگه هیچخبری  میکنن بیان که تو راه بهشون شلیک میشه  

 ازش

اونی که خبرشو آورد گفت احتماالً از شدت خونریزی  نیست  

 یه

م کردهجا افتاده و تمو   
دستانش از هم باز شد و کف  شانههای فروغ پایین آمد  

 دستانش را

 روی کانتر گذاشت و نفس عمیق کشید اما انگار آرام نشد که

 نفس



دلنواز به دلربا  عمیقش را چند بار و پشت هم تکرار کرد  

 اشاره

  زد کمکش کند و خود به اتاق رفت
روی پاف جلوی میز  وسایلش را پرت کرد وسط اتاق و خود  
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آرنجهایش را روی میزگذاشت تا دستش ستون  آرایش نشست  

 باشد

شک نداشت یک سال دیگر برای  برای سر پر درد و داغش  

حاال یا با مهاجرت به  همیشه فروغ را هم ترک میکند  

 کشوری

اگر گیر و گور  جدا کردن خانهاشیا   دیگر همراه با دلربا  

 مالی

حاضر بود همان شبانه  نداشت و بدهی خرید خانه نبود  

 وسایلش را

از سر و کله زدن با فروغ که  خسته بود  جمع کند و برود  

 منطق

خسته بود از آرامشی که هرگز  حالیاش نبود و فقط غر میزد  

 در

هیچوقتخسته بود از پدر و مادری که   زندگیاش جاری نبود  

بچههایی هم هستند که  نفهمیده بودند در زندگی بجز خودشان  

 پیش



نیاز به آرامش روحی دارند  از رفاه   
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 یک ساعتی به همان حال نشست و بعد با صدای پیامک

 گوشی از

ساعت مچی اش را به نگاه کوتاهی از نظر  جا بلند شد  

 گذراند و

ز چند دقیقه به ساعت دو بامدادکمتر ا  سراغ گوشی رفت  

 مانده

ه تختخواب نشست گوشی را از کیف بیرون کشید و لب  بود   

 توقع

پیامش را باز کرد و خواند  هر کسی را داشت اال او    

« دوست  ما پسرایی که دستمون تو جیب بابامون نیست  

 پسرای

حاضری یه  همیشه یا سر کاریم یا خسته  خوبی نمیشیم  

 دوستپسر

 «!گرفتار و خسته داشته باشی ماریتا؟

 نفسش را با پوفی محکم رها کرد و گوشی را کنارش رها

  کرد
با خودش فکر کرد  شوخی شوخی انگار داشت جدی میشد  

 باید
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 جوری مقابل او بایستد که دیگر جسارت نزدیک شدن به او

 را

  نداشته باشد
روغ در چارچوب در نمایان شددر اتاقش بی هوا باز شد و ف   

   دلنواز بی حرف نگاهش کرد و او گفت

 از کجا فهمیدی بابات باز رفته پی قاچاق؟-

 !بابا؟! مگر تیمور بابا هم بود برایش؟

- یکی رو اجیر کردم فرستادم پی  من بابا نداشتم و ندارم  

 دوستای

  تیمور آمارشو درآرن برام

 کدوم دوستش؟ تو از دوستاش چی میدونی؟-

۴۸ 

   عصبی غرید

 یه خری رو خالصه پیدا کردم که بشه ازش آمار کشید-

  بیرون

  کدوم خری؟ نکنه باز رفتی سراغ اتابک-
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دستش را پشت سرش گذاشت و  پشت سرش نبض گرفت  

   گفت

  نه سراغ اتابک نرفتم-

- ی تیمورو میشناسی؟ هان؟پس کی؟ تو از کجا دوستا ! 



  بلند شد و ایستاد

 فروغ! هزار بار گفتم دست از سر من بردار منو روانی تر-

 از

به جان دلربا که قسم اول و آخرمه با من  اینی که هستم نکن  

 مثل

  تیمور تا کنی می ذارم میرم جایی که عمرا بتونی پیدام کنی

 دست

  از سر من بردار
ای دلنواز اشاره کردفروغ با دست به سر تا پ   

 !دست از سرت برداشتم که شدی این-

صدایش را  دیگر تحمل اینهمه تحقیر را نداشت  برآشفت  

 انداخت

   توی سرش و فریاد زد
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 چی شدم؟ هان؟! چی شدم؟ خرابم؟ معتادم؟ قرمساقم؟ چی ام؟-

دلنواز  فروغ بیرون رفت و در را روی صدای بلندش بست  

 روی

 تخت که مینشست مطمئن بود کمتر از یک سال دیگر او را

 ترک

و اگر چاره داشت کمتر از یک ماه دیگر  خواهد کرد   

نگاه و دست  صدای زنگ موبایل که در سکوت اتاق پیچید  



 دلنواز

به محض دیدن اسم سیروان  همزمان سمت موبایل رفت   

 تماس را

   وصل کرد و توی تلفن فریاد کشید

- ی تو؟چی میگ ! 

 صدای متعجب سیروان همراه با خنده اش در گوش دلنواز

   پیچید

  چته تووووو؟! خواستم مطمئن بشم بیداری و پیاممو دیدی-

- که چی؟  بر فرض دیدم  

 هیچی دیگه خواستم بدونم به یک عدد دوست پسر خسته ولی-
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 خوشتیپ و مهربون و جنتلمن که هیکلش هم شبیه

یگارداستباد  

 نیاز نداری؟

- ه ّری ِ نه ندارم   

  بعد بیایی دنبالم دیگه بادیگارتت نمیشما-

   دلنواز عصبی گفت

  به یک َو َرم-

   سیروان بلند خندید

 کجات؟-

ر ََ َِ  



 به یک و

 مفتشی؟-

- ذاتاً دوستپسر به دنیا اومدم  نه دوستپسرم   

  تا حاال که بادیگارد بودی-

- از اونایی که هر جا خواستی بری  دوستپسر بادیگاردطورم  

از اونا که نذارم یه پشه نر از  خودم ببرمت و خودم بیارمت  

 جلوت
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  رد شه

  پس بگو سر خری-

- سای ه سرم  آقاتونم  اختیار داری   

   دلنواز باالخره خندید

- ه لدست از سر من بردار من حوص  تو روحت سیروان  

 خودمم

  ندارم

  من بهت حوصله میدم با ضمانت یک ساله-

دراز کشید روی عرض تختخوابش  دلنواز با آهی عمیق    

- اینقدر خودم گیر و گور دارم که  من به درد تو نمیخورم  

 وقت

اونم دوستپسری که دستش باهام تو قتل  برای دوستپسر ندارم  

  گیره



 بخش آخر حرفتو سانسور کن و برای بقیهش هم بسپارش به-

  من

- تکه بدبختیهاست زندگی من لحاف چهل  نمیشه  نمیتونی   
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 میشه تبدیلش کرد به لحاف خوشبختی بعد میکشیم رو-

  دوتاییمون
   دلنواز خندید

  بی شعور-

۴۹ 

- من بهت  ببین دو دقیقهست باهام حرف زدی دو بار خندیدی  

 قول

  میدم با من باشی هر روز کلی میخندونمت

 دلقکی مگه؟-

 دوست دلقک-

ر ََ َِ  

 بادیگاردطو

پسر ََ َِ  

اوکیه؟  نشان  

   دلنواز دست روی لبش کشید و متفکرانه گفت
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 من تو زندگی خیلیا رو از دست دادم مهمترینش پدر و-



هر  مادرم  

ورود یه فرد  یه ابر اومد تو آسمون زندگیم  کدوم که رفتن  

 جدید و

من طاقت  دیگه غوغا میکنه تو آسمون زندگیم  رفتنش  

 بوران رو

  ندارم

- ه ابرا رو پس بزنم و بشم من بهت قول میدم وقتی بیام هم  

 خورشید

  تو زندگیت

 پسر خوب! تو با این همه انرژی باید عاشق دختری بشی که-

دختری که موهاشو برات پریشون کنه  خوب کنه حالتو   
   و با خودش گفت

  نه منی که سه ساله نذاشتم موهام به سرشونهم برسه-

  دختری که برات رژ قرمز بزنه و ناخناشو رنگیرنگی کنه-

   و بعد باز با خودش گفت
پنجشنبه جمعه ناخنامو از ته  نه منی که هنوز به رسم مدرسه  
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  میچینم

- ه دختری که وقتی باهاش باشی حالت خوب بشه نه اینکه هم  

 حال

  خوبتو بذاری برای خندوندن اون و تهش خودت دپرس باشی



   سیروان مثل خودش جواب داد

- ه اینایی که تو گفتی رو من با صد تا دختر دختر خوب! هم  

 دیگه

من دختری رو میخوام که خودش  پیش از تو تجربه کردم  

  باشه
موهاشو فقط واسه من  آرایشش ملیح و کم باشه  تظاهر نکنه  

دختری که خودم  درست کنه نه واسه نمایش تو خیابون  

 ناخنشو

خودم ببرمش ددر  موهاشو براش ببافم  براش الک بزنم  

  دودور
 فقط پیش خودم حالش خوب بشه نه اینکه حال خوبشو از این

 و اون

  بگیره بعد بیاد پیش من
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- هر  زندگی من دوربرگردون نداره  قبالً بهت گفتم سیروان  

 جا

ولی فکر کن  دورم زدی از همونجا باید بری برای همیشه  

 اون

فکر میکنی من دیگه  موقع رفتنت چهقدر میتونه نابودم میکنه  

 باز بتونم سرپا بشم؟

ددلنواز پلک روی هم گذاشت و به حرفهای سیروان گوش دا   



دلش می  دلش میخواست توصیه دلربا را جدی بگیرد  

 خواست

 حرفهای سیروان را باور کند حتی دلش میخواست خواهش و

همان شد که وقتی تماسشان قطع  تمنای دلش را جدی بگیرد  

  شد

 چیزی به سپید ه صبح نمانده بود و خواب هم به چشمش

  غریب بود
را تخلیه کند دلش میخواست امروز را فقط بدود و هیجانش   

 همه دنیا رو گشتم تا رسیدم پیش آرامش»

 رسیدم پیش اونی که تمام عمر میخوامش
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 همهدنیا رو گشتم تا به این خونه بگم خونهم

 «نگو امشب بمون! اینبار تموم عمر میمونم

 دستهایش را روی سینه گره زد و شانهاش را یکبری تکیه داد

 به

نگاهش با تصویر باال و پایین رفتن بادکنک در  لب ه پنجره  

 تصویر

باال و پایین  پسرکی که سعی میکرد از دست مادرش بگریزد  

  میشد

 همه بارونو دوست دارن من اما نم موهاتو»

 «توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو



نمیدانست سیروان که صبح  بی اراده دست الی موهایش برد  

 زود

میداند موهایش کوتاه است یا  این ترانه را برایش فرستاده  

 نه؟! نم

 را روی موهای کوتاهش تصور کرده بود یا موهای بلندی که

 چند

لج  سالی میشد دیگر فراتر از برآمدگی پشت گردن نرفته بود  
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تیمور موهای بلند دوست داشت و بین  کرده بود با تیمور  

 خماری

فروغ! به موال»نئشگی همیشه به جان فروغ غر میزد که و   

 بیام

از موت آویزونت  خونه بیبینم موی این وزهها رو چیدی  

  میکنم

 «کاری میکنم مث سگپاسوخته جز بزنی

کاش سیروان موی  هر دو دستش را الی موهایش فرو برد  

 بلند

اصالً دلش نمیخواست روزی دوباره  دوست نداشته باشد  

 موهای

ند را تحمل کندبل   
 دستهایش را انداخت و فکر کرد حتی اگر سیروان چنین



او خودش تصمیم  حق بیانش را ندارد  خواستهای داشته باشد  

 میگرفت موهایش بلند باشد یا کوتاه؛ و این به هیچکسی

 ربطی

  نداشت
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چرخید و سوگل را دست به غذا دید  با باز شدن در اتاق   

 چیزی

 نگفت تا سوگل خودش ظرف غذا را روی میز کارش گذاشت

 ح و

   ین بیرون رفتن گفت

 دیگه چیزی نمیخوایی؟-

پشت میز  سر باال پرت کرد و سوگل با رفتن در را هم بست  

ورق آلومینیوم روی ظرف را برداشت و عطر  ایستاد  

 پاچینی زیر

و نگاهی به چینش خیارشور و گوجه و قارچ  بینیاش پیچید  

 کلم

 کرد و ناخودآگاه با دو شب قبل مقایسهاش کرد که سیروان

 برایش

برگی از خیارشور به دهان گذاشت و الی نان  میز چیده بود  

 باگت

با اینکه گرسنه بود اما میلی به خوردن نداشت  را باز کرد   



 از

  وسط نان تکهای خمیر جدا کرد و برگشت سمت پنجره

 پنجره را
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ه پنجره باز کرد و خمیر را چند تکه کرد و گذاشت روی هر   
 سرش را کمی جلو کشید تا ببیند هنوز پرندهها روی درخت

 جلوی

 ساختمان سالن مینشینند یا نه؟! صدایشان میآمد اما خودشان

برگشت  البهالی برگهای تازه رویید ه درخت پنهان بودند  

 سمت

 میز تا نانی را که میل به خوردنش نداشت و احتمال داشت

 بیات

همین که نان را در دستش خرد  به پرندهها ببخشد  شود  

  کرد

   دوباره سوگل در اتاق را باز کرد و گفت

  فروغجون اومدن-

گفته بود دوست ندارد هیچوقت دور  ابروهایش در هم پیچید  

 و بر

دککردنش نداشتراهی هم برای   سالن پیدایشان شود   

 هیچکس در

 این خرابشده نمیدانست چه زندگی نکبت و سراسر کثافتی را
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  تجربه کرده است
ه رویارویی با دلنواز آماد  سوگل که در را بیشتر باز کرد  

 فروغ

سوگل  با دیدنش لبخند بیمعنایی زد و او که وارد شد  شد  

 خارج

فروغ جواب سالمش را  ستشد و در را پشت سر خود ب  

 آهسته

 داد و بعد ساک کاغذی بزرگ توی دستش را روی میز کنار

 ظرف

ه آمدن فروغ یا ساک غذای او گذاشت و دلنواز بیآنکه دربار  

 توی

نانهای خرد شده را برای پرنده برد و  دستش کنجکاوی کند  

 کنار

ریخت و بعد  خردهنانهای قبلی که حاال فقط نصفش مانده بود  

هیچحرفی  آه کشید  پنجره را بست اما از آن فاصله نگرفت  

 برای

 گفتن با مادرش نداشت و پشت پنجره وقت میکشت تا او خود

 به

254 

Romanbooki ماریتا 

صدای  حرف آید و علت حضور یکبارهاش را توضیح بدهد  

 قاشق



فروغ بیاعتنا به  برگشت و نگاهش کرد  و چنگال که شنید  

سفره انداخته بود و داشت بشقابهای روی میز  حضور او  

 یکبار

سابقه نداشت  مصرف و قاشق و چنگال را روی میز میچید  

 فروغ

تازه عطر باقلیپلو را حس  نزدیک که شد  برایش غذا بیاورد  

  کرد
روی میز از هر وسیلهای دو تا قرار  روبهروی او ایستاد  

 داشت و

رداین یعنی اینکه فروغ قصد داشت با او غذا بخو   
اصالً توجهی به حضور او  فروغ هنوز نگاهش نمیکرد  

  نداشت
 در نهایت ظرف برنج و ماهیچه را هم وسط سفره گذاشت و

 باز
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   بدون نگاه کردن به اوف فقط گفت

  بشین سرد میشه-

اما بعد یادش آمد فروغ  دلنواز مطیع و آرام پشت میز نشست  

بلند شد و یکی از صندلیهای مشتریها را کشید  صندلی ندارد  

 تا

فروغ هم نشست و ظرف غذا را باز  کنار میز و گفت بنشیند  



 کرد

 و یکی از ماهیچهها را با قاشق و چنگال خودش برداشت و

 در

بعد با  برنج را هم کنار ماهیچه کشید  بشقاب او قرار داد  

 نگاهی

گفت حقارتبار به غذای سفارشی او    

 اینجا میمونی هر روز این آتوآشغاال رو میخوری؟ همینا-

 باعث

  میشه همش بی حوصلهای
   قاشق پر شده جلوی دهان دلنواز متوقف شد و او گفت

 از جایی میگیرم که میدونم استانداردهای آشپزی رو رعایت-

  میکنن
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- خور بعد هرجایه دقه بیا خونه نهارتو ب  ماشین زیر پاته  

 خواستی

کسی که نمیتونه جلوتو بگیره و بگه نرو  برو  بری   
بدون جویدن قورتش داد و زل  ماهیچه سنگ شد زیر زبانش  

 زد

ه فروغ به صورت در هم جمعشد    

  فکر کردم دلت نیومد بدون من غذای محبوبم رو بخوری-

 پس بگو



ه غرولند دیشب رو از سر بگیری اومدی ادام   
  فروغ که انگار خودش را حسابی برای نبرد آماده کرده بود

 بدون

در بشقابش غذا کشید و  نشاندادن واکنشی به حرف او  

 مشغول

دلنواز هم خوردن را از سر گرفت  با حرکت او  خوردن شد  

 اما

حتی لقمه را کامل نمیجوید  دیگر غذا زیر زبانش مزه نمیداد   
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ه مثل هم  است زودتر تمام شود و فروغ برودفقط میخو  

 اینسالها

 که عامدانه بین خودشان دیوار کشیده بود تا مجبور نشود

 بابت

هم دل او را برنجاند و هم خودش عذاب بکشد  همکالمیشان   

 با

کاش همون پاچینی رو خورده بود تا  »خودش زمزمه کرد  

 مجبور

 «نبودم جلوش بشینم غذا بخورم

کمی دیگر از غذا خورد و سپس با تشکر  ر بوداما دیگر دی  

 از

سنگینی نگاه  پشت میز بلند شد و حین رفتن پشت پنجره  



 فروغ را

الی پنجره را کمی باز کرد تا هوای  روی خود حس کرد  

 اتاق

از خردهنانها دیگر خبری نبود  عوض شود   

- گریه  غر زدم  اومدم بگم من وقتی سر پدرت فریاد کشیدم  

 کردم
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 و یا به قول تو رفتم رو اعصابش که دیگه تا خرخره تو

 لجنزار

  فرو رفته بود
گوش  اما حس کرد فروغ نزدیکش میشود  دلنواز برنگشت  

 شد

  برای درد دل او که سرش باز شده بود

- از  ترکش دادم  هزار بار ازش قول گرفتم که آدم بشه  

 خونوادهش

خواستم  اچاقچی بودن و منبع مواددورش کردم چون اونا ق  

 تیمور

دیدی تیمور تومنی»خواستم به پدرم ثابت کنم که   آدم بشه  

 صنار با

ه زحمات اما پدرت پشتپا به هم« مادر و برادراش فرق داره؟  

 من



همین هم باعث  زد و آخرش ثابت کرد که حق با پدرم بود  

 شد

  هیچوقت نتونستم برگردم پیش خونوادهم
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   دلنواز زمزمه کرد

 این چند سالی که از تیمور دور شدی دیگه چرا نرفتی پیش-

 خونوادهت؟

ه دلنواز ایستاد و از ورای شانهبهشان  فروغ با آهی سنگین  

 پنجره

   به بیرون خیره شد

 چون اون روزی که بهشون نیاز داشتم اونا منو بدون بچههام-

حاال که بچههام آدم حسابی شدن پدربزرگ و  خواستن  

 مادربزرگ

 و دایی میخوان؟ نمیشد اون موقع زیر بالوپرم رو بگیرن

 بتونم

 هم از تیمور طالق بگیرم و هم بچههامو داشته باشم؟

سپس رو  ه چشم نگاهش کرد از گوش  دلنواز با نشیخندی  

 برگرداند

   و گفت

- من که  هت که آدم حسابیههمون بچ  با دلربا برو پیششون  

 شبگرد



  و ولنگارم
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 فروغ چرخید و شانههای او را گرفت و رودرروی هم

   ایستادند

- هیچوقت  هیچوقت نفهمیدی تو رو چهقدر بیشتر دوست دارم  

چون  نفهمیدی چهقدر نگرانتم چون تو بیشتر شبیه تیموری  

 تو

چون تو بیشتر از  ریبیشتر از دلربا تیمور رو دوست دا  

 دلربا

 جسور و گستاخی و من میترسم روزی برسه که تو رو هم

 مثل

گفتنت و« فروغ»تو هیچوقت نفهمیدی با   تیمور از دست بدم  

خیلی بیشتر از پدر و« مادربودنت»محروم کردن من از   

 مادری

شکنجهم کردی و عذابم دادی  که از خونه طردم کردن   
فروغ او را کشید  نم باران که به چشمان دلنواز نیشتر زد  

 توی
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سرش را نوازش کرد  آغوشش و بعد از بوسیدن روی مویش  

 و

   گفت



- دیگه قول  از امروز قول میدم فقط خودم باشم و تو و دلربا  

 میدم

فقط خودتو ازم نگیر  سراغی از تیمور نگیرم   
ه فروغ چسباند و مدتی را یشتر به شاندلنواز صورتش را ب  

 در

نه دلنواز که بعد از مدتها  سکوت در آغوش هم ماندند  

 خودش را

میل به جدایی داشت و نه فروغ  به سین ه مادر چسبانده بود  

 او را

تنها عاملی که به اجبار بینشان فاصله  از خود جدا میکرد  

صدای زنگ موبایل دلنواز بود  انداخت   
ه فروغ برداشت و بعد از نگاه پرسشگری که نسر از شا  

 بینشان

ه ناشناس را رد و بدل شد به سمت میز کارش رفت و شمار  

 وصل
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طولی نکشید که صدای مرد جوان  گفت« بفرماییدی»کرد و   

 را

   از پشت خط شنید

 !خانم دلنواز؟-

   دلنواز چرخید رو به فروغ



- خودم هستم  بله   

- همونی که چند روز قبل  ه شما پسر عم  من شاهکار هستم  

 در

  خون ه مامان گوهر با هم دیداری داشتیم
فروغ با حرکت سر و لب زدن پرسید  چهر ه دلنواز جمع شد  

« همچنان در سکوت و  اما دلنواز جوابی بهش نداد« کیه؟  

 متفکرانه به تماس او فکر میکرد که شمارهاش را از کجا

 آورده و

ا باهاش تماس گرفتهچر   

- از دایی تیمور خبر دارم براتون  من باید شما رو ببینم   
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تکیهاش را از میز پشتش برداشت و  قلب دلنواز تکان خورد  

   گفت

 کجا بیام؟-

 آدرس رو به همین شماره پیامک میکنم فقط خواهش میکنم-

 از

  خونواد ه مامانگوهر کسی نفهمه ما با هم مالقات داریم
تماس را قطع  دلنواز سر تکان داد و بیآنکه چیزی بگوید  

به  کرد  

 چشمبههم زدنی مانتو پوشید و شال مشکیاش را روی سر

 انداخت



   و در مقابل سوالهای مکرر فروغ فقط گفت

- خونهبرو   یه کار مهمی دارم  باید برم یه دوستی رو ببینم   

 بابت

خیلی چسبید  غذا ممنون   
 آنقدر پشت هم گفت تا فروغ دیگر نتوانست سوالی بپرسد و

 همین

از اتاق کارش خارج  که جوابهای کوتاه و پشتهماش تمام شد  

   شد و رو به سوگل گفت
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- من یک ساعت دیگه  برای مامانم آژانس بگیر بره خونه  

  برمیگردم
خبر  صدای اعالن پیامک گوشی  که روشن کرد ماشین را  

 از

حینی که فرمان را میچرخاند تا از پارک  رسیدن آدرس داد  

 خارج

گوشی را باز کرد و آدرس را خواند  شود   
غم میون دو تا» ه  تران  با فشار دادن در و باز شدن آن  

 چشمون

شب تو موهای سیاهت خونه کرده  لونه کرده  قشنگت » 

 حفرههای

دنبال مرد بلند قامت و چهارشانهای که  گوشش را پر کرد  



 چند

چشم چرخاند اما او را ندید  روز پیش مالقات کرده بود   

« سیاهیهای دو  م ِث شبهای منه  دو تا چشمون سیاهت  

  چشمت
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     «مث غمهای منه

 موسیقی را از ذهنش پس زد و نگاهش را دقیقتر در کافه

ندچرخا   
 مردی پشت به او نشسته بود که فقط موهای صاف و یکطرفه

جلو رفت و  ه یکباردیدهاش بود افتادهاش شبیه همان پسرعم  

 قبل

مرد نگاهش را به پشت چرخاند و بعد  از اینکه به او برسد  

دیدنش از نیمرخ کفایت  ساعت مچیاش را از نظر گذراند  

 میکرد

  برای شناختن او

کیفش را روی میز  با سالمی  ن سوی آنمیز را دور زد و آ  

 گذاشت و خود روی مبل گرد قرمزی که تکیهگاه کوتاهی

  داشت

جواب سالمش را که گرفت  نشست و نگاهش را داد به او   

   بیفوت وقت پرسید

 از تیمور چه خبری دارین؟ از کجا میدونین کجاست؟ اصالً -



 میدونین کجاست؟
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   پسر با گیجی دست روی میز گذاشت و زل زد به او

 من نگفتم از جای دایی خبر دارم یا میدونم کجاست! گفتم-

 میخوام

  از دایی چیزی بهتون بگم
   شتابزده پرسید

 چی؟ چی میدونین ازش؟-

 شاهکار خواست حرفی بزند که کافهچی با نوتبوک کنارشان

ه و شاهکار قهوهدلنواز لت  ایستاد تا سفارششان را ثبت کند  

 ترک

شاهکار ادامه داد  وقتی او رفت  سفارش دادند    

- گاهی میرم به مامانگوهر سر  من بعد از فوت مادرم  

  میزنم
از دیدار  اون روز هم که اتفاقی شما رو اونجا دیدم  

 مامانگوهر

  برمیگشتم
کالفگیاش را با  طول و تفصیل دادنش دلنواز را کالفه کرد  

 یک
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« بیحوصله بروز داد و شاهکار گفت«! خب؟    



 اون روز مامانگوهر داشت برای دایی تقی از دایی تیمور-

 حرف

از وقتی اومد ارث و میراثشو گرفت و» میگفت؛   میزد  

  رفت

حتماً خانمش پولو گرفته و باز مانع  دیگه پیداش نیست  

شما که گفتین چند وقته ازش بیخبرین« رفتوآمدش شده   

 راستش

همه نگران شدن  جریان رو به مامانگوهر گفتم  تعجب کردم  

 که

 نکنه کسی پی برده پولی داره و خواسته پول رو از دستش

 درآره

  که سربهنیستش کرده
 دلنواز لبش را یکطرفه زیر دندان گرفت و متفکرانه نگاهش

   کرد

- دادن؟چهقدر بهش   
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- اونقدری میخوام که یه خونه بخرم و»مثل اینکه دایی گفته؛   

 یه

 مقدار بذارم تو بانک سودشو در ماه بدم به خانمم و دلربا

 برای

فروغ خانم جدا از دایی زندگی می« هزین ه زندگیشون  



 کردن؟

 اینم تیمور گفت؟-

- خره و پولوآره گفت می خواد براشون یه خونه مناسب ب  

 بهشون

شما یا فروغ خانم در  بده که برگردن با خودش زندگی کنن  

 جریان

 نبودین؟

دلنواز سرش را  همزمان با قرار گرفتن قهوهها روی میز  

 باال

  پرت کرد و آهی کشید

 االن شما فقط خواستین من در جریان گرفتن ارث تیمور-

 باشم یا
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 از طرف مامانگوهرتون اومدین که مطمئن بشین پولو به

 مامانم

 نداده و ما سربهنیستش نکردیم؟

با تعجب و  شاهکار که آب سرد کنار قهوه را مینوشید  

 ناراحت به

   دلنواز نگاه کرد و گفت

- چرا فکر  هیچکی خبر نداره من امروز اومدم دیدن شما  

 کردید



 من جاسوس مامانگوهرم؟

وی لته را با قاشق خراب کرد و گفتدلنواز طرح ر    

- نگفتین پسر کدوم عمه  از اون خانواده هیچچیز بعید نیست  

 هستین؟

  شهین-

این اسم را زیاد شنیده بود  پوزخندی لب دلنواز را کج کرد   

 هم از

270 

Romanbooki ماریتا 

هر دو شهین را باعث و بانی بدبختی  تیمور و هم از فروغ  

 خود

خیلی زود  ه این ازدواج شده بود واسطمیدانستند که   

 پوزخندش را

  مخفی کرد و چهرهای متاسف به خود گرفت

- اسم مادرتون تنها فردی از  بابت فوت مادرتون متاسفم  

ه خونواد  

شاید بدونین که  ه ما زیاد تکرار میشد پدریم بود که تو خون  

مادر شما بوده  واسط ه آشنایی تیمور و مادرم   
سرش را به نشان ندانستن تکان  شاهکار ضمن نوشیدن قهوه  

 داد و

   دلنواز ادامه داد

- تیمور از اون پول نه به ما چیزی گفت و نه یه  بههرحال  



 پاپاسی

اگه تو حسابش ریخته باشن که کسی نمیتونه به  به ما داده  

 زور

میگم پول مامانگوهرشو  هر وقت پیداش کردم  ازش بگیره  

 بیاره
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ما نیاز به پول حروم ایشون نداریم  بهش پس بده   

ابروهای پهن و بلند شاهکار را در هم  تیزی حرف دلنواز  

 تنید و

شاهکار دستی به تهریشش کشید و  چشمانش را مکدر کرد  

 زمزمه

   کرد

- خیلی وقت  من از اختالفها و کینههای قدیمی خبری ندارم  

 پیش

 مادر مرحومم راهشو از خانوادهش جدا کرد و از وقتی فوت

 شد

 دیگه پدرم اجازه نداد ما با مامانگوهر یا بچههاش ارتباطی

 داشته

این چند سال اخیر که من مستقل شدم تونستم بیخبر از  باشیم  

اینا رو گفتم که  گاهی برم به مامانگوهر سر بزنم  پدرم  

 بدونین



عقدههای قدیمی رو روی  دارین با نیش و زخم زبون  

  بیطرفترین فرد این رابطهها خالی میکنین
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 ته دل دلنواز پیشمان و نادم بود اما چیزی از آن ندامت در

حتی در کالمش هم! از پشت میز بلند  صورتش هویدا نشد  

 میشد

   گفت

  ممنون که خبر پول گرفتن تیمور رو بهم رسوندین-

شت اما هنوز از او فاصله نگرفته بود که بازکیفش را بردا  

 ایستاد

   و گفت

 راستی! نگفتین چهقدر پول به تیمور دادن؟-

   شاهکار لبی تر کرد و گفت

  پونصد میلیون-

ه دلنواز از او نیز برخاست و در مقابل چشمان گرد شد  

  شوک خبر

 کارت ویزیتی از جیب پیراهنمردان ه آستین کوتاهش در آورد

 ح و

گفت  ینی که آن را سمت دلنواز می گرفت    
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- خوشحال میشم پایاندهند ه این  آدرس شرکت من و شمارهم  



  رابط ه تازه شروع شده نباشین
دستش را سمت کارت گرفت  دلنواز مثل آدمی مسخ و گیج  

 اما از

حرفها داشتند در ذهنش معنی و معادل  جایش تکان نخورد  

همانی که گفته  حرفهای شب آخر دیدارش با تیمور  مییافتند  

به  به جون تو نباشه بابا  بذا فروغ و دلربا برگردن» بود؛   

 جون

میخوام اَ این محله کوفتی  فروغ میخوام براش خونه بخرم  

   «ببرمش بیرون

تو براش خونه» کامل و شفاف؛   جواب خودش هم یادش بود  

ه باشی؟ باز جیب کیو خالیبخری؟ تو گور داری تا کفن داشت  

 کردی؟ دیگه سر کی کاله گذاشتی؟ بس نیست هر چهقدر با

 پول آه

 و نفرین مردم زندگی کردیم؟ چرا نمیذاری مثل آدم زندگیمونو

 «کنیم؟
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 کارت ویزیت از دستش کشیده شد و مقابل چشمانش تاب

  خورد
ن برگشت وسوی کارت و صاحب آ  نگاه میخکوب شدهاش  

   شاهکار پرسید

 چی شده؟ من حرف بدی زدم؟-



 !دلنواز سرش را چند بار چپ و راست کرد که یعنی نه

- عرض کردم  اگه اجازه بدید میخوام بیام دیدم فروغ خانم  

ه خراب دوباره از نو ساخته دوست دارم این رابط  خدمتتون  

  بشه

 »دلنواز این بار کارت را از دست او بیرون کشید و با گفتن؛

از کافه« گمون نکنم فروغ هم دلش بخواد شمار رو ببینه  

 بیرون

حال مست ویرانی را داشت که مستی  گیج و منگ بود  زد  

 داشت

 از سرش میپرید و تازه یادش آمده بود حین مستی چه خطایی

مور میخواستنکنه تی» با خودش می گفت   مرتکب شده  

 ترک
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نکنه تیمور  می خواست آدم بشه و مثل آدما زندگی کنه  کنه  

 «میخواست دیگه دست از لش بازی برداره؟

سرش پر شده بود از  صداها تا هزارتوی گوشش میچرخید  

گریههای    صدای تیمور    صدای خودش  صداهای مختلف  

و دردهای خودش که غصههای همیشگی دلربا    مادرش  

 همیشه

سرش شده بود دادگاهی شلوغ و  آن را در خلوت گریسته بود  

 پر



 ازدحام که همه با صدای بلند حرف میزدند و صدا به صدا

  نمیرسید
   تیمور داشت میگفت

- دلم واسهش یه ریزه شده  بیانصاف بذا بچهمو ببینم   

   و او فریاد کشیده بود

- همونطور که منو فراموش  فراموش میکنی دلربا بچهته  

  کردی
من جون دادم تا  همهکس منه  خواهر منه  ه منه دلربا بچ  

 اون بچه
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من جون دادم تا فروغ به آرامش  رو از افسردگی درآوردم  

  برسه
میفهمی؟! بعد  هر روز یه مشت قرص اعصاب میخوره  

 بذارم

ه و که دوباره دیوونهشون کنی؟ باید از رو جنازبیان دست ت  

 من رد

  بشی بذارم دوباره ببینیشون
تیمور بود و عربدهکشیهای  تیمور هم کم نیاورده بود  

مگر در مقابل یکالفبچه کم میآورد؟  همیشگیاش  

- به  هم از رو جنازهت رد میشم و هم اونا رو برمیگردونم  

ه هم از تو شکایتفروغ بگو تا فردا برگرده خونه وگرن  



 میکنم که

 زن و بچهمو ازم مخفی کردی هم از اون مادرت شکایت

 میکنم که

  شوهرشو ترک کرده
   دلنواز با تمسخر خندیده بود

 کی بهت خط میده؟ شبیه آدم حسابیهایی که زنشون ترکشون-
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ازت بعیده تیمورکفترباز  کرده داری حرف میزنی   

- اگه نتونم اونا رو برگردونم که از تو یهالفبچه  وکیل گرفتم  

میتونی مثل آدم باشی و باهاشون برگردی خونه و اال  کمترم  

اونجا بهت  میندازمت زندون تا ادبی رو که خودم بهت ندادم  

  بدن

- ه تو؟ تو خیلی وقته برای من برگردم خون  تو غلط میکنی  

 من

مردی بدبخت بیچاره ََ َُ   
خیلی بد! اما دلنواز هیچوقت به یاد    در بدی بودتیمور پ  

 نداشت از

  او کتک خورده باشد جز همان شب که پس از این حرف

 دست

 پهن و بزرگ تیمور نشست روی گونهاش و دردش پیچید

 توی سر



همان شد که هلش داد و بعد رنگ خون پر شد در  و گوشش  

 تمام

  این روزهای زندگیاش
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 وحشت زده و با جیغ از خواب پرید و دستهای دلربا دورش

 حلقه

ه سرش کاس  دندانهایش محکم به هم میخورد  می لرزید  شد  

ه تنش یخ بود داشت از گرما ذوب میشد اما هم   
   دلربا زیر گوشش نجوا میکرد

- قربونت برم    آبجی  ما پیشتیم  هیچی نیست آبجی جونم  

 آروم

  باش
ه سرمای آن فروغ لیوان آب را گرفت زیر لبش و دلنواز هم  

 را به

  تن یخزدهاش فرستاد و برخالف سرمای آب و لرزش بدنش

ه هم  

فروغ دستش را پشت  تنش گرم شد و از لرزشش کم شد  

 کمرش

   باال و پایین میکرد و دلربا همچنان زمزمه میکرد

- ما   دیگه نترس  خواب دیدی قربونت برم    نترس آبجی  

  کنارتیم
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 نفهمید چهقدر در آغوش دلربا و زیر نوازشهای فروغ بود که

 آرام

ه تخت هر دو از لب  وقتی خودش را عقب کشید  گرفت  

 برخاستند تا

بعد فروغ پتو را روی بدن او کشید و با کف  او دراز بکشد  

  دست

 موهای خیس روی پیشانیاش را باال داد و عرق پیشانیاش را

دلنواز با صدایی بیجان و آرام زمزمه کرد  خشک کرد    

- خوبم دیگه  برین بخوابین   

دلنواز این بار نگاهش را  هیچیک از جایشان تکان نخوردند  

 به

   دلربا داد و گفت

- برو بخواب  صبح خواب میمونی  برو عزیزدلم   

   فروغ پرسید

 میخوای پیشت بمونم؟-

  دلنواز سرش را باال انداخت
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 میخوای برام تعریف کنی چه خوابی دیدی؟ شاید باعث بشه-

  آروم بشی
چه میگفت؟ میگفت تیمور را  باز سرش را باال پرتاب کرد  

 دیده



 که روی صندلی چرخدار نشسته و زل زده به او و از

 چشمانش

خواب تعریف کردن داشت؟ این غم گفتن خون جاریست؟ این  

 داشت؟ این داغ تا ابد روی دلش میماند برای خودش و خلوت

  شبهایش
۵۷ 

سالم گفت  با نگاهی گذرا به فروغ که کف زمین را میسابید  

 و

باعث  حضور کم و کمرنگش در خانه  راهی آشپزخانه شد  

ه جدید کوچ از وقتی هم که به خان  ندانستن جای وسایل بود  

 کرده

آشنا نشده بود  هنوز به جای وسایل و ملزومات  بودند   

 برگشت که
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ه قرص مسکن را بگیرد و او را پشت از فروغ سراغ جعب  

 سرش

فروغ گفت  بی آنکه بپرسد  دید    

  عادت به خواب عصر نداری سردرد گرفتی-

ظر فروغ ماندصندلی میز ناهار خوری را عقب کشید و منت  

 تا

لیوان را گذاشته بود روی میز و بین دو  قرصی به او بدهد  



 دستش

صداها سوز و  ه سرش پر بود از همهمه کاس  میفشرد  

 سوت

به همین  کشداری داشتند که در الیههای مغزم میپیچدند  

 منوال که

محتاج روانپزشک فروغ میشد  پیش میرفت تا مدتی دیگر   
بعد  بیرون آورد و مقابل او گرفتفروغ قرص را از خشاب   

  صندلی کناری را عقب کشید و به قرصخوردن او خیره ماند
 منتظر بود لیوان را روی میز بگذارد تا از حالش بپرسد اما

 دید که
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دست  او لیوان را چسباند به صورتش و چشمانش را بست  

 گذاشت

ه او و پرسید روی شان    

  چی شده دلنواز؟ هر روز عصبیتر و کالفهتر از روز قبلی-

تو عادت به خواب عصر  دوباره مدتیه شبها کابوس میبینی  

بگو چی شده  نداشتی اونم چند ساعت ! 

 دلنواز لیوان را روی میز گذاشت و باز دو دستش را دور

 لیوان

درد مثل گلولهای برفی  سرش را که پایین میآورد  حلقه کرد  

 سر



یک دستش را آزاد کرد و  ورد و میآمد وسط پیشانیاشمیخ  

  نوک انگشتانش را نوازشوار کشید روی پیشانی

- ه گوهر؟ گفته بودم رفتم خون  

اما سکوت« نه! تو که حرفی نمیزنی»فروغ خواست بگوید؛   

  کرد

 !گفته بودم سراغ تیمور رو ازش گرفتم و خبر نداشت؟-
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زی نگفت و همین سکوتش باعث شد سر دلنوازفروغ باز چی  

 از

   روی لیوان باالتر آمد و گفت

- گفته میخوام  تیمور رفته ازش ارث و میراثشو طلب کرده  

 زن و

اونا هم پونصد میلیون پول دادن  بچهمو برگردونم خونه  

  بهش
   فروغ کوبید روی صورتش

- حتماً پولو گرفته و رفته پی یللیتللیش  خدا مرگم بده   

   دلنواز شانه باال انداخت

 اون تماس و اصرارش برای دیدن تو و دلربا واسه خاطر-

 همون

گفته  میخواست قانعت کنه بری باهاش زندگی کنی  پول بوده  

 بود



 باید برای زنم خونه بخرم و بقیه پولو بدم بهش باهاش زندگی

  کنه

 اینا رو گوهر بهت گفت؟-
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- جلوی در  ه گوهر اون روزی که رفتم خون  پسر شهین  

  دیدمش
اون زنگ زد می خواد منو ببینه  دیروز که سالن پیشم بودی   

 رفتم

  دیدمش

 کدوم پسرش؟ بزرگه یا کوچیکه؟-

  شاهکار بود اسمش-

   فروغ سر تکان داد

  کوچیکهست-

   دلنواز لیوان را هل داد عقبتر و کمی چرخید رو به فروغ

 میدونستی شهین فوت کرده؟-

 باز نوبت فروغ بود که چشمانش از تعجب گرد شود و با

 دهانی

  نیمهباز به دلنواز خیره بماند

 اینو میدونستی اونم چند سالی از خونوادهش دور بود؟-

 شوهرش
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  نمیذاشت با مادر و برادراش ارتباطی داشته باشه
ندسر جنبا  فروغ با پوزخند    

- شوهر شهین بود  یه آدم حسابی تو اون قوم پیدا میشد   

 درآمد

کارگر بود؛ ولی شخصیت درستی داشت  مناسبی نداشت   

 اونا هم

دخترشونو بهش دادن که بشه  که میدونستن بیپوله  

 زرخریدشون

 ولی اون مرد هیچوقت برای گوهر و پسراش گردن خم

ً   نکرد حتما  

اونم  خونوادهش دور کردمبعد از اینکه من تیمور رو از   

 شهینو

  تو تنگنا گذاشت
۵۸ 

- شاهکار میگفت به بچهها هم اجازه نمیداد با  اوهوم  

ه خونواد  

دیروز وقتی میاومدم ازم  مادریشون ارتباطی داشته باشن  
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ه تازه شروع شده نباشم و اجازه ه این رابط خواست قطعکنند  

 بدم بیاد

 دیدنت ولی گفتم گمون نکنم اینجا کسی تمایلی به دیدنش داشته



  باشه

   فروغ دست مشتشدهاش را روی لب گذاشت

 وا! چرا اینو گفتی؟ اون بچه چه گناهی داره تو گذشته چرک-

 س و

آدرس بده  یاه ما با اون خونواده؟ اگه باز ارتباطی داشتین  

 بیاد

  ببینمش
یشدحاال چشمان دلنواز بود که گرد م    

 جدی میگی؟ تو مادرشو لعن و نفرین میکردی بعد میخوای-

 پسرو ببینی؟

 من شهینو لعن و نفرین میکردم سالها پیش؛ نه االن که-

شهین اگرچه بهم دروغ گفت و باعث  سرنوشتمو قبول کردم  

 شد به
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 تیمور اعتماد کنم اما اعتماد کورکورانه و لجبازی من و

 اخالق

من عاشق  دیکتاتوری پدرم تو این وصلت بیتقصیر نبودند  

نفهمیدم اون یه گرگه تو  جذابیتهای ظاهری تیمور شده بودم  

 لباس

  میش

 هیچوقت نگفتی چرا پشتپا به خونوادهت زدی؟ چرا لج-



 کردی

 باهاشون؟ اصالً چی شد با تیمور ازدواج کردی؟

- باهاش لج کردم  بهخاطر عشقی که پدربزرگت ازم گرفت   

- هیچ وقت برامون ازش نگفتی  دوست دارم بدونم   

آهی کشید و نگاهش را  فروغ با گره کردن انگشتانش در هم  

 به

   سقف داد و انگار چش ِم ذهنش به آن دورها نگاه میکرد

- عاشق ریش بلند خاکگرفتهاش وقتی از  عاشق شده بودم  

 جبهه

من کمتر از یک هفته بود  مستقیم اومد مسجد محل  گشتبر  

 که با
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 بچههای دانشگاه میرفتیم مسجد و برای رزمندهها مواد

 خوراکی و

  لباس و خرت و پرت بسته بندی می کردیم و می فرستادیم

 وقتی

 رسید مسجد که من تو حیاط کنار حوض داشتم میوهها رو

خواهر»صدام کرد   بستهبندی میکردم !» 

سرش را پایین انداخت  فروغ با نیشخند پر دردی    

- با تعجب نگاش  کسی تا اون موقع خواهر صدام نکرده بود  

 کردم



لطفاً این نامهها رو بدین به  آره»گفت؛ « با منی؟»و گفتم؛   

ه نام  خواهرهای مسجد بگید به دست صاحبانشون برسونن  

 چند تا

 «از رزمندههای این محلهست که برای خونوادهشون نوشتن

 دستام

کشیدمش پشت مانتوم و نامهها رو ازش تحویل  خیس بود  

  گرفتم
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به چشمام نگاه نمیکرد اما من همونطور که  سرش پایین بود  

 نامه

وقت رفتن  خیره بودم به صورتش  رو از دستش میگرفتم  

 گفت

ه میاد جواب نامهها رو می بره برایسه روز دیگ  

سه  همرزمهاش  

صورتش شفافتر از قبل بود  روز دیگه که اومد نشاختمش   
 موهای بلندش کوتاه بود و ریشهای صورتش اصالحشده و

 مرتب

ه قبل ازم خواست جواب نامهها رو حساب آشنایی جلس  بود  

 رو

فتماول نشناختمش گفتم به همونی میدم که ازش گر  بهش بدم   

 برای



احساس  یهو بند دلم پاره شد  اولین بار نگاهم کرد و لبخند زد  

دستی به  کردم زیر پام خالی شد و پرت شدم تو یه چاه عمیق  

   ریشش کشید و با خجالت زمزمه کرد

  من همونم که نامهها رو بهتون تحویل دادم-
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نامههای مادرا رو بهش  حاال شناخته بودمش  راست میگفت  

 دادم

بعد از پش پنجره نگاش کردم  و دوییدم تو ساختمون مسجد   

 همونجا ایستاده بود و خیره دری بود که من ازش گذشته

چند  بودم  

دست دادند  دقیقهای موند تا روحانی محل باهاش روبرو شد  

 و گرم

از اون روز چشمم به  ندصحبت از حیاط مسجد بیرون رفت  

 راه بود

 که دوباره بیاد و نامهها رو بیاره اما چند ماه ازش خبری

  نشد
پدرم اصرار  تازه دانشگاهها شروع به فعالیت کرده بودند  

 داشت

ه وقتم رو تو مسجد بودم دانشگاه شرکت کنم اما من هم   

 هوش و

مشبها تو خونه کتاب و دفترو میذاشت  حواسم سر جاش نبود  



 جلوم

ه بی نام و نشون ذهنم نامه برای رزمند  و جای درس خوندن  
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شبها  من حرفامو تو نامه می گفتم و اون تو خوابم  مینوشتم  

 می

من هنوز اسمشو  اومد به خوابم و از جبهه برام حرف میزد  

سه ماه بعد وقتی جلوی در  نمیدونستم ولی عاشقش شده بودم  

دوستام خداحافظی میکردیم که برگردم خونه مسجد با   

  دیدمش
یهو سرم گیج رفت و دست گرفتم به دیوار  دستش بسته بود   

۵۹ 

ه مسجد بشینم و خودش رفت دوستم راضیه کمکم کرد رو پل  

 برام

منم که هول شده  با خجالت سالم گفت  اومد جلو  آب بیاره  

 بودم

 فقط سرمو انداختم پایین و کمی بعد پرسیدم دستتون چی شده؟

 گفت

بعد خندید و گفت  که مجروح شده بود    

 باز هم نامهها رو به شما بدم یا ببرم تو مسجد به حاجآقا-

 تحویل

292 

Romanbooki ماریتا 



  بدم
   هول و دستپاچه گفتم

- بدین به خودم  نه نه! بدین من میبرم   

تاه و محجوب بود ولی دل من پسر ندیدهخندههاش کو  خندید  

 رو

نامهها رو با فکر پلیدم گرفتم و اون  زیر و رو می کرد  

این  رفت  

دفترمو که از  بار دو روز بعد اومد برای بردن جواب نامه  

 قبل

با تعجب به بستهبندیش  با نامهها بهش دادم  آماده کرده بودم  

 نگاه

ه دیگه نامهها رو ماه بعد یه رزمند  کرد اما چیزی نگفت  

  آورد
 خودش نیومده بود اما این بار اونهم برای یکی از خانمهای

 مسجد

293 

Romanbooki ماریتا 

ارتباط من و رضا از طریق  نامه فرستاده بود؛ برای من  

 نامه

یک سال با هم در ارتباط بودیم و تو این یک سال  شروع شد  

 فقط

چشمش  بودسه بار دیدمش که یک بارش تو بیمارستان   



 آسیب دیده

وقتی خونوادهش از  رفتم مالقاتش  بود و باید عمل میشد  

رفتم و چند دقیقهای باهاش صحبت  بیمارستان خارج شدند  

  کردم
بیاد  ازم اجازه گرفت بعد از اینکه حالش خوب شد  

  خواستگاری
 من که با جون و دل موافق بودم اما باید با پدرم صحبت

  میکردم
پدرم اجازه داد  با گریههای من و وساطت مادرمیک ماه بعد   

 رضا

پدر ازش  رضا با خونوادهش اومد  بیاد خواستگاری  

 خواست حاال

گفت اگه قراره  که قراره ازدواج کنه دیگه قید جبهه رو بزنه  

 با
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رضا قبول نکرد  باید سر زندگیت باشی  فروغ ازدواج کنی   

 ازم

میگفت مطمئن باش  خواست منتظر باشم جنگ تموم بشه  

 خیلی

شش ماه دیگه من منتظر موندم و تو  زود جنگ تموم میشه  

 این



تو آخرین نامه دیگه من هم به  شش ماه حتی یکبار ندیدمش  

رضا  التماس افتاده بودم که برگرده و قید مبارزه رو بزنه  

 برگشت

بودند تو تابوتی که دورش پرچم کشیده    اما   
  دلنواز دست دراز کرد و صورت خیس فروغ را پاک کرد

 آه

  سنگینی که از سین ه فروغ خارج شد دل او را هم لرزاند

   پرسید

 برای همین لج کردی و با تیمور ازدواج کردی؟-

  فروغ سرش را باال برد
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- همون کاری که قبل از رضا قرار بود  رفتم فرانسه  نه  

 انجام

چند سال بعد وقتی برگشتم که طراح حرفهای لباس بودم  بدم   

 دیگه

قلب من هم دیگه آروم شده بود اما    رضا نبود    جنگ نبود  

 یه

وقتی برگشتم باز داغ رضا تو  حفره همیشه وسط خالی بود  

 دلم

مامان  هر روز میرفتم سر خاکش و بیتابی میکردم  تازه شد  

با یکی از دوستاش صحبت  دربیام برای اینکه از فکر رضا  



 کرد

طراح یکی از مزونهای معروف اون  و توسط دوست مامان  

شهین خیاط بود و  اونجا بود که با شهین آشنا شدم  زمان شدم  

 البته

 معرف پارچههای خارجی که مادر و برادرش از مرز وارد

باعث آشنایی با تیموری شد که  دوستی با شهین  میکردند  

 اون

 روزها پیراهن مردونه سفیدش تو تنش برق میزد و با

 شورلت
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چند باری اومده بود دنبال  آمریکاییش دل همه رو میبرد  

  شهین
 آشنایی با تیمور باعث شد گذشته م رو کمکم فراموش کنم و

 زندگی

چند وقت بعد تیمور ازم خواستگاری  جدیدی رو شروع کنم  

  کرد

ه رفتاری و شخصیتی همند شده بودم اما فاصلبهش عالق  

 زیادی با

تیمور سعی میکرد شبیه اونی باشه که من ازش  هم داشتیم  

همین شد که  میخواستم و این فداکاریش منو مدیونش میکرد  

 کورکورانه بهش اعتماد کردم و از پدرم خواستم با ازدواج ما



ه خونواد گفت  اما اون بعد از تحقیقی که کرد  موافقت کنه  

 درستی

مرغ من یک  بیشخصیتاند  آداب حرف زدن نمیدونن  نداره  

 پا

گفتم اگه با  پیدا کرده بود و لج کردم که اال و بال فقط تیمور  

 ازدواج ما موافقت نکنه این بار برای همیشه از ایران میرم و
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  دیگه هرگز برنمیگردم
دستش را روی  فروغ نگاه به دلنواز کرد که خیر ه او بود  

 دست او

   گذاشت و ادامه داد

- قد ده سال گذشت دو  نبین به حرف میگم یه سال و دو سال  

 سال

بعد از دو سال برام  اومدن و رفتن تیمور و مخالفت بابا  

 شرط

گفت  گذاشت که اگه زن تیمور بشم دیگه پدر و مادر ندارم  

 تو

من قبول کردم و  شرایط هم حق ندارم برم سراغشونبدترین   

 با یه

سه سال تو اون عمارت  راهی عمارت گوهر شدم  عقد ساده  

 خون



سه سال با تیمور جنگیدم با شهین جنگیدم که منو  به دلم شد  

 به اون

با گوهر که چاک دهنشو باز میکرد و  بدبختی کشونده بود  
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با برادرشوهرهایی که فکر  میگه جنگیدمنمیفهمید چی   

 میکردن

 اختیاردار زن برادرشون هستن جنگیدم و آخرش وقتی کم

 آوردم از

تیمور که دنبالم اومد گفتم یا من یا  اون خونه زدم بیرون  

  خونوادهت

۶۰ 

مواد  خونوادهای که فهمیده بودم در قالب واردات پارچه  

 مخدر

وهر برای همکاری باجابجا میکنند و سفرهای مداوم گ  

  پسراشه
 وقتی از اون خونه زدیم بیرون که تیمور آلوده به مواد شده

یه  بود  

ه اون خون  مقدار پول و طالهای عروسیمون مونده بود  

 لعنتی رو

 خریدیم و هر روز بیشتر از قبل تیمور تو منجالب فرو رفت

 و
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که  حرف مادرش موند سر من که تو پسرمو بدبخت کردی  

 اگه

  نمیبردیش االن اونهم مثل برادراش تاجر پارچه بود
دلنواز برایش آب برد تا گلویی تر کند  فروغ که سکوت کرد  

 و در

   همان حال پرسید

 دیگه هیچوقت نرفتی سراغ خونوادهت؟-

   فروغ با تاسف سر تکان داد

- تا اینکه یه بار تیمور باعث  لم نکردندچند بار رفتم ولی قبو  

 شد

برداشتم و  تو رو که پنج شش سالت بود  بچهم سقط بشه  

 رفتم گفتم

پدرم گفت  دیگه نمیتونم با تیمور زندگی کنم  دیگه پناهم بدین  

 اگه

باید تو رو هم پیش  میخوام از اون زندگی کوفتی جدا بشم  

 تیمور

تباطی تیمور با ما رو بازراه ار  میگفت داشتن دلنواز  بذارم  

مادرمو واسطه  داداشمو واسطه کردم  التماسش کردم  میذاره  
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بدون بچهت»کردم ولی مرغش یه پا داشت و گفت؛   

 «برگرد



ترجیح دادم با تیمور بسوزم و بسازم  نتونستم از تو بگذرم  

 اما تو

  رو از دست ندم
  دلنواز با قدردانی نگاهش کرد اما نتوانست چیزی بگوید

 هنوز رد

ی«متاسفم»  خاطر ه یازدهسالگی روی تنش درد میکرد  

 زمزمه

 کرد و در سکوت پشت میز نشست تا هر دو خاطرهها را آب

 و

  جارو کنند
 صد متری از خانه دور شده بود که یادش آمد گوشی موبایلش

 را

گذاشت روی صندلی کناری و دست  توقف کرد  جا گذاشته  

 با نگاه
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هنوز پا بر  دنده عقب تا جلوی ساختمانشان رفت  به پشت  

 ترمز

دیگر  نکوبیده بود که قامت سیروان پشت ماشین پدیدار شد  

 آن

ه مشکی را به تن نداشت اما باز هم هر دو هودی مسخر  

 دستش در



در جیب شلوار جین  جیب بود و این بار جای جیب هودی  

 زاپدار

  تیرهاش
 دلنواز به ناچار ترمز کرد و از همان داخل ماشین با چرخش

 دست

چیه؟»پرسید که  » 

 با ایستادن او سیروان ماشین را دور زد و در سمت شاگرد را

 باز

دلنواز سالمش را با جنباندن سر رو به پایین  کرد و نشست  

 جواب

302 

Romanbooki ماریتا 

علت حضور یکبارهاش را پرسید«! خب؟»داد و با گفتن    

 هنوز

   سیروان جوابی نداده بود که او باز پرسید

 خبر جدیدی از تیمور داری؟ نکنه اونی که گفته بودی دروغ-

  بود

 !هان؟

بعد بهتندی چرخید  ه چشم نگاهش کرد سیروان ابتدا از گوش  

 رو به

   او و پرسید

 سوالو برای چی میپرسن؟-



نواز ابتدا با نگاهی سفیهانه براندازش کرد و سپس با مکثدل  

 و

   تأنی گفت

  برای پیدا کردن جواب-

- خب یه سوال میپرسی وقت بده من جواب بدم بعد  آفرین  

 سوال

  بعدی رو بپرس
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   دلنواز دستش را در هوا تاب داد

- بمون برم گوشیمو بردارم بیام  وقت گیر آوردی تو هم   

در را که باز کرد  پیاده شد و از پلههای ساختمان باال رفت   

 دلربا

دلنواز به دست او  گوشی به دست وسط نشیمن ایستاده بود  

 نگاه

فهمید قفل گوشی را باز کرده و به تماشای چیزی  کرد  

 ایستاده که

ه زد گوشی را برایش بیاورداشار  نیشش اینگونه باز است   

 دلربا

سپس با ابرو  به سمت او آمد و گوشی را به طرفش گرفت  

   باالوپایین کردن خندید و گفت

- هالک شدن  آبجی جونم چهقدر زنگخور داره گوشیت  



 پسرای

 !مردم

 دلنواز با اخمی کور گوشی را از دستش بیرون کشید و بهش

 توپید
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   که

- و درستو بخونبر   

جانب اتاقها  دلربا با چشمغرهای نرم و مالیم سمت او  

 برگشت و

   با همان لحن خندان و شوخش گفت

- پیام داد« شاهکار ننهش»یکی به اسم   همچین زیادم نبودن  

 حالتو

میس انداخت« بادیگارد سیروی»پرسید و یکی هم به اسم   

 رو

  گوشی
 دلنواز خندهاش گرفت اما عالمتی از خندیدن در چهرهاش

 هویدا

خواست در را ببندد که دلربا پیش از اتاقها ایستاد و  نشد  

   گفت

- حاال کدومشون پیشنهاد داده بودن؟  عاشق اسمگذاریتم  

ه دلنواز بود سمت او که همان هم حاال نوبت چشمغر  



 خندهاش را
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پایین  نواز در را بست و از ساختمان خارج شددل  در آورد  

 که

سیروان هم از ماشین پیاده شده بود و با تلفن همراهش  رسید  

پشت فرمان نشست و  بیآنکه صدایش کند  صحبت میکرد  

وقتی راه افتاد و تماس تلفنی  سیروان هم به او ملحق شد  

 سیروان

   قطع شد گفت

 خب حاال بگو اینجا چیکار میکنی؟-

وان صندلی ماشین را کمی خواباند و مادامی که لم میدادسیر  

 و

گفت  روی صندلی یله میکرد    

  مگه قرار نشد بادیگاردت بشم؟ دوستپسر بادیگارد طور-

   دلنواز با تعجب نگاهش کرد

 یعنی چی؟ قراره با من بیایی سر قرار کاریم؟-

کشید تا بناگوش تا طرحی  سیروان لبهایش را چسبیده به هم  

 از
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  یک لبخند مسخره بگیرد

- خوشمم نمیاد کسی زاغ  گفته بودم حوصله آقاباالسر ندارم  



 سیاهمو چوب بزنه و پشت سرم راه بیفته هلکوهلک ببینه من

 کجا

کجا پیادهت کنم؟  میرم  

 سیروان دستهایش را روی سینه گره زد و چشمهایش را

   بست

- ارم کن خیلی خستهمرسیدیم بید  محل کار امشبت   

 دلنواز روی ترمز کوبید و با فاصله از پیاده رو ماشین

  متوقف شد
 ماشینهای پشتی با بوقی کشدار از کنار او گذشتند و دلنواز

 بدون

   توجه به اخطارشان گفت

 توهم زدی تو؟! ببینم چیزمیز میزنی؟-

 سیروان الی یکی از چشمهایش را باز کرد و سرش را کج

 کرد

بعد دوباره چشمانش را بست و گفت  یدنشبرای د    

307 

Romanbooki ماریتا 

 گفته بودم از اون دوستپسر بادیگاردطورایی بشم که یه پشه-

 نر

  از جلوی اتاقت رد نشه

 !میدونی کارم چیه دیگه؟ میدونی یا نه آقای دوستپسر؟-

 قراره



میفهمی دیگه  امشب اپیالسیون کنم همه جای بدن یه مرد رو  

 یا

  نیازه بیشتر توضیح بدم
   سیروان صاف نشست در جایش و زل شد به چشمان او

 کا ِرت بده که توضیح میدی؟ فکر میکنی اونقدر بده که من-

 به

 عنوان دوستپسرت ممکنه از دیدنش عصبی بشم؟ فکر میکنی

 دیدن یه دختر جوون تو اون شرایط حال بدیه که داری

 موقعیت

 کاریتو شفاف میکنی؟

میترسید  ه شنیدن نداشت حوصل  لبهایش را جویددلنواز   

 بشنود و
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ه وقتهایی که در مثل هم  قانع شود که حق با سیروان است  

 خلوت

 خود به کارش اندیشیده بود و وقتی شرمندگی به وجود نقب

  زد

  مقابل فهمیدن مقاوت کرده بود تا مغلوب نشود

- رهاش کن  اگه بده   

   دست کشید روی پوست لبش که به سوزش افتاده بود

- باید دلربا رو بفرستم  زندگیمه  درآمدمه  کارمه  نمی تونم  



 از

  ایران بره و برای این رفتن به پول زیادی نیاز داریم

 خودتو فدای خونوادهت کردی فکر میکنی همون دلربا ده-

 سال

رفته؟ از کدوم پله باال  دیگه بدونه برای رسیدن به اوج  

- مهم اینه من میخوام فروغ  مهم نیست اونا چی فکر می کنن  

 دیگه

 حسرت چیزی رو نداشته باشه و استعدادهای دلربا مثل

 استعدادهای

  من از بین نره
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- اونقدر سرمایه داری  تو میتونی کار دیگهای رو شروع کنی  

 که

ه سالنت روضمن اینک  بتونی دوباره از نو شروع کنی  

  داری
   دلنواز با پوزخندی نگاهش کرد

 فکر میکنی سالن چهقدر درآمد داشته باشه؟ سه الین توش-

  فعاله
همین که سهم  میکرو وتاتو؛ خدمات ناخن و خدمات پوست  

 درصد

 اون سه نفر و اجاره و هزینههای سالن و حقوق منشیش در



 بیاد

  هنر کرده

  همونو گسترش بده-

 بهش فکر کرده بود اما حوصله بزکدوزک کردن و میکاپ و

گفت  شینیون را نداشت    

- این کار و شغل منه  اون کارها از حوصلهم خارجه  

  سیروان
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  فعالً همینه شاید چند وقت دیگه ولش کنم ولی فعالً نمیتونم

 اگه

ری بهاگر نه هیچ اجبا  قراره بمونی در سکوت کنارم بمون  

  موندنت نیست

  تو قبالً هم از صفر شروع کردی-

 دلنواز ماشین را روشن کرد و مادامی که توجهاش به حرکت

وارد خیابان شد و گفت  ماشینهای پشتی بود    

- بگو کجا پیادهت کنم دیرم شده  دیگه نمیتونم   

  میام باهات-

ه چشم نگاهش کرد اما چیزی دلنواز حین حرکت از گوش  

 نگفت و

پرسید  به آدرس قرارش که رسید  ه راهش ادامه دادب    

 تو ماشین میمونی؟-



   سیروان در ماشین را باز کرد و حین پیاده شدن گفت-

  بادیگارد همهجا همراهته-

نمیخواست با مانع  ه او گذاشت دلنواز تصمیم را به عهد  

  شدنش
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وارد  حساسیت او را نسبت به اتفاقهای کاریاش بیشتر کند  

 خانه

 شدند و اینبار سیروان او را تا اتاق همراهی نکرد و این

 حرکت

حس میکرد مقابل  رضایت دلنواز را به همراه داشت  او  

 نگاه

  سیروان نمیتواند کارش را درست انجام بدهد

داده بودسیروان روی مبل تکنفرهای لم   کارش که تمام شد  

 و دو

صدایش کرد و با هم از  دستی در گوشیاش چیزی مینوشت  

 خانه

ه آن فاصله تا ماشین را سیروان در سکوت هم  خارج شدند  

وقتی که ماشین را روشن کرد و حرکت  همراهیاش کرد  

  کردند

دلنواز حس کرد او  باز از سیروان صدایی در نمیآمد  

 ناراحت



ناراحتیاش را از  کوتی عامدانهاست یا شاید هم میخواهد با س  
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کمی در خیابانها بی هدف  سبکشدن حرفش نشان بدهد  

 چرخیدند

   و دلنواز بود که سکوت را شکست و پرسید

 میری خونه؟-

  سیروان باالخره دست از گوشی کشید و نگاهش کرد

 نگاهشان

   لحظه ای کوتاه به هم گره خورد و دلنواز گفت

  اگه وقت داری یه دوری بزنیم و یه آبمیوه بخوریم-

  سیروان شانه باال انداخت و باز سرش فرو رفت در گوشی

 حرص

نفسش را با حرص آزاد کرد و مقابل  دلنواز در آمده بود  

 یکی از

ایستاد  کافهتریاهایی که شبها تا دیروقت فعالیت داشتند   

 خواست

نگهش داشت و با پیاده شود که سیروان ساعدش را گرفت و  

 لحنی

گفت  که دلخوریاش مشهود بود    
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 !بشین-



امری بودن حرفش را بیشتر به رخ دلنواز کشید  نگاه تیزش   

 سپس

دلنواز با  گوشی را روی داشبورد انداخت و خود پیاده شد  

 نگاه او

بی صدا خندید  را مشایعت کرد و وقتی او وارد مغازه شد   

 حس

حس کرد گونههایش داغ شدند  ی در دلش جریان گرفتخوب   

 تا

حتی  حاال کسی اینطور برایش غیرت خرج نکرده بود  

 نپرسیده

اگرچه  بود چه دوست دارد و آبمیوه با چه طعمی بگیرد  

 رفتارهای مردساالرانه را نمیپسندید اما آنقدر حسرت

 توجههای

 مردانه را داشت که با همان خشونت جاری در رفتار و گفتار

دلش غنج بزند  سیروان هم   
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  طولی نکشید که سیروان با دو لیوان بلند آبمیوه در دست

 نزدیک

دلنواز خودش را تا در سمت او کشید و در را  ماشین شد  

 برایش

وهها را گرفت وبعد دست دراز کرد و یکی از آبمی  باز کرد  



   شاکی گفت

 پرسیدی چه طعمی دوست دارم؟ گوشیتم که اینجا گذاشتی-

 نتونستم

  بگم برام چی بگیر
نی را روی لبش گذاشت و  سیروان با چشمغرهای به او  

   گفت

  یه دقه میاومدی پایین میگفتی چی میخوای-

   دلنواز چشمانش را برایش گرد کرد

- اینجامگه نگفتی بشینم   خیلی پررویی   

   سیروان برزخی نگاهش کرد و غرولند کنان زمزمه کرد

  چهقدرم که تو حرف گوش میکنی-

   دلنواز ریز ریز خندید و سیروان باز چپ چپ نگاهش کرد
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 حاال آبزرشک میخوری یا برم یهچی دیگه بگیرم؟-

   دلنواز با خنده لبهایش را مکید

- رانندگی بلدی؟  نه میخورم  

 !نه فقط تو شوماخری-

  خند ه دلنواز این بار با صدای بلند بود

- ه خونهرفتنم حوصل  بیا بشین پشت فرمون من خیلی خستهم  

  ندارم
  بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم



مقدار زیادی  با یک مکش قوی و بلند  سیروان چیزی نگفت  

 از

ماشین را دور زد و  شد آبمیوهاش را بلعید و سپس پیاده  

 سمت

اشاره زد جایش را عوض  او که نگاهش کرد  دلنواز ایستاد  

  کند
خودش را سمت صندلی شاگرد  دلنواز از همان داخل ماشین  

 کشید
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مابقی آبمیوه را نوشید و لیوان  و سیروان جای او نشست  

 خالی

  را به دست دلنواز داد
تصویر  دست دور ساق پا گره کرده به روبهرو خیره بود  

 خانههای

 آن پایین را در هالهای از دود که مقابل صورتش میرقصید و

 محو

دودی که سیروان با پکهای عمیق از سیگارش  میشد میدید  

 رها

 می کرد و بوس گس و تلخش به مشام دلنواز خوش می

  نشست
هر چیز گس و تلخ؛انگار عادت کرده بود به   پوزخند زد  



 مثل

  روزگار سیاهش که همیشه تلخ سپری می شد

 سیروان فیلتر ته سیگار را روی زمین فشرد و نگاه دلنواز

 روی

  فیلتر مچاله شده خیره ماند
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  گفتی بریم یه جا حرف بزنیم-

 این را سیروان گفت تا نگاه دلنواز با مکث از آن فیلتر جدا

  شود
شانه  سیروان سرش را سوالی تکان داد  که نگاهش کرد او  

 باال

اصالً با هم ه شناخت کمی که  انداختنش را هم دوست داشت  

 ازش

فهمیده بود شانه باال انداختنش از بیخیالی نیست  داشت   

   پرسید

 چی ناراحتت کرده؟ از حرفهای من ناراحت شدی؟-

  دلنواز به روی خودش نیاورد از او چه شنیده

 کدوم حرفات؟-

ه او حلقه کرد و گفت بعد دستش را دور شان  سیروان خندید    

 تو فراموش کن من چی گفتم اما من فراموش نمی کنم و باز-

 هر



بهت میگم این  شب که بادیگارتت شدم و دنبالت راه افتادم  

 کار رو

  بذار کنار
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بیحوصلهتر از لحظهای که تصمیم  دلنواز بیحوصله شد  

 گرفت

 برای غصهاش گوش شنوا پیدا کند و کسی را محرم تر از

 سیروان

دست سیروان را پس  با یک حرکت عصبی به شانهاش  ندید  

 زد و

   غرید که

- فکر کردم میتونم روی تو برای  تو زندگی من دخالت نکن  

 درد

گار اشتباه کردمدل و سبک شدن حساب کنم که ان   
 بلند شد و چند ضربه به پشت مانتواش زد برای تکاندن

 خاکهای

سیروان میدانست او چقدر یکدنده است و شک  احتمالی آنجا  

 نداشت همین حاال سوار ماشین می شود و او را هم جا می

 گذارد و

دستش را کشید و با خنده توپید بهش  می رود    

- بشینم ببینم درد دلت چیه؟  دهچه نازک نارنجی ش  بشین ببینم  
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   او با تردید نگاهش کرد؛ بعد کنارش زانو زد و گفت

  تیمور قبل از مرگش پونصد میلیون از مادرش پول گرفته-

  سیروان با نگاهی باریکشده نگاهش کرد

- نمیدونم نقد گرفته یا ریختهن  معلوم نیست پولو چیکار کرده  

 به

چه جوری باید بفهمم اون پول چی شده؟  حسابش  

 سیروان باز دست او را کشید تا مجبور شود مثل او روی

 سبزهها

ی که دلنواز حین رها شدن روی سبزهها«نچ»  ولو شود  

از  گفت  

بعد مرتب نشست و گفت  حرص رفتار سیروان بود    

- چی  میترسم برم بانکها بگن یا خودشو بیار یا گواهی فوتش  

؟ کاش اون کارو نمی کردی سیروانبگم   

 که میافتادی زندون؟-

 بهتر از این عذابی بود که یک ماه آزگاره نذاشته یه شب-

 راحت
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هر شب خواب تیمور رو با سر و صورت خونی می  بخوابم  

  بینم
به خدا یه خواب آروم و راحت شده  هر شب کابوس می بینم  

  حسرت برام



میشد  صدایش هم دو رگه شد  ین جملهای که گفتبا آخر  

 صداقت

  را در کالمش حس کرد

 سیروان چرخید رو به او اما دلنواز اجازه نداد او حرف بزند

 و

   خود گفت

 اصالً کی می خواست بفهمه تقصیر منه؟ من فرداش که-

 رفتم

 خونهش می تونستم برسونمش بیمارستان و بگم نمی دونم کی

 این

بعدش هم مراسم ترحیم و تمام  بال رو سرش آورده   
 نفهمید پوزخندی که سیروان زد برای خوش خیالی اش بود یا
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 بیرحمی و قساوتی که باعث شده بود مرگ و دفن پدرش را

 به

هر چه بود دلش را لرزاند و سرش را با  آسانی شرح دهد  

  شرمندگی پایین انداخت
ت زیر چانه اش گذاشت و سرش را باال برد تاسیروان دس  

 خیره

   در نگاه نمناکش بگوید

 اون زمان من بهترین تصمیم رو گرفتم چون واقعیت اینقدر-



 که

اگر مادرش می فهمید تو کشتیش چه بالیی  میگی ساده نیست  

 سر

بر فرض از  تو می آورد؟ همین مادر و خواهر خودت  

 قصاصت

ابدالدهر یادشون می رفت تو چی فکر می کنی تا  می گذشتند  

 کار

باز بهت اعتماد کردی؟ اونقدری که االن بهت اعتماد دارن  

 می
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 کردن؟ فردا روزی هر اتفاقی می افتاد یه سر شک و

 تردیدشون به

  تو وصل می شد
  دلنواز با تاسف سر تکان داد و خودش را در آغوش گرفت

 مگه یه عمر نمی خواستی از شر تیمور و سایه سنگینش-

 راحت

فکر کن تیمور االن زنده  من این کارو برات کردم  بشی  

 ست و یه

تو هم  جا به دور از شما داره خوب و خوش زندگی می کنه  

 با

  مادر و خواهرت خوش باش و فراموشش کن



- ودنه برای عذاب وجدان؛ برای اینکه پدرم ب  فراموشم نمیشه  

 و

حرص می  از دستش عصبی بودم  من همیشه دوستش داشتم  

اونو باعث و بانی بدبختیمون می دونستم اما هیچ  خوردم  

 وقت دلم
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این عذاب تا آخر  نمی خواست بمیره یا به دست من بمیره  

 عمر

نه می تونم با کسی ازش حرف بزنم و نه می  راحتم نمیذاره  

 تونم

ه پلیس گاهی فکر می کنم برم ادار  سکوت ادامه بدم به این  

 و

  اعتراف کنم شاید یه خرده از بار عذابم کم بشه
   سیروان با چشمانی گرد شده گفت

- می خوای منو  پای منم تو این جریان گیره  دیوونه شدی  

 گرفتار

با پدر  کنی؟ من خیلی بیشتر از درگیری تو با خونواده ت  

 معتاد و

کافیه یه هفته کمتر  مادرم و بچه ها درگیرم    ماد ِر    ماد ِر  

 از

 اون مقداری که پول می خواد براش بفرستم دوباره پا میشه



 میره

  دنبال کثافتکاریهاش

  تا کی سکوت کنم؟ دارم خفه میشم-
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 تیمور کی اون پول رو گرفت؟-

  مثل اینکه چند روز قبل از مرگش-

نگاهش را از دلنواز برداشت و انگار با  سیروان پوزخند زد  

 خود

   حرف می زند زمزمه می کند

 همون وقتی که من مادرمو راضی کرده بودم بره شهرستان-

 و اون

یهو از این رو به اون رو شد و گفت  بعد از قبول حرفم  

 خودش

پس تیمور بهش پول  زندگیشو می سازه و به من نیاز نداره  

 نشون

اده بودد   
   برگشت رو به دلنواز

- ه ما رو به هم ه کاسه کوز می بینی؟ داشت با پولش هم  

  میریخت
آهی  سر دلنواز از سر شرمندگی و تاسف به طرفین جنبید  

 عمیق
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   به سینه فرستاد و گفت

- مطمئن  منو ببر جای دقیقی که دفنش کردی رو نشونم بده  

 باش نه

هیچ اسم  تو بازجویی و نه پیش کسی موقور نمیام کار توئه  

 و

به جون دلربام  رسمی از تو قرار نیست تو این ماجرا باشه  

  قسم
  سیروان با خندهای عصبی دست روی لب و بینی اش کشید

 چند

 بار سرش را تکان داد و بعد با تاثیرگذار ترین لحنی که در

 خود

   سراغ داشت گفت

- که تیمور و هر چه بر اون گذشته روبه نفع خودته   

 فراموش

باور کن من هدفم فقط و فقط کمک به شخص تو بود نه  کنی  

 هیچ

  کس دیگه
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- ولی از حاال به بعد خودم  خب من ممنونتم برای کمکت  

 تصمیم

  می گیرم چی کار کنم



دیگر ردی از خنده در صورتش نبود  لبهای سیروان جمع شد  

چشمانش تنگ شد و خیره به چشمان آبی  ه عصبی حتی خند  

 و

دلنواز سرش را پایین برد و سعی کرد  براق دلنواز ماند  

 کلمات را

  به نحوی پشت هم بچیند که علیرغم ناراحت نشدن سیروان

 تاثیر

سرش را که باال  الزم را برای قانع کردن او داشته باشد  

  گرفت

چون خودش گفت سیروان به او فرصت گفتن نداد    

- پیش منه  تیمور زنده ست   

نه عضالت چشمانش  دچار فلج عضالت شده بود انگار  

 میتوانستند از آن گردشدن یکباره به حد طبیعی خود برگردند

 و
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انگار افتاده بود  نه دهان بازماندهاش میتوانست بسته شود  

 زیر

دست سیروان  بوده عضالتش یخ زده  الیهای برف و هم  

 مقابل

 صورتش تکان خورد اما گرمای کافی برای انبساط عضالتش

 را



انگار به مرگ سلولی دچار شده بود  نداشت   

    دلنواز! اون طوری که فکر میکنی نیست؛ یعنی من-

انگیزه کافی برای رهایی از یخ زدگی و باز  آهان! همین بود  

 شدن

بلند شد و فریاد کشید  عضالتش    

- خفه شو! این همه مدت منو    خفه شو سیروان  حرف نزن  

 بازی

 دادی لعنتی؟ نفهمیدی من چه حالی دارم؟ نمیدونستی دارم چه

 عذابی رو تحمل می کنم؟ بازیت گرفته بود وسط بدبختی های

 من؟

 می کشتیش خودتو راحت می کردی این چه غلطی بود کردی

 تو؟
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 !هان؟

فکرش را  او هم کالفه بود  لند و مقابل او ایستادسیروان ب  

 نمیکرد

به اینجا ختم  اولین قرارشان بعد از اقرار به عالقهمندی  

  شود
اصالً برنامهاش همین بود  تصمیم گرفته بود به دلنواز بگوید  

 اگر

  دلنواز فرصت حرف زدن میداد



    اجازه بده-

 !حرف نزن-

    دلنواز من پدرتو بردم-

- گندی که زدی با هیچ  هیچی نگو سیروان هیچی نگو  

 مزخرفی

  توجیه نمیشه

  میشه اگه اجازه بدی حرف بزنم-
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- ه چی؟ یک ماه و نیم فرصت ه چی؟ هان؟ دیگه اجاز اجاز  

 داشتی

  بگی و نگفتی

- رفته بود تو کما  خب برای اینکه فکر نمیکردم زنده بمونه   

 من

م تو بیمارستان بستریش کردم که اگه تموم کردبه اسم خود  

 پای تو

میفهمی؟  گیر نباشه  

شاید هم خودش را مجبور به آرامش  دلنواز کمی آرام گرفت  

 کرده

چیزی نگفت اما سکوت و  بود تا معنای حرفهای او را بفهمد  

معنای اشتیاقش برای شنیدن را  نگاه ثابتش روی سیروان  

  داشت



- ه تیمور رفتی رفتم تو خونهش خوناونشب وقتی تو از   

  نشستم
 هر جور فکر کردم دیدم دلم نمیاد تو توی این مخصمه گیر

  بیفتی
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گفتم ما کی باشیم مجازاتش  بردمش بیمارستان  حق تو نبود  

  کنیم
 تیمور باید زنده بمونه شاید خدا تقاصی بدتر از اونی که ما

 براش

در نظر گرفته باشه  در نظر گرفتیم   

 چهطور بردیش بیمارستان؟ چهطور بهت گیر ندادن؟-

درد زیادی را تحمل  سیروان دستش را پشت گردنش فشرد  

 می

و حجم زیادی از این درد روی قلبش نشسته و جا خوش  کرد  

 کرده

  بود

- بعد مجبور شدم مدارک شناسایی  گفتم پدرمه از پلهها افتاده  

  بدم
یچراهی نداشتم جز اینکه مدارک پدر خودمو بدمه   

نمیتوانست قبول کند که آشفته و عصبی فریاد  باورپذیر نبود  

   زد
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 میمردی همون موقع بهم میگفتی من مدارکشو بیارم تحویل-

 بدم؟

از اینکه دلنواز فرصت کافی برای حرف  سیروان کالفه شد  

 زدن

ختنمیداد به هم میری   

- ضمن اینکه میترسیدم تو بیای و  نمیخواستم پای تو باز بشه  

  منکر بالیی که سر پدرت آوردی بشی و بندازیش گردن من
  نمیدونستم روی تو تا کجا میتونم حساب کنم

   پوزخند دلنواز تلخ و سرد بود

  تو که میگفتی از خیلی وقت پیش دوستم داشتی-

- از کجا باید  آره دوستت داشتم ولی شناختی ازت نداشتم  

 مطمئن

 میشدم چه تصمیمی میگیری و چهقدر احتمال داره حمایتم

 کنی؟

ه او را گذاشت پای رنجی که دلنواز چشمان باریک شد  

  میکشید
   آرام تر زمزمه کرد
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- ه بودیاون روزی که تعقیبت کردم و رسیدیم بیمارستان رفت  

 سراغ تیمور؟

- اگه یادت  همون روز بعد از رفتنت گفتن رفته به کما  آره  



 باشه

ه وقتم رو تو هم  یه مدت زیاد سراغت نیومدم و پیام ندادم  

بالتکلیف بودم  بیمارستان بودم تا تکلیف پدرت مشخص بشه  

 و مثل

نمیدونستم بد چیه و خوب چیه  چی(!) تو ِگل گیر کرده بودم ! 

 یه

بعد از  هفته بعد از کما در اومد ولی حافظهشو از دست داد  

 ترخیص از بیمارستان بردمش یه مرکز خصوصی نگهداری

 از

خودم جای مناسب برای نگهداریش نداشتم مجبور  بیماران  

 شدم

ولی هزینههاش سرسامآوره و منم که  منتقلش کنم اونجا  

 میدونی
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رو بدم نمیتونستم از پسش بر بیام باید خرج خونوادهم   

 تصمیم

 داشتم همین روزها باهات صحبت کنم و بگم بری سراغ

  پدرت
بار غمی که  با نفس عمیقی که بعد از تمام شدن حرفش کشید  

 از

دست کشید به صورت  سبک شد  مخفیکاری بر دوشش بود  



   دلنواز و گفت

- ی کهاولین فرصت  باور کن خودم تصمیم داشتم بهت بگم  

 بخوای

 میبرمت خودت از نزدیک ببینیش و مطمئن بشی من بهت

 دروغ

  نمیگم
اشکی که از صورتش راه گرفت  دلنواز انگار آرام گرفت  

 بیشتر

خوشحالیای که از  شبیه گریه خوشحالی بود تا گری ه غم  

 رهایی و
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یاز غمی به سنگین  رها شده بود  سبکباری نشات میگرفت  

 کوه

  خالص شده بود

 خونهت کجاست؟ کجا برم؟-

تمام مسیر از بام تا آنجا را در سکوت  دلنواز بود که گفت  

 طی

سیروان هم تمایلی به شکستن سکوت او نداشت  کرده بود   

 همین

دلنواز  شد که کل مسیر هر یک در عوالم خود درگیر ماندند  

 که



سیروان مجبور شد بگوید  آدرسش را پرسید    

  فستفود-

ه چشم نگاهش کرد او از گوش    

 نصفهشب میری شام بخوری باز؟-

- شبها همونجا میخوابم خونهم اونجاست  نه   

انگار حرفش را باور  این بار دلنواز عمیقتر نگاهش کرد  

 نکرده
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پرسید  بود    

 شب توی مغازهت می خوابی؟ مگه خونه نداری؟-

از مدار چشمان او نگه داشتسیروان نگاهش را دور     

- مجبورم یه  نه! هر چی داشتم و نداشتم خرج خونوادهم کردم  

 مدت

  اونجا بمونم تا پول جمع کنم و یه اتاق اجاره کنم
که  سکوت این بار دلنواز نه از فکر کردن به آنچه شنیده  

 بیشتر

وقتی سیروان را مقابل مغازه  از بهت و ناباوری بود  

 فستفودیاش پیاده کرد با خودش فکر کرد کدامشان بیشتر در

 حق

 !خانوادهاش ایثار کرده بود؟ خودش یا سیروان؟

 مانتو و شال همیشه مشکیاش را ابتدای راهروی اتاقها در



 سبد

از آن شبهایی بود که  همیشگی انداخت و به اتاقش رفت  

ه حوصل  

336 

Romanbooki ماریتا 

نست با همین تن خسته و کوفته بهدوش گرفتن نداشت و میدا  

صبح علیالطلوع فروغ کل اتاقش را در  رختخواب برود  

 ماشین

 لباسشویی میچپاند؛ اما ترجیح داد وسایلش شسته شود و

 خودش

هر شب حمام میرفت برای اینکه بار کثافت و غمی که از  نه  

بشوید و سبکبال  کارش و خانههای این و آن جمع کرده بود  

 به

ب برود اما امشب انگار دلش نمیخواست آنچه دررختخوا  

 دلش

میخواست بهانه برای فکر کردن  جمع شده بود سبک شود  

 داشته

امشب حتی با خواب هم  برای اوهام    برای خیال  باشد  

 غریبه

ه می خواست تا خود صبح به سیروان فکر کند و هم  بود  

 زمان

  کوتاه آشناییشان

337 



Romanbooki ماریتا 

 شب اول سیروان را شارالتانی دیده بود تیزیدار که با تهدید و

باج کشتن تیمور که انگار تصمیم  زور ازش باج گرفته بود  

 او بود

  و قسمت خودش شده بود
 شب بعد و شبهای بعدتر اما او را االف بیکاری دیده بود که

 کاری نداشت جز زنگ زدن به او و نقش سیریش را بازی

  کردن
او را  ا که مهمانش شد به شام دزدکی فستفودآن شبی ر  

پا روی همهچیز  خالفکار دزدی دید که برای یک لقمه نان  

اما  ه قفل یک اغذیهفروشی میگذارد حتی شکستن نیمه شبان  

 امشب

ه امشب سیروان را مردی دیده بود که از هم  فرق داشت  

 زار و

عیش وه آنچه همسنساالنش داشتند و با من  از هم  زندگیاش  

گذشته بود تا مادرش را از  نوش جوانی را میساختند  

 منجالب
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نگفته بود کجا میخوابد اما دلنواز حدس میزد  بیرون بکشد  

 شب

  باید روی یک تکه کارتُن مقوایی که کف مغازه میاندازد

 تشکی



  بندازد و بخوابد
نشسته بود روبهروی گاوصندوق بازش و  به خود که آمد  

 حسی که

اینبار حسش نه  متفاوت شده بود  نسبت به سیروان داشت  

  ترحم

  که تحسین بود
خودش هم برای ساختن زندگی  خودشان را با هم مقایسه کرد  

 فروغ و دلربا از همهچیزش گذشته بود؛ اما در کنارش به

 خیلی از

به  رسیده بود  یشه آرزویش را داشتچیزهای دیگر که هم  

 ماشینی

به سه سند منگولهدار خانهای که آرزویش  که دوست داشت  

 بود تا

 شبها سرش را زیر پتو پتهان نکند و انگشت در گوشش فرو

 نکند
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ه زنهایی که شب را با تیمور سر برای شنیدن صدای آه و نال  

وصندوقی که همیشه دلشرسیده بود به گا  میکردند  

 میخواست پر

شاید همین باعث میشد از ابتدای  از اسکناسهای درشت باشد  

 کار



کارتی و اینترنتی و واریز  قانون گذاشت که وجه فقط نقد  

 آنالین

پول نقد غرور بر باد رفتهاش را  فقط نقد  در مرامش نبود  

 جبران

اعتمادبهنفس داده  اسکناس های سبز و آبی و یاسی  میکرد  

 بود به

خودش هم به  او در کنار ساختن زندگی دلربا و فروغ  او  

 آرامشی

 نسبی رسیده بود اما سیروان چه؟! سیروان همه زندگیاش را

 داده

 بود و هیچ نداشت جز یک تکه کارتُن و یک تشک و پتو

 برای

ش میکردحتی فکرش هم منزجر  خوابیدن   
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 کی اومدی آبجی؟-

گیج و گنگ نگاهش  صدای دلربا چرت فکریاش را پاره کرد  

پول را در  را تکرار میکرد« هان؟»کرد و درحالیکه   

بلند شد و روبهروی آینه  گاوصندوق جا داد و درش را بست  

دلربا هم نزدیکش ایستاد  ایستاد   

- دنت نشدممیگم کی اومدی؟ متوجه اوم   

نگاهش فقط به  سرش را جلوی آینه چپ و راست کرد  



 موهای

چهقدر دلش برای موهای بلند تنگ شده بود  کوتاهش بود   

 دستی

   الی آنها کشید و گفت

- چرا نخوابیدی؟  ده دقیقهای میشه  

   دلربا روی تختخواب او ولو شد و نالید

- دمکلی تست بود باید کار میکر  از خستگی خوابم نمیبره   

 این

  یکی دو هفته تموم بشه همهتونو زخمی میکنم
   دلنواز برگشت رو به او و بهش لبخند زد
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 کنکور دادی دو سه روزه میریم سفر که هم خستگیت رفع-

 بشه و

  هم پر انرژی برگردی برای مهر
   دلربا ابروهایش را باال پایین کرد و لبش را کج کرد

- اینهمه جون کندم واسه  خسته نباشی حاتم طایی  دو سه روز  

 دو

اوکیه؟  سه روز؟ تا مهر سه چهار تا سفر میبری منو  

   دلنواز بیصدا خندید

- تو پزشکی تهران قبول شو من میبرمت سفر ترکیه  باشه   

 خوبه؟



ه دلربا با هیس کشداری که دلنواز ادا کرد همراه جیغ خف  

دلربا  شد  

بوسهای محکم از لپش  ست دور گردنش انداختبلند شد و د  

 جدا

   کرد و خودش را برای او لوس کرد
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 آبجی جونم؟ ماشینم چی میشه؟-

   دلنواز با خنده دست او را از دور گردنش باز کرد و گفت

- یهکم دستم خالی شد واسه  تا پاییز جمع و جورش میکنم  

 خرید

  این خونه ولی بهت قول دادم زیر قولم نمیزنم
 دلربا خواست دوباره او را ببوسد که دلنواز به عقب هلش داد

 و

   گفت

- لوس میکنه خودشو  برو بخواب خرس گنده   

  دلربا لبهایش را غنچه کرد و از دور برایش بوسه فرستاد

 شب

  بهخیری گفت و خواست از اتاق بیرون برود که باز ایستاد

   گفت

- میآی  داروهاشم تموم شده  فردا مامان نوبت دکتر داره  

 ببریش



 یا خودم ببرم؟

ه روز بعدش گفت دلنواز با فکر کردن به برنام    
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- فردا شب بیکارم ولی روزش خیلی  فکر نکنم برسم  

  درگیرم

 اوکی پس من میبرمش ولی شب که بیکاری مجبوری برام-

  جبران کنی

از از فرصتطلب بودن او خندید و سرش را به حالتدلنو  

 تعظیم

   خم کرد

- اون فستفودی که چند وقت پیش با هم رفتیم خوبه؟  چشم  

با  یادش نمیآمد منظور دلنواز کدام است  دلربا کمی فکر کرد  

   تردید پرسید

 همونی که سمت مولوی بود؟-

ادامه داد  با تکان سر دلنواز به نشان تایید    

 !اسم اونو میذاری جبران واقعاً؟ خسیس شدی آبجی-

 دلنواز دستهایش را پشت کمر در هم گره زد و نزدیک دلربا

بعد پچ پچ کرد  ایستاد    

- فقط اونجا میتونی  میخوام با بادیگارد سیروی آشنات کنم  
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  ببینیش



ه موذیاش را فرو خورد و بشکنی زد دلربا خند    

- بریم ببینیم کی باالخره تونسته دل آبجی ما رو  موافقم  

  بلرزونه
 دلنواز او را به بیرون از اتاق هل داد و در مقابل صدای بلند

در را میبست گفت  خندهاش    

  ببین میتونی فروغ رو بیدار کنی-

لباس خوابش را پوشید و بدون  وسایلش را جمع و جور کرد  

 دوش

جایی که عادت نداشتاز آن  گرفتن ولو شد توی تختخواب  

 بدون

توی رختخواب حالت انزجاری از  دوش گرفتن بخوابد  

 خودش

  بهش دست داد ولی این شب را واقعاً تنبیلیاش گرفته بود
 گوشیاش را به شارژری که همیشه به پریز کنار تختخواب

میخواست قفلش را باز کند که  وصل کرد  متصل بود  

 پیامکی
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باز هم مثل هر شب سیروان بود که این وقت  باز کرد  آمد  

 شب

نوشته بود  پیام میداد    

- دکتر  یه دلیل دیگه هم داشت  پنهون کردن تیمور از تو  



 گفته بود

فیلم و عکس گذشتهها رو  باهاش حرف بزنن  آشناهاشو ببینه  

به بازیابی حافظهش کمک  به محلههای قدیمی ببریدش  ببینه  

سیدم حافظهش رو به دست بیاره و باز بال بشه بهتر  میشه  

 جون

گفتم بذار ازتون دور باشه و  زندگی تو و مادر و خواهرت  

 همیشه

ببخش  الاقل دردسر نداره براتون  به همین حال باقی بمونه  

 جای

هدفم کمک بهت بود  تو تصمیم گرفتم   
الاقل حاال نمیتوانست چیزی بنویسد  جوابی به پیامش نداد   

 حاال

ه که ذهنش ملغمهای بود از زندگی خودش و سیروان و هم  

 آنهایی
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گوشی را رها کرد اما  که به نوعی با آنها در ارتباط بود  

 فکر

 !سیروان را نه

 با سر و صدای اتاق چشمانش را باز کرد اما پلکهای

 سنگینش

پچ پچهای که در البهالی جابهجایی  خیلی زود روی هم افتاد  



کرختیاش را زدود و هوشیارش  وسایل به گوشش رسید  

  کرد
مادامی که بدن شل و  فروغ و دلربا را دید  چشم که باز کرد  

 ولش

سر  سالم گفت  را منقبض می کرد و روی تخت می نشست  

 هر

د؛ دلربا بادو به سمت او چرخید و جواب سالمش را گفتن  

 مهربانی

  و فروغ با ابروهایی گره خورده
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 فروغ مالفه را روی ساعدش انداخت و با عصبانیت چرخید

 سمت

نگاه خیرهاش را در چشمان خوابآلود او انداخت و  او  

   پرسید

 دیشب دوش نگرفتی؟-

 چشمان آبی دلنواز با مالش پشت دستش بسته شد و در همان

 حال

  سرش را باال انداخت

- فقط بلدین کار منو زیاد کنین  پاشو مالفهها رو جمع کنم   

   دلنواز خودش را از تخت پایین کشید و رو به دلربا گفت

 دیروز رفتین دکتر؟-



فروغ روکش  او با نیمخندهای فرو خورده سر تکان داد  

 تشک را با

   یک دست و به ضرب از آن بیرون کشید و غرید

  یه جوری نگو رفتی دکتر که فکر کنم روانیام-

   دلنواز بی اعتنا به آن چه شنیده بود پرسید
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 گفتی باز وسواسش زیاد شده؟ نگفتی کم مونده روزی دو-

 نوبت ما

 رو هم بندازه تو ماشین لباسشویی و تمیزمون کنه؟

ای بهفروغ مالفه به دست از اتاق بیرون میرفت چشم غره   

 او

   رفت و زیر لب غر زد

  تمیز بپوشین و تمیز بگردین تا منم در آرامش باشم-

 دلنواز دست روی دهانش گذاشت تا خمیازهاش را بپوشاند و

 بعد

   اضافه کرد

 یه گالن ضدعفونی کننده بذاری جلوی در هر وقت وارد-

 خونه

  میشیم یه دور توش شیرجه میریم و تمیز میایم بیرون
آستانه در ایستاد و با چشم و ابرو چپ کردن گفتفروغ در     

  میترسم ضدعفونی کننده خوشمزگیت رو بگیره-



  دلربا پوفی زد زیر خنده و دلنواز هم که خندهاش گرفته بود

 رو به
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   او زهرماری نجوا کرد و با نگاه به ساعت گفت

- میرم حموم یه شال و مانتو برام آماده کن  اوه اوه دیرم شد   

 بدو

  دلی
وارد حمام  او از اتاق بیرون رفت و دلربا کمدش را باز کرد  

 نشده

   بود که فروغ بلند گفت

  پسر شهین رو دعوت کن می خوام ببینمش-

   ایستاد و متعجب پرسید

 شاهکار؟! برای چی می خوای ببینیش؟-

- ش؛ بی دلیلمی خوام ببینم ! 

  دلنواز چشم و ابرویی چپ کرد و وارد حمام شد
 مقابل فستفودی سیروان ایستاد و حینی که بوق را چند بار

 پشت

روی موبایلش هم تک زنگی انداخت  هم لمس می کرد   

 طولی

 نکشید که سیروان از مغازه خارج شد اما کمی کنار در ایستاد

 و با
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سپس به او در ماشین ملحق شد و سالم بی  دمانی حرف ز  

دلنواز سالمش را زیرلبی و با حرکت سر  حوصله ای پراند  

 جواب

آدرس را پرسید و  ماشین را که به حرکت می انداخت  داد  

نزدیک ترین مسیر بدون ترافیک  سیروان که مقصد را گفت  

 را

تا رسیدن به مقصد نه او چیزی گفت و  سرچ کرد و راه افتاد  

 نه

سیروان  مقابل آسایشگاه که ایستادند  سیروان چیزی پرسید  

 منتظرش نماند و زودتر از او پیاده شد اما کنار دروازه

 بزرگ

  آسایشگاه منتظر ماند تا دلنواز ماشین را قفل کند و بیاید

 سپس در

او بگذرد و خود پشت سرش را برایش باز نگه داشت تا  

 حرکت

  کرد
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 از محوطه بزرگ و پر از درخت و فضای سبز آسایشگاه

 گذشتند و

گفت باید با مدیریت  او را در سالن انتظار نگه داشت  

  صحبت کند



دلنواز خودش را به دیدن فضای بی روح و  او که رفت  

 ساکت

آن جا نداشت و فکرحس خوبی از   آسایشگاه مشغول کرد  

 می کرد

چطور می تواند در سکوت و  بیماری که به اینجا پناه آورده  

 سکون این آسایشگاه شادابی و سالمتی روحی خود را باز

  یابد
برگشت رو به او و به دکتری که  سیروان صدایش کرد  

 همراهش

دکتر آن ها را به اتاق تیمور  لبخندی زد و سالم گفت  بود  

هر دو پشت سرش  د و خودش که راه افتادراهنمایی کر  

 حرکت

از راهرویی گذشتند و در فضایی که سر و صدای  کردند  

 بیمارها

نگاه دکتر و  دکتر در اتاقی را باز کرد  به گوش می رسید  
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 سیروان رو دلنواز مانده بود و نگاه مردد دلنواز بین آن دو

  چرخید

صدای ضربان  از در که می گذشت  سپس با تانی راه افتاد  

 قلب

نمی دانست دعا کند او تیمور نباشد یا  خودش را می شنید  



 دعا کند

چند قدم از در  خودش باشد و این معمای گم شدنش حل شود  

 گذشته

نگاه آن دو را روی  بود که برگشت و به سیروان نگاه کرد  

 خود

فت و باز چرخید رو به مردی کهلبش را زیر دندان گر  دید  

 پشت

به  به آنها روی تختش دراز کشیده بود و از شیشه پنجره  

 آسمان

انگار  هر چه جلوتر می رفت  روشن و صاف خیره بود  

 نمی

سست و  پاهایش می لرزیدند و قدم هایش سست بود  رسید  

  مردد
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سر مرد تکانی  قدمی با تخت او فاصله داشت که ایستاد  

 خورد و به

بعد کل هیکلش را چرخاند و مادامی که طاق  پشت برگشت  

 باز

دلنواز یک قدم باقی مانده را جلو  به او نگاه کرد  می شد  

  رفت
تیمور کفترباز دالل کوچه  حاال مطمئن بود خودش است  



  مرغی
 خیره ماند به صورت چروکیده اش که نه حاصل گذران

که  عمر  

یک قطره  حاصل مصرف مداوم مواد مخدر و الکل بود  

 اشک از

قطره ای از چشم دیگر  وسط چشمش چکید و پشت سر آن  

  چکید
   دست گذاشت روی تخت و بعد از سال ها زمزمه کرد

- با  بابا! چی کار کردی با خودت؟ چی کار کردی با من  

 فروغ و

 دلربا؟! جای تو اینجا بود بابا؟
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هیچ ردی از  نگاه صامت و ساکت تیمور روی او خیره ماند  

خنثی و بر حرف نگاهش می کرد  آشنایی در نگاهش نبود   

 دلنواز

   زمزمه کرد

 منو نشناختی؟-

 نگاه تیمور آهسته چرخید و از کنار دلنواز به سیروان و دکتر

دلنواز هم رد نگاه او را تعقیب کرد اما کمی بعد  رسید  

   پرسید

  دختر بزرگتو یادت نمیاد؟ من دلنوازم بابا-



دست  گفت و هق هقش در فضای سرد و بی روح اتاق پیچید  

 هایش را روی صورتش گذاشت و اشک هایش را ریخت کف

برگشت و  طولی نکشید که دستی شانه اش را فشرد  دستش  

 به

  سیروان که در سکوت و با فشار دست روی شانه اش

 دلداری اش

پچ پچ کرد  کرد می داد نگاه    
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- مرسی که اون شب رسوندیش  دلم براش تنگ شده بود  

  بیمارستان
   سیروان با لبخندی کوتاه پلک بر هم زد و گفت

 می خوای ببریش؟-

   دلنواز دست زیر چشمهایش کشید و گفت

- می ترسم دوباره بیرون از اینجا حافظه شو به دست  نه  

 بیاره و

تو دیگه اینجا  برگرده به همون زندگی و کاری که داشت  

 مسئولیتی

من خودم کارهاشو انجام میدم و هزینه هاشو می  نداری  

  پردازم

  پس من میرم بیرون تا کارهاتو انجا بدی-

دلنواز  او سر تکان داد و سیروان از اتاق تیمور بیرون رفت  



دیگر  دوباره چرخید سمت تخت خواب و کنار او ایستاد  

 حرفی
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هر دو در سکوت به هم  تیمور هم چیزی نمی گفت  نداشت  

 نگاه

دست از نگاه خیره  می کردند و این تیمور بود که پیش از او  

 اش

فکرش  دلنواز کنار پنجره ایستاد  کشید و چشمانش را بست  

نمی دانست تصمیمی که گرفته درست است  متمرکز نمی شد  

 یا نه

 اما مطمئن بود فعال قصد ندارد او را به دنیای بیرون

  برگرداند
از اتاق بیرون رفت  وقتی صدای خروپف خفیف او را شنید  

 و

به بخش مدیریت رفت  برای انجام کارهای معمول   
سیروان  آه از نهادش در آورد  باز کردن دزدگیر ماشین  

 گفته بود

 بیرون منتظرش می ماند اما یادش رفته بود سوئیچ را به او

 بدهد تا

دنبال او گشت اما  عصبی از دست خود  در ماشین بنشیند  

 پیدایش
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شماره اش را گرفت و به  حین نشستن پشت رل  نکرد  

 محض

   شنیدن صدای سیروان پرسید

 کجایی تو؟-

   سیروان گفت

- کر کردم پدرت پیدا شده و دیگه کاری با همف  برگشتم مغازه  

  نداریم
نمی توانست شوخی  دلنواز لبش را زیر زبان مزهمزه کرد  

 یا جدی

فقط پیامهای آخر شبی  بودن حرف او را تشخیص بدهد  

 سیروان از

 مقابل نگاهش گذشت و حرفهایی که شب ها تا دیر وقت در

 گوش

می شد بهمگر   هم نجوا می کردند در ذهنش تکرار شد  

 همین

 راحتی برود؟ پس چه شده بود آن بادیگارد مخصوص شدنش

 که از
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  سر غیرت و تعصب بود
تماس را قطع کرد  حرصی و عصبی بی آن که چیزی بگوید  

 و



ماشین را روشن کرد  گوشی را روی صندلی کناری گذاشت  

 و با

صدای سایش تایرها در فضای آن اطراف  دوری که زد  

 پیچید و

 به پشت درختی رسید که سیروان آن جا کمین کرده بود تا

 دیده

  نشود
مانی با دیدنش تعجب کرده  ه سیروان یکراست راند تا مغاز  

   پرسید

 سراغ سیروان رو از من میگیری؟ شما که با هم بودین؟-

داخل مغازه را نگاهگاهی   دستش روی چارچوب در بود  

 میکرد و

باید می آمد  گاهی کشیک او را بیرون از مغازه می کشید   

 باید می
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این یهویی آمدن و یهویی رفتن  دیدش و جواب پس می داد  

 چه

 معنیای داشت؟ مگر از همان روز اول نگفته بود جایی برای

 کسی

ندارد؟در زندگی او وجود   که قصد رفتن دارد  

زیر نگاه  دستش را برداشت و با حرص برگشت داخل مغازه  



یکی از صندلی ها را عقب کشید و خودش  موشکافان ه مانی  

 را

مانی با درک عصبانیت خفته در  روی آن رها کرد  

  وجودش

 لیوانی آب سرد روی میز مقابلش گذاشت و بی آن که چیزی

 بگوید

جرعه  دلنواز هم حوصله تشکر نداشت  از او فاصله گرفت  

 ای از

همزمان با مانی که در  آب نوشید و لیوان را روی میز کوبید  

او هم برای سیروان تایپ کرد  گوشی اش چیزی می نوشت    

 من»
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 «فستفودم؛ منتظرتم

کارمن فعال » مدتی بعد جواب سیروان آمد که نوشته بود؛   

 دارم تا

 « غروب برنمیگردم مغازه

مادامی  آتش خشمش را شعلهور کرد  خواندن پیام سیروان  

 که

 حرصش را با هل دادن صندلی به عقب و بلند کردن صدای

دستش به  گوشخراش کشیده شدن صندلی خالی می کرد  

 لیوان



بیشاز پیش اعصابش را به  خورد و صدای شکستن آن هم  

 هم

جلو آمد و سعی کرد  لش را می فهمیدمانی که حا  ریخت  

 لحنش

   دلداری دهنده باشد

- برو من جمعش می کنم  مهم نیست   

نه اینکه نخواهد بابت ضرری که  چیزی هم نگفت  نایستاد  

 وارد
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 کرده بود عذرخواهی کند اما آنقدر از درک رفتار سیروان

 عاجز

  شده بود که حرفی به زبانش نمی آمد
در راه با شاهکار  ماشین را روشن کرد و سمت سالن راند  

 تماس

ته دلش آرزو می  گفت فروغ قصد دیدنش را دارد  گرفت  

 کرد

 شاهکار خواستار این دیدار نباشد اما او خیلی زود و مشتاقانه

   گفت

- زاحماگر م  باعث افتخار منه رفتن به دستبوسی فروغ خانم  

  نباشم شب خدمت میرسم

 قدری گوشی را روی گوشش نگه داشت و در نهایت با



« خبر آمدنش را به  به دعوت او رسمیت بخشید« مراحمین  

 فروغ

چند مشتری میکرو بلیدینگ داشت که  به سالن رفت  که داد  

 کار
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روی  سوگل را قبول نداشتند و خود او را می خواستند  

دلیصن  

شد همان دلنواز چیرهدست و ماهری که  کارش که نشست  

 هنوز

 کسی نمی توانست روی دست تاتو و خالکوبی و میکروهای

 او بلند

حتی در خیالش هم نه سیروان وجود داشت و نه تیمور  شود  

 و نه

فقط صورت های  حتی پیچانده شدن امروزش توسط سیروان  

ایشان طرح و رنگمختلفی را میدید که قرار بود به ابروه  

 جدید

  بدهد
 روی مبل اتاق استراحت نشست و پاهایش را روی میز دراز

  کرد
باز ذهن بیکار ماندهاش یاد سیروان  وقت استراحت که شد  

  افتاد



حتی  هیچ کاری شادش نمی کرد  خسته و بی انرژی بود  

 دیدن
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 اسکناس هایی که روزی قوه محرکه اش برای قوی تر شدن

 و

انگار  حاال هیچ جذابیتی برایش نداشت  مستقل شدن بود  

 انگیزهاش

 را از دست داده بود و اگر آینده دلربا نبود دلش می خواست

 حتی

 از کار معاف شود و بقیه عمرش را به گشت و گذار در

 دهکدهای

خسته بود از کار کردن  سر سبز و آرام و خاموش بگذراند   
 شوخی که نبود از چهارده سالگی افتاده بود توی بازار دنبال

 یک

  لقمه نان

می گفت باید درس بخواند و آینده  اوایل فروغ اجازه نمیداد  

 اش

ه همان روزی که بینی فروغ به خاطر ضرب  را بسازد  

 مشت تیمور
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تصمیمش را  شکست و پول نداشتند او را جراحی کنند  



  گرفت
چهارده سالش  فردای آن روز جای مدرسه رفت سراغ کار  

 بود و

تنها داراییاش از دنیا یک جفت  قد بلندی هم نداشت  ریزنقش  

 چشم آبی و موهای ابریشمی بود که از مادرش فروغ به او

 رسیده

در تله افتاد اما از همان زیباییاش باعث شد چند باری  بود  

 داغ

جست و گریخت  تیز و زبل شده بود  خاطره یازده سالگیاش   
مالحت او را برای  خوش شانس بود که با مالحت آشنا شد  

 سالنش

استعداد ذاتی او و بزرگواری مالحت ظرف  استخدام کرد  

 چند سال

بعدها مالحت به او  از او یک متخصص گریم و تتو ساخت  

به خاطر زیباییاش و جذب مخاطب برای اعتراف کرد که  

برای او  دلیل مالحت هر چه بود  استخدامش مجاب شده بود  

  شانس بزرگ زندگی اش بود
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 صدای پیامک گوشی و باز شدن در اتاق توسط سوگل

 همزمان شد

سمت موبایلی که روی میز  و دلنواز بی توجه به حضور او  



 رها

مطمئن بود سیروان پیام داده تا ساعت کار  دکرده بود پری  

 امشب

از اینکه شب بیکار بود حرصش در  را با او هماهنگ کند  

 آمد اما

 قبل از باز کردن پیام به خودش قول داد حتما بهانه ای برای

 دیدار

دستش روی گوشی  پیام را که باز کرد  امشب جور کند  

 خشک

شاهکار بود که آدرس  سیروان هنوز یادش نیفتاده بود  شد  

آدرس را برای او پیامک کرد و در مقابل لبخند  میخواست  

باز گوشی را پرت کرد آن سوی مبل  مرموزان ه سوگل   
   سوگل ماگ نسکافه را مقابلش گذاشت و گفت
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- ه میری برشخبراییه؟ جدیداً موبایلش زر زر می کنه شیرج  

 می

  داری
سوگل ریز ریز خندید  دلنواز تعمدا خودش را به نشنیدن زد  

 و

ماگش را برداشت و دوباره  دلنواز با چشم غره ای سوی او  

برای عوض کردن فضای  پاهایش را روی میز دراز کرد  



 گفتگو

   گفت

- تو کمتر از من مهارت  سوگل من به کارت ایمان دارم  

 نداری

ی کار می کنی که مشتریهاتو می پرونیولی نمی دونم چ   

 مگه

 قرار نبود من دیگه سالن نیام و این الین رو خودت

 بچرخونی؟

   سوگل با سرفهای مابقی خندهاش را فرو خورد و گفت

 فکر می کنم موقع کار صورتم داد میزنه که استرس دارم و-

 همین
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 باعث شده کسایی که براشون میکرو و هاشور زدم با اینکه

 از

وگرنه تا حاال نه  ابروشون راضیان اما پشت سرم بد گفتن  

کردم و نه هیچ مشتریای از این در ناراضی ابرویی خراب  

 رفته

  بیرون
 دلنواز کمی از نسکافه اش را نوشید و سپس ماگ را روی

 میز

   گذاشت



- جوابش که بیاد شاید تا  ر دارهچند روز دیگه دلربا کنکو  

 چند ماه

دلم  خیلی خستهام  و شاید هم برای همیشه قید کار رو بزنم  

 می

می تونم  خواد یه سفر یکی دو ماهه برم و استراحت کنم  

 روی تو

 حساب کنم؟
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جلوی  سوگل خواست جوابی بدهد که او با ادامه دادن حرفش  

 گفتن

   او را گرفت

- وقتی کارت خوبه استر ِس چی داری؟  استرسو بذار کنار  

 به

اگر نمی تونستی همون  خودت تلقین نکن که نمی تونی  

  مشتریهای قبلی رو راضی نمی فرستادی برن پی کارشون
   سوگل متفکرانه خیره اش شد و دلنواز که بلند می شد گفت

 دارم روی تو برای مدیریت و چرخوندن سالن حساب می-

 کنم

ناامیدم نکن تو رو خدا  سوگل   
   سوگل هم بلند شد و نزدیکش ایستاد

 تو از حاال می خوای خودتو خونه نشین کنی؟ مگه چند-



 سالته؟

- یکی دو ماهی استراحت کنم شاید برگشتم  خونه نشین که نه  

 سالن
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تا جایی که رزرو کردم  ولی دیگه نمی خوام شبها کار کنم  

مانجا  

  میدم اما برای بعدش دیگه به کسی نوبت نمیدم

ه سیروان فکری موذیانه در ذهنش می گفت این خواست  

 است اما او

   آن قدر لجباز و خودسر بود که صدا را سرکوب کرد و گفت

- می  بیخوابی های مکرر و شب بیداری ها فرسودهم کرده  

 خوام

  به سالن قانع باشم
گ را از دستش گرفتسوگل لبخندی به رویش زد و ما   

 دلنواز

   بابت نسکافه تشکر کرد و او حین بیرون رفتن از اتاق گفت

 من استرس رو می ذارم کنار و تو شیرجه زدن رو-

  موبایلتو
 پشت بند حرفش با خندهای بلند در را بین خودش و دلنواز

  بست
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  دلنواز لباسش را عوض کرد و از اتاق بیرون رفت

 همکاران با

 خسته نباشید از کنارش گذشتند و او با لبخند و سر تکان دادن

یادش نمی آمد کی آنقدر درگیر موبایل شده  خداحافظی کرد  

 که

از دلنواز  این از او بعید بود  توجه سوگل را جلب کرده  

 مغروری

یگر خودش را درگیر هیچ مردیکه قرار نبود بعد از اتابک د  

 کند

  اما با حضور سیروان تمام قواعد خود را زیر پا گذاشته بود
با فروغ تماس گرفت تا اگر چیزی  قبل از راندن سمت خانه  

 کم و

راه  او که گفت چیزی نیاز ندارد  کسر دارد برایش تهیه کند  

 افتاد

ندمی خواست سیروان را ببیند یا حتی شاید چ  سمت مولوی  

 کلمه

مسیر پر ترافیک و شلوغ غروب هم از  ای صحبت کنند  

 تصمیمش

  منصرفش نکرد

371 

Romanbooki ماریتا 

از  مقابل فستفود ساده و کوچک و جمعوجور او ایستاد  



 ماشین

 پیاده نشد فقط شیشه را پایین داد و به اندک مشتریهای مغازه

 نگاه

مردد بود  نگاهش را بین یخچال و میز پیشخان چرخاند  کرد  

 که

وقتی سر او را از باالی پیشخان دید که به  پیاده شود یا نه  

 شدت

با خودش فکر  از آمدن هم پشیمان شد  مشغول کار است  

 کرد

 سیروان حتی یادش رفته امروز نه صحبتی کرده اند و نه

 پیامی

ر درگیر کارش است که او وآنقد  بینشان رد و بدل شده است  

  قول نرفتنش را هم فراموش کرده است
همان اندک انرژیاش هم ته  ماشین را که روشن می کرد  

  کشید
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 بی حال و حوصله تا خانه راند و قبل از رسیدن شاهکار

 خودش را

آن قدر زیر دوش آب ایستاد تا صدای  داخل حمام انداخت  

 فروغ را

آورد که چند ضربه به در حمام زده و گفته بوددر     



 نه به اون که نصفه شب میری خودتو گربهشور می کنی و-

 میای

دلت برای پوستت  بیرون نه به حاال که دو ساعته زیر دوشی  

 نمی

  سوزه برای اون آبی که داره هدر میره بسوزه
ه خودمم تو خون» او ضمنی که با خودش زمزمه می کرد   

 آرامش

به اتاقش که  آب را بست و حوله را دور خود پیچید« ارمند  

عطر غذای فروغ هم با او تا اتاقش سرک کشید  میرفت   
   به در اتاق دلربا ضربه ای زد و گفت

  پسره اومد-
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اومدم»صدای بلند دلربا را شنید که می گفت؛  » 

 پاگرد بین اتاقها به همان راهروی ورودی ابتدای خانه باز

  میشد
 همان هم باز شد او زودتر از دلربا که هنوز مشغول

 درسخواندن

به در واحدشان  بود و فروغ که در آشپزخانه سرگردم بود  

 برسد و

فروغ در پایین را باز کرده بود  بازش کند   
از  ر ایستاده بودنگاه شاهکار که کنار آسانسو  سالم که گفت  



به سوی او برگشت  چرخیدن روی شماره روی در واحدها   

 با

ه شیرینی توی دستش لبخندی به رسم آشنایی جلو آمد و جعب  

 را به

دلنواز جعبه  فروغ هم به استقبال آمد  سمت دلنواز گرفت  

 شیرینی

روی قد و باالی  را به دست او می داد اما نگاه نمناک او  

 شاهکار
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دلنواز مجبور شد او را کمی به سمت در هل  می چرخید  

 بدهد و

  به شاهکار تعارف کند که وارد شود تا فروغ به خودش بیاید
اشک چشمان نمناک  شاهکار که از کنارشان می گذشت  

  فروغ

  روی صورتش راه گرفته بود
 شاهکار را سمت پذیرایی دعوت کردند و دلنواز حین گذشتن

 از

سمت در اتاق دلربا نگاهی انداخت و با  کنار پاگرد بین اتاقها  

  تاسف سر تکان داد اما ته قلبش لبخند بود که می شکفت

ه هم  

 توقعش از دلربا همین بود که تا آخرین نفس برای پزشکی



 تهران

  بخواند
ه کنار شاهکار نشست و نگاه فروغ روی مبل یک نفر  

 حسرتزده و

که از خجالت دست روی هم گذاشته وغمبارش را روی او   

 سرش
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دلنواز به آشپزخانه رفت  نگه داشت  را پایین انداخته بود   

 لیوان

 شربتهای لیمو را که داخل هر کدام اسالیسی از لیمو ترش

 قرار

در سینی چید و برای پذیرایی  داشت و فروغ آماده کرده بود  

شاهکار با  قابل شاهکار گرفتبه نشیمن برگشت و م  کردن  

 تشکری زیرلبی لیوان شربت را برداشت و روی میز مقابلش

دلنواز با فاصله از او نشست و رو به فروغ گفت  گذاشت    

 حاال برای چی شما گریه می کنی؟-

دست روی  فروغ با خندهای که ترکیب غم و شادی بود  

 چشمهایش

   کشید و گفت

- یاد دوستیمون که دستی دستی از بین رفت  یاد شهین افتادم  

 و



پسرش کپی خودشه  سالها از هم دور موندیم   
  بعد نگاهش را سوق داد سمت شاهکار
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- شهین اومده  نوزاد بودی  اولین و آخرین باری که دیدمت  

 بود در

  خونهمون که بگه اون منو لو نداده
ش در آمد و دلنواز دستمال کاغذی را به طرفشدوباره گریها  

فروغ برگی از جعبهاش بیرون کشید و ادامه داد  گرفت    

- وقتی فهمیدم عمرش به قد کشیدن  گفته بود یا نگفته بود  

 پسراش

خیلی ناراحت و متاسف شدم  قد نداده   
گفت  شاهکار انگار که با حرفهای او یخش آب شده باشد    

- حتی بهش گفتم با  ت شما رو ببینهپدرم خیلی دوست داش  

 من بیاد

 ولی گفت چون دعوت نیست ترجیح میده یه وقت دیگه شما

 رو

من از جریان لو دادنی که میگین خبر ندارم اما پدر  ببینه  

 گفت

 بهتون بگم مامانم تا آخرین لحظات زندگیاش همیشه نگران و
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 ناراحت شما بود و ازش خواسته بود که از شما براش



 حاللیت

  بگیره
انگار  صدای هق هق فروغ بلند شد  حرف حاللیت که آمد  

 منتظر

دلنواز با  ه گذشته را با هم ببارد جرقهای بود تا حسرت هم  

 لبخندی

گفت و مادرش را صدا کرد« ای بابایی» رو به شاهکار    

 فروغ

سه دیگهب   که نگاهش کرد لب زد   
   بعد نگاهش را به لیوان شربت روی میز داد و گفت

- بخورین وقت برای یادآوری گذشته  شربتتون گرم میشه  

  زیاده
 اگرچه هیچ تمایلی به یادآوری گذشته نداشت و دوست نداشت

 شبش

 را به تکرار غمانگیز گذشته ها بگذراند اما به رسم میزبانی

 مجبور
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و را به قدر نوشیدن شربت آرام نگه دارد و برای اینشد ج  

 که

خودش هم لیوان شربتش را در دست  شاهکار خجالت نکشد  

 گرفت



لیوان را روی میز نگذاشته بود که  و ذرهای از آن نوشید  

 دلربا

به  سالم گفت و چشمان شاهکار از باالی لیوان کریستال  

 موهای

 فر بلند و چشمان کشیده و خمار او گره خورد و شربت به

 گلویش

  پرید
  خیلی زودتر از نگاه تیز دلنواز که بین او و دلربا چرخید

 لیوان را

 روی میز گذاشت و با دستمالی جلوی دهانش را پوشاند و با

 چند
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ضمن گفتن  صدایش را صاف کرد  سرفه پشت هم  

 عذرخواهی»

بلند شد و جواب سالم و خوش آمدگویی دلربا را داد« میکنم  

 و

  دستش را به رسم آشنایی فشرد
ه دلنواز کنار او نشست و وقتی فروغ سوالهایش دلربا با اشار  

 را

 از گذشته و در مورد شهین شروع کرد و حواس دلنواز پی

 آن ها



سنی  زیر چشمی به پسرعمه تازه وارد نگاه کرد  رفت  

زا  نداشت  

 نظر او شاید حدود بیست و پنج سال اما ته ریشی که به

 صورت

موهای بلند صاف و  سنش را بیشتر نشان میداد  داشت  

 حالتدارش را کج ریخته بود که همان باعث می شد ابروهای

 پهن

حتی وقتی  قدش بلند بود  و بلندش خود را بیشتر نشان دهد  

 نشسته
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تاس صحبت کردن افتاده بود روی  و پا روی پا انداخته بود  

 شانس

 او و صدای بم و مردانهاش که مسلط و شمرده صحبت می

 کرد

نفهمید چهقدر خیره اش بوده وقتی  جذابیتش را بیشتر میکرد  

 نگاه

  از او گرفت که تیزی نگاه زیرچشمی دلنواز را حس کرد

 زیر

انداخت و لب گزید به آنی سر به زیر  خیرگی نگاه او   
 فروغ پای اجاق گاز ایستاده بود و باقی مانده غذاها را در

دلنواز ظرفهای شام را در  ظرفهای کوچکتر می کشید  



 ماشین

 ظرفشویی میچید و او تند تند وسایل پذیرایی را از روی میز

 در

  نشیمن جمع می کرد و جلوی دست دلنواز می گذاشت

 مهمانشان

مستمع مرور گذشتههایی بود که بین  ه شب رفته بود و او هم  

جز سالم تنها حرفی که  مادرش و شاهکار رد و بدل می شد  
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دم رفتن جلوی در هنگام خداحافظی  بینشان رد و بدل شد  

 بود که

 باز دستش در دست شاهکار فشرده شد و او با نگاهی عمیق

 خ و

لب زده بود  یره    

  خیلی خوشحال شدم از دیدنتون-

خواسته بود دستش را از  او هم با لبخند تشکر کرده بود  

 دست

 شاهکار خارج کند که او با مکث دستش را رها کرده بود و

 در

کشیده  ه او واقع دست دلربا از بین انگشتان بلند و گره کرد  

 شده

  بود



   ظرف میوه را روی میز آشپزخانه گذاشت و گفت

- بزنم و بخوابم  چند تا دیگه تست دارم  میرم اتاقممن دیگه    

  هر دو پشت سرش شب بهخیر گفتند و او که به اتاق رسید

 گم شد
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 در حجم حساب و هندسه و یادش رفت همان چند لحظه پیش

 در

  ذهنش ابروهای بلند شاهکار را ترسیم می کرد
ر داد و روی کانتردلنواز قرص را در ماشین ظرفشویی قرا  

ه کار کردن در خانه را بیشاز این حوصل  دستمال کشید  

 نداشت و

از آشپزخانه که خارج  همان را هم به زحمت انجام داده بود  

فروغ را در خود فرو رفته و متفکر دید که روی مبل  میشد  

 لمیده

شب به خیر گفت و سمت اتاقش  و چشمانش به سقف بود  

 رفت اما

برگشت و روبهروی فروغ  بین راه با یادآوری حرفی ایستاد  

   نشست و بی مقدمه گفت

- شهین چیو لو داده بود؟  میگم  

ه نگاه فروغ با تانی از سقف کنده شد و به چشمان ریز شد  

 دلنواز



متفکر پرسید  رسید    
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 !شهین؟-

- گفتی اومده بود بگه اون لو نداده  آره   

بعد حرکت دورانی دستش  دست کشید روی ران پایشفروغ   

 را

خاطرات گذشته را در  انگار با ماساژ دورانی پا  ادامه داد  

 ذهنش

جهت نگاهش دیگر به دلنواز نبود اما  بازیابی می کرد  

 مخاطبش

   خود او بود

- اون خونه رو که خریدیم تیمور خودشو تو  گفته بودم بهت  

 مواد

به دنیا اومده بودی و هیچی برای تو تازه  مخدر غرق کرد  

 خوردن

تیمور هر وقت یه تکه از جهیزیهم رو می فروخت و  نداشتیم  

هر کاری می کردم  خرج ما و خونه و مواد خودش میکرد  

آخرش با  موفق نمی شدم  مقابلش بایستم و نذارم بفروشه  

 کتک
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باید  دیدم اینجوری نمیشه  کار خودشو می کرد  زدن من  



 خودم

برادرای تیمور چه وقتی با هم تو  دستمو به کاری بند کنم  

 عمارت

خیلی تو  چه وقتی مستقل شدیم  گوهر زندگی می کردیم  

 زندگی ما

اصال بین اونها زندگی من و زندگی تو  دخالت می کردند  

 وجود

هر و برادرشون بود وسر همه تو زندگی خوا  نداشت  

 هیچکس حق

همون چیزی که باعث شد من طغیان  اعتراض هم نداشت  

 کنم و

  مقابلشون بایستم و از اون خونه بیرون بیایم

روی پا متوقف شد و این بار  دست فروغ با آهی که کشید  

 نگاهش

  دلنواز
ز ََ َِ  
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 را دوخت به چشمان دلنوا

- مشاغل خونگی و کار تو خونه وجود اون وقتا این همه  

  نداشت
هر  مجبور شدم به پای تیمور بیفتم که اجازه بده برم سر کار  



 بار

با یه تو دهنی خفهام می کرد  اسم مزون شمیسا رو میآوردم   

 یک

اجازه داد  ماه تو دهنی خوردم و گفتم تا باالخره راضی شد  

 برم

تو رو برداشتم و رفتم پیش خانم شمیسا همونی که  سر کار  

 قبل از

از پیشنهاد همکاریم استقبال  ازدواج تو مزونش طراح بودم  

 کرد و

دو سه روز اول خوب بود اما  قرار شد صبحها برم پیشش  

 باز

یه  یه بار به دیر اومدنم گیر می داد  بهونه تیمور شروع شد  

 بار به

تو رو بهونه  دیگه که بهونهای نداشت صبح رفتنم و یه وقت  

 می
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به هر سازش رقصیدم و چند ماهی کار  کرد که الغر شدی  

  کردم
سرخوش بودم و هر چه  دوباره شده بودم همون فروغ قدیم  

 حقوق

نصفشو خرج تو و زندگی می کردم و نصفشو به  می گرفتم  



 تیمور

تا اینکه سر و کله  ردارهباج می دادم تا دست از سرم ب  

 گوهر پیدا

اومد  بعد از سه سال که از خونهاش بیرون اومده بودیم  شد  

 سراغ

تو خواب بودی و من داشتم تو حیاط رخت چرکهاتو  ما  

با دیدنش از پای تشت بلند شدم و دستهای کفیام رو  میشستم  

 به

به سالمم جوابی نداد و با کفش رفت تو اتاق  هم کشیدم   

الشدنب  

دهانشو باز کرده بود و هر چی لیچار بود بار تیمور  رفتم  

 می کرد

که من آبروی  که بی غیرته اجازه داده من برم سر کار  
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اونها تاجر پارچه بودند و پارچهمزون  خانوادهشونو بردم  

 شمیسا

 رو تامین می کردن و کسر شأن میشد عروسشون تو همون

 مزون

اونم  سر تیمور پایین بود و هر چی گوهر میگفت  کار کنه  

 تایید

  می کرد که یعنی شما حق دارین



   دلنواز بیطاقت پرید وسط حرف او

 تو هم هیچی نگفتی؟ از حقت دفاع نکردی؟-

 ما اینجوری تربیت نشده بودیم که تو روی بزرگتر بایستم و-

که ما جلوی پدرم یه دیکتاتور به تمام معنا بود  حرف بزنیم  

 اون

من همون یه بار هم که طغیان کردم  حق صحبت هم نداشتیم  

 و از

  عمارت گوهر بیرون اومدم برام مثل شکستن شاخ غول بود

 گوهر اومده بود فقط حرف بزنه و بره؟ فقط برای این که-

 کار می
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 کردی؟

حکم برفروغ انگشتانش را در هم تاب داد و پلکهایش را م  

 هم

  کوبید

- به تیمور گفت این زن  اومده بود تو رو از من جدا کنه  نه  

 الیق

تا به خودم بجنبم تو رو بغل  بزرگ کردن این بچه نیست  

 کرد و

گریه کردم التماس کردم  افتادم به دست و پاش  راه افتاد   

 فریاد



 کشیدم ولی در مقابل هر حرکتم مشت و لگد تیمور تو سر و

  صورتم نشست که بگه مادرش حق داره و درست میگه
ه مبل مشت شد و در دلش دست دلنواز روی دست  

« ای نثار«لعنتی  

  گوهر کرد

 خودمو انداختم جلوی ماشینش ولی تیمور منو کنار کشید تا-

389 

Romanbooki ماریتا 

اونقدر کتک خورده بودم که از  راننده گوهر حرکت کنه  

 دماغ و

به دست  دستم که از گوهر کوتاه شد  ریختدهنم خون می   

 و پای

گفت قید کار رو میزنی تا برم بچه رو پس  تیمور افتادم  

  بگیرم
ازش خواهش کردم  رفتم خون ه پدرم  دیدم اینجوری نمیشه  

 کمکم

االن بهترین »    کنه بچه رو پس بگیرم ولی اون گفت

 فرصته

 از

تم بدون توگف«   تیمور جدا بشی و به خونهمون برگردی  

 برنمی

داده بودنت به  پیش شهین بودی  ه گوهر رفتم خون  گردم  



 شهین که

  با بچههای خودش تو رو هم تر و خشک کنه و بهت شیر بده
 هنوز دو سالت تموم نشده بود و شهین شایان و شاهکار رو

 شیر به

شهین طبقه باال توی دو تا اتاق زندگی می  شیر زاییده بود  

  کرد
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اون عموهای خدانیامرزت نمیذاشتن حتی  نذاشتن برم باال  

 حرف

رفتم از  برگشتم خونه و باز به تیمور التماس کردم  بزنم  

 صندوقچهم هر چی پول داشتم ریختم جلوشو گفتم دیگه کار

 نمی

اونم وقتی خودشو حسابی ساخت  برو بچهمو پس بگیر  کنم  

 و یه

تا آخر شب که برگرده دل  رت گوهررفت عما  دوش گرفت  

 تو

همهش شهین رو لعن و نفرین می کردم که آمار  سینهام نبود  

 کار

خبر داشتم با خانم شمیسا ارتباط  کردنمو به برادراش داده  

 داره و

نیمهشب بود که  مطمئن بودم اون به برادراش خبر رسونده  



 تیمور
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این بار کار کنم کاری میکنه تا عمر قسم خورد  با تو برگشت  

  دارم تو رو نبینم
پوزخندی دردناک از حقارت واژهها  فروغ پوزخند زد    

- گوهر خوب بلد بود با پول  با جیب پر پول برگشته بود  

 تیمور رو

  کشه سمت خودش
 ب

 َِ ََ  

   دلنواز با دندان قروچهای گفت

 از ترس اونا کار رو گذاشتی کنار؟-

از دنیای کوچکی که به اندازه سن این  فروغ نگاهش کرد  

 دختر

   رشد کرده بود نیشخند تلخی زد و زمزمه کرد

- دنیام  من همسن تو بودم  دنیای هر کس قد سن خودشه  

 همینقدر

منم اون وقتها فکر  بود و نگاهم تا همین ابعاد کش میاومد  

 کردم
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گی من دخالت کنن و من باید رو پایاونا حق ندارن تو زند  



 خودم

تیمور که  چند ماه فکر کردم تا تونستم نقشهای بکشم  بایستم  

منم می رفتم  میرفت مسافرت لب مرز برای آوردن جنس  

 دنبال

وقتی تیمور  تونستم تو یه مزون دیگه کار پیدا کنم  کار  

  برگشت

حاللیتگفتم پدرم اومده دنبالم و چون مادرم مریضه و ازم   

 میخواد

گفت برو و ازشون  تیمور خوشحال شد  منم رفتم خونهاش  

 بکن و

هفتهای  ه پرستاری از مادر بیمارم به بهون  بیار برای ما  

 سه روز

پولشو هم میدید می گفتم پدرم برام خرج  میرفتم مزون  

  میکنه
فراز برای دلنواز  هر چی برای تو میخریدم می گفتم داداشم  

اوایل تیمور باور کرد اما کم کم عنق شد و شروع  خریده  

 کرد به
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نذاشت تو رو  یه روز که خواستم برم سر کار  بهونهگیری  

 با

بذار بچه  گفتم به درک  گفت خودش نگه میداره  خودم ببرم  



 نگه

اون روز وقتی  داره جونش باال بیاد دیگه آزارشو تموم کنه  

 از

برمیگشتم یه ماشین با سرعت باال منو زیر گرفت و مزون  

 بعدش

دیگه چیزی یادم نمیاد تا وقتی که تو بیمارستان  فرار کرد  

 بههوش

لبم تا باالی بینی چاک خورده  دست و پام شکسته بود  اومدم  

 بود و

  هم ه صورتم زخمی بود
  انگشت اشاره فروغ آهسته باال آمد و پشت لبش کشیده شد

 تبسم

ی به چهرهاش نشست و گفتتلخ    
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- چند روزی بیمارستان موندم تا  هنوز رد بخیههاش هست  

 بهتر

ه تیمور اومد برادر بزرگ  قبل از مرخص شدن تقی  بشم  

 سراغم و

یه بار دیگه پاتو از خونه بیرون بذار تا بسپرم »   گفت

 جوری

  «بزننت که در جا تموم کنی و حسرتت به دل دخترت بمونه



 اونجا

دقیقاً از  بود که فهمیدم من خیلی وقته بازنده این زندگیام  

 همون

ه جانی و خالفکارش وقتی که قبول کردم با تیمور و خانواد  

 وصلت

  کنم
چیزی را که می شنید  دلنواز متفکرانه خیر ه مادرش ماند  

 در

چهطور ممکن بود چنین بالهایی سر  دمخیلهاش نمی گنجی  

 زنی
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به مادری فکر کرد  آمده باشد و او تک و تنها جنگیده باشد  

 که

حتی تا پای مرگ هم رفته بود  برای از دست ندادن دخترش   
بی طاقت پرسید  فکرش به این جا که رسید    

- کرده بودی    زندگیتو وقف من     ه هم    تو که     

بزاقش را بلعید و ادامه داد  بغض صدایش را دو رگه کرد    

- منو تو خونه تنها گذاشتی تا اون    چی شد اون روز لعنتی  

سرم بیاد؟    بال  

سرش را در  فروغ به تیزی از جا بلند شد و کنار او نشست  

 آغوش خود و روی سینهاش قرار داد و کنار گوشش زمزمه



   کرد

- لعنتی عوضی حالش خوب  هزار بار گفتم تو باور نکردی  

  بود
 جلوی اون مرتیکه کثافت با پا کوبید تو پهلوم که برم براش

 سیگار

دلربا تازه بیدار شده بود که بغلش کردم و راه افتادم  بخرم   

 من
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رفتم مغازه آقا  خیر ندیده فکر کردم حواسش به تو هست  

 نعمت

مجبور شدم برم یه کوچه باالتر  ت سیگار تموم کردهگف   

 وقتی

    برگشتم
ه دلنواز اجازه نداد فروغ حرفش را تمام هقهق شکسته شد  

سر  کند  

  او را محکمتر به سینهاش فشرد و روی موهایش را بوسید

 کمی

   بعد گفت

- حاضرم جونمو بدم تو اون  به جان تو که همه زندگی منی  

اموش کنیخاطر ه تلخ رو فر   
   دلنواز سرش را بلند کرد و میان هق هق نالید



- هنوزم وقتی یادم میاد از  هیچ وقت یادم نمیره  نمیشه  

 دردش به

که بهم    من تو خواب بودم که  خودم می پیچم  
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حال خرابش خراب تر شد وقتی  سکسکه افتاد به گریهاش  

 فروغ

   گفت

 ای کاش اون بال سر من می اومد تو اینقدر عذاب نمی-

  کشیدی
   اما دلنواز بدون اعتنا به آنچه شنیده بود ادامه داد

- جیغ می کشیدم ولی   من از درد   تجاوز کرد    بهم  

    تیمور
تو هم  انگار تو دنیا نبود    لعنتی افتاده بود اون گوشه   

    نبودی
ی کهوقتی اومد    دیر اومدی فروغ     

اینبار خودش سرش را به سین ه  سکسکه امانش را برید  

 فروغ

  چسباند تا اشکهای فروغ الی موهای کوتاه او جاری شود
ه وجودش درد حاال اندام زنانهاش که نه؛ هم  درد داشت  

 داشت

تن رنجورش را برداشت و  سرش را بلند کرد    حتی قلبش  



 راه
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این  عادت نداشت جلوی کسی زار بزند  اتاقافتاد سمت   

 آخرین

ه غصهاش را در خلوت مثل همیشه و هر شب هم  بارش بود  

  اتاقش زار زد

 «چند وقت بعد»

کیف کارش را باال آورد و نگاهش را متفکرانه  در را بست  

 و

قرار بود با این  دقیق روی چرم قهوهای تیر ه آن نگه داشت  

  کیف

خداحافظی  کیفی که هشت سال جور بیپولیاش را کشیده بود  

  کند

 هشت سال با او شب به شب و خانه به خانه خیابانگرد شده

 بود تا

  او با پول هنگفتی که از کار غیرمجازش به دست می آورد

 رویای

  همیشگیاش را به واقعیت گره بزند
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طماعش  ه تیمور خانه حیاط  زندگی در تک اتاق گوش  

 کرده بود به



 داشتن اتاقهای رنگووارنگی که بتواند بدون شنیدن صدای

بخوابد و مجبور نباشد  وسوسهبرانگیز زنها در آغوش تیمور  

 سر

  و صورت و گوشش را زیر پتو پنهان کند
 یادش آمد بزرگتر که شد فروغ اجازه نمیداد آنوقتها توی خانه

یا کوچهگردی  بمانند؛ یا می بردشان به پارکی همان اطراف  

 می

اما هیچ کدام از  میرفتند باالی پشتبام  کردند و اگر شب بود  

 آن

 فرارهای مصحلتی آن خاطره منحوس را از ذهنش پاک

 نکرده

  بود
دورتر از  کیف را پایین آورد و دنبال موتور سوار گشت  

 تک

مثل هر شب نشسته بود  درخت آنسوی خیابان پیدایش کرد  

 ترک
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از فردا دلش برای او  موتورش و کاله کاسکت بر سر داشت  

 هم

  تنگ میشد
حتی وقتی  با خودش فکر کرد وفا را باید از او آموخت  



 ارتباطشان

تمام آن یک ماه و چند شب  بادیگاردی او تمام نشد  قطع شد  

 را

موتورسوار  لن حرکت میکردهمین که از سا  دنبالش بود  

 دنبالش

  می افتاد و تا رسیدن به مقصد از او فاصله نمی گرفت

 دلنواز که

او همان پشت روی موتور به  وارد خانه برای کار میشد  

 انتظارش میماند و دوباره تا رسیدن به منزل همراهیاش

  میکرد

زمزمه کرد  پوزخند و بغض دلنواز در هم آمیخت    

- ردیوون ه مغرو   
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 کیف را مثل شیای بی ارزش پرت کرد روی صندلی عقب

 ماشین

آین ه وسط را روی  و خود پشت رل قرار گرفت  

 موتورسوار تنظیم

تا او سر  کرد که او هم داشت موتورش را روشن می کرد  

 موتور

دلنواز حرکت کرده و به سرعت  را بچرخاند سمت خیابان  

 دور



وارد خیابان اصلی  موتور را باال میبرد و از او دور می شد  

 شد

 و از آینه دنبال او چشم چرخاند که سعی می کرد با ویراژ

 دادن

خود را بهش برساند  بین ماشینها   
پایش را تا  بازی تمام شده بود  لبهایش را با لبخند مکید  

 آخرین

رد اماقدرت روی پدال گاز فشرد و سعی کرد او را جا بگذا  

 باز

سرعت را کم  به اتوبان که افتاد  هم ه حواسش روی او بود  

  کرد
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 دنده معکوس برگشت به پایین ترین سرعت و وقتی

 موتورسوار را

همان حرکت  کمی سرعتش را باال برد  نزدیک خود دید  

 کافی بود

 تا موتورسوار دوباره گازی به موتور بدهد و دلنواز با

 زیرکی

با همان  سرعتش را کم کند که این بار از او عقب بیفتد  

 سرعت

ماشین را کشاند کنار بزرگراه و با خنده به پسرک نگاه  پایین  



 کرد

دنبال او بگردد  که تالش داشت با کم کردن سرعت موتور   

 چند

 لحظهای توقف کرد و کمی بعد با سرعت مجاز راه افتاد و

 وقتی از

پشت  دور او را دید که او هم کنار بزرگراه متوقف شده  

 موتورش

انگار موتورسوار هم از این بازی  پارک کرد و پیاده شد  

 خسته
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 شب

شاید او هم فهمیده بود امشب آخرین ش ِب کاری  شده بود  

 دلنواز

  است
قدم زدنش سمت  دلنواز سوئیچ را بین دو دستش بازی داد  

با  وا  

او هم کاله کاسکت را از  نزدیکش که شد  طمانینه بود  

 سرش

نگاه او پر از عضب و  نگاهشان گره خورد در هم  برداشت  

 نگاه

پسرک نفهمیده بود همان چند ماه چهقدر  دلنواز پر از دلتنگی  



 وابستهاش شده که اینجوری رفته بود در سایه؟

ی به کالهروبهرو و سینهبهسینهاش ایستاد و با پوزخند  

 کاسکت

باز لبهایش را مکید  اشاره کرد اما حرف به زبانش نچرخید   
شاید هم فرصت را پاس میداد به او که  فرصت میخرید  

 زودتر
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وقتی او نخواست سکوتش  از این بازی بچگانه خالص شوند  

 را

دلنواز گفت  بشکند    

 اون روز جلوی آسایشگاه بدون خداحافظی از من گذاشتی-

 رفتی

 و نزدیک دو ماهه مثل کارآگاهها تعقیبم میکنی؟ بادیگاردمی

 هنوز؟

 هنوز تن صدایش پایین بود اما به یکباره فوران خشمش

 جوشید و

   غرید

 مگه نگفته بودم زندگی من دور برگردون نداره؟ نگفتم هر-

 جا

برو؟ واسه چی راه افتادی دنبال دورم زدی از همونجا بزن  

 من؟



 هان؟

   سیروان کاله کاسکت را روی موتور گذاشت و گفت

405 

Romanbooki ماریتا 

 اوالً صداتو بیار پایین خوبیت نداره زن صداشو تو خیابون-

 بندازه

تو اومدی دنبالم؟ تو وقتی  دوماً من رفتم  سرش     
   دلنواز حرف او را قطع کرد

- داشتم باهاتهمچین قراری ن   

   سیروان با نیشخندی ته ریشش را خاراند

- من  قرارمون مکتوب نبود ولی فکر می کردم دلی باشه  

 رفتم

 چون مجبور بودم ازت دور بشم بفهمم اون دو ماه چرا دنبالم

 موس

 موس می کردی؟ واسه خاطر پیدا کردن بابات یا تو هم دلت

 سریده؟

   با پوزخندی دستهایش را پایین انداخت و زمزمه کرد

  که فهمیدم هدف اول و آخرت پیدا کردن بابات بوده و بس-

- تو که فهمیدی چرا دنبالت موس موس می  باریکال  آفرین  

  کردم

 پس واسه چی شبها تعقیبم میکنی؟
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یش دورخالی از خشمی که لحظاتی پ  نگاه سیروان خالی شد  

حاال تهی از احساس  مردمک چشمانش پیچ و تاب می خورد  

 شده

خیرگی نگاهش را با برداشتن کاله کاسکت قطع کرد و  بود  

 آن را

پا از موتور رد کرد و وقتی روی آن  روی سر گذاشت  

  نشست

   گفت

- از  ماریتا با مادر و چند تا خواهر برادرش زندگی میکرد  

قتی مادر و بقی ه یوزپلنگهاو  تشنگی اومدند سمت روستا  

 توسط

ماریتا افتاد  ه روستا زخمی شدند مردم ترسیده و حشتزد  

 دست

ماریتا  انتقالش دادند پارک وحش تهران  محیطبانان یزد  

 هیچوقت

ه خواستند نسلشو زیاد کنند اما اجاز  با کسی معاشرت نکرد  

شماریتا بود و تنهایی  نزدیکی به هیچ یوزپلنگ نری رو نداد   
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 سرگذشت ماریتا رو که خوندم فکر کردم شاید اون دنبال رد

 و

یا حتی اون بچه یوزپلنگهایی که  نشونی از مادرش بود  



 چندی

شاید دنبال یه نشونه بود که به  پیش با هم بازی میکردند  

 زندگی

اون روز وقتی از آسایشگاه بیرون رفتم با خودم  برگرده  

 فکر

پس دیگه  کردم اگه دلنواز قصدش فقط پیدا کردن تیمور بود  

 منو

این شد که رفتم  نمی خواد   
اومدم دنبالت دیدم باز داری میری سر  شبش پشیمون شدم  

 کار

گفتم شاید ماریتای من هم دنبال یه نشونه از من  شبونهت  

اگه  باشه  

بذار باشم حتی از دور  من برم باز پناه میبره به تنهاییش  

 شاید
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  یادش بیاد چه شبهایی تا صبح زیر گوش هم از دلدادگی گفتیم
 شاید یادش بیاد من همونیام که قول دادم هیچوقت دورش

  نزنم
 همونیام که قول دادم حتی پای کار خالفش بمونم ولی تنهاش

همونیام که گفتم دوستپسر بادیگارطورم که خیلی هم  نذارم  

متعصب دار   



  سوئیچ را چرخاند و فرمان موتور را سمت خیابان گرفت

 قبل از

   روشن کردن موتور گفت

 فکر کنم دیگه بین ما نه حرف نگفتهای مونده نه راز و-

 معمایی که

تا حاالش بودم که ماریتا رو از  بخواد به هم وصلمون کنه  

فکر کردم با  ناشی بودم  نابلد بودم  انزواش بیرون بکشم  

 نجات

از حاال به  تیمور به چشمش میام اما زده بودم به کاهدون  

 بعدش

 خودتی و هر تصمیمی که می خوای برای خودت و زندگیت
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چون تو نه دنبال نشونه بودی و نه  من دیگه نیستم  بگیری  

 منتظر

  من
  سر دلنواز پایین آمد و صدای گاز موتور خیابان را پر کرد

نگاه  خودش را کنار کشید  ر موتور را که دیدحرکت تای  

 منتظرش

قبل  روی سیروان ماند اما انگار او دیگر قصد ماندن نداشت  

 از

 اینکه او برود و برای همیشه حرف نگفتهاش روی دلش بماند



 بلند

   و سریع گفت

  من دیگه شبها کار نمیکنم-

سرش را  سیروان صدایش را شنید اما مفهومش را نفهمید  

ت اوسم  

گفت کشید و    

 چی گفتی؟-

بلندتر گفت  دلنواز سوئیچ را بین دستانش فشرد    

- دیگه سر کار نمیرم  شبها فقط خونه هستم   
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زمزمه کرد  سیروان با لبخند زبان روی لبش کشید    

 هیچ وقت؟-

قرار نبود هیچ وقت دیگر آن کار  دلنواز بهش فکر کرده بود  

 را

اما با لبخندی مرموزانه گفت  شروع کند    

  بستگی داره کسی باشه که به خاطرش قید این کار رو بزنم-

 اگه

هر کاری ازش بر میاد حتی خالف عرف  ماریتا تنها بمونه   
در  بین لبخند و پوزخند گیر کرده بود  طرح لب سیروان  

 نهایت

   خند ه بیصدایی کرد و گفت



  راه بیفت-

پشت فرمان قرار گرفت و به  مت ماشینشدلنواز برگشت س  

 سیروان نگاه کرد که هنوز حرکت نکرده و او را نگاه

  میکرد
از  کمی که دور شد  ماشین را روشن کرد و حرکت کرد  

 آین ه
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موتورسوار باز هم دنبالش  وسط به پشت سرش نگاه کرد  

 راه

  افتاده بود
 نزدیک خانه شد اما حواسش ماند پیش پسرک موتورسوار که

 مثل

انگار تا مطمئن نمیشد او  هر شب سر کوچه ایستاده بود  

 وارد

نرسیده به  خیالش راحت نمی شد و نمی رفت  پارکینگ شده  

از رمپ  ریموت را فشرد و با باال رفتن در  پارکینگ  

  گذشت
ر دلربا مقابلهنوز دیدش از کوچه قطع نشده بود که تصوی  

 نگاهش

با نیشترمزی ماشین را روی شیب رمپ نگه  جان گرفت  

  داشت



 پیاده شد و کنار دیوار پناه گرفت و گوشه چشمی و با

 چشمانی به
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سیروان داشت دور  غایت گرد شده کوچه را از نظر گذراند  

 میزد

به سینه دلربا دست  که برود اما جلوی در ورودی آپارتمان  

 و با

  لبخندی که از آن فاصله شش هفت متری هم کامال هویدا بود

 به

دلنواز جوشش خون را  حرف زدن شاهکار خیره مانده بود  

 در

ناخودآگاه  تپش قلبش باال رفته بود  رگهایش احساس میکرد  

 یاد

 اولین برخورد شاهکار و دلربا افتاد و خودش را سرزنش

 کرد که

اما بعد سعی کرد  ربا چیزی نپرسیدهچرا این مدت از دل  

 خودش را

 قانع کند که اشتباه می کند و این گفتگوی نیمهشبانه جلوی در

می دانست فروغ و  هیچ علت مشکوکی ندارد  خانهشان  

 دلربا

 برای شام توسط پدر شاهکار دعوت شدهاند و احتمال را



 گذاشت به
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 اینکه شاهکار آنها را تا خانه رسانده و حرفهای نیمه تمام

خیلی زود خودش را شماتت کرد با  مهمانی را تمام می کنند  

 گفتن

 «این دو تا چه حرفی می تونن با هم داشته باشن»

حساب  خواست با نگاهی تیز و برنده  خواست جلو برود  

 دلربا را

ر نمیکف دستش بگذارد اما در کوچه و جلوی شاهکا  

 خواست به

برگشت داخل پارکینگ و سوار ماشینش  او چیزی بگوید  

  شد

 ماشین را در پارکینگ مخصوص خودش پارک کرد و

 ریموت را

منتظر ماند اول دلربا برود  باال نرفت  برای بستن در فشرد   
دلنواز  بیشتر از ده دقیقه گذشته بود که در ورودی بسته شد  

 از

دلربا داشت وارد آسانسور می  اه کردمسیر راهپله به باال نگ  

  شد
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  منتظر ماند او باال برود و سپس خودش دکمه آسانسور را زد



او را که  دلربا داشت با فروغ صحبت میکرد  باال که رسید  

دلنواز سالم  ناشیانه حرفشان را قطع کردند  دیدند  

 بیحوصلهای

مستقیم به اتاقش رفت  پراند و بیآنکه سمت پذیرایی برود   

 حینی

ذهنش را متمرکز می کرد برای  ه دوش گرفتن میشد که آماد  

  سوال پرسیدن از دلربا
  لباسهایش را کف اتاق ریخت و مطمئن بود به حمام نرسیده

  فروغ همه را راهی ماشین لباسشویی میکند
ق روبرویی که متعلق بهدر اتا  از اتاق که بیرون میرفت  

 دلربا

خود را از  قبل از بسته شدن کامل آن  داشت بسته میشد  بود  

 آن

 عبور داد و باعث وحشت دلربا شد که با دیدن او دست روی

 دهان

   میگذاشت

  هیع! چرا اینجوری میآی آبجی؟ زهره ترک شدم-
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را از نظر دلنواز با نگاهی مشکوک صورت آرایش شدهاش  

 گذراند

ه آنچه برای هم  و روی نگاه خیر ه خمارش مکث کرد  



 پرسیدن با

بیمقدمه گفت  از یادش رفت  خود مرور کرده بود    

 این پسره جلوی در چی می گفت زل زده بودی بهش دو-

 ساعت؟

 دست دلربا از روی دهانش سر خورد و پایین آمد و همزمان

 با آن

ه او گذاشت و دلنواز دست زیر چان  نگاهش نیز پایین آمد  

 صورتش

 را باال آورد اما او همچنان از نگاه کردن به او خودداری می

  کرد
   با پوزخندی صورتش را به عقب هل داد و گفت

- خودمم قلم پاشو خرد می  اگه من راهش دادم تو این خونه  

 کنم که
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دیگه نتونه برگرده و  ش اینجا افتاده باشهحتی اگه کاله  

  برداره
اما  زمزم ه آبجی گفتن دلربا با دردمندی همراه بود و التماس  

   دلنواز توجهی به عجز کالمش نکرد و تاکیدوار گفت

 هر چی بینتون بوده و هر چقدر سرم کاله گذاشتین همین جا-

 قیچی می کنی فهمیدی؟

دجواب دلربا فقط نگاهی خیره بو   



 برو همین حاال باهاش تماس بگیر و بذار رو اسپیکر و بگو-

 هر

  چی بین تون بوده تموم شده
حلقهای اشک هم اضافه شده بود  حاال به خیرگی نگاه دلربا  

 اما

محکم و مقتدرانه گفت  ذره ای دل دلنواز را به رحم نیاورد    

  همین حاال-

زمزمه کرد که دلنواز« دو ِسش دارم»دلربا چیزی شبیه   

 نشنید و

 دست او را کشید سمت میز آرایشش که موبایل گرانقیمتش

 آنجا
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دلربا دوباره زمزمه کرد  مانده بود    

  دو ِسش دارم-

شاید هم شنید و  دلنواز باز نشنید  این بار بلندتر گفت  

 نخواست به

تاکید کرد  بیاوردروی خودش     

  می ذاری رو اسپیکر من بشنوم-

 دلربا به دستش چنگ زد و خودش را بین او و میز آرایش

 قرار داد

   و ملتمسانه نالید



- عاشقشم آبجی  دوسش دارم   

پلک محکمی زد و  دندان های دلنواز روی هم ساییده شد  

 دستش

د اوبین دندانهاش که فاصله افتا  را روی لب و چانهاش کشید  

 را

آن را برداشت و  کنار زد تا به موبایل دسترسی داشته باشد  

 الگوی
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 همیشگی رمز را کشید اما اخطار نادرست بودن دریافت

در  کرد  

به  خیلی از قافله عقب مانده بود  دل به خودش پوزخند زد  

 چشمان

ه دلربا زل زد و گفت نم زد    

  به من نگاه کن-

دلنواز  نگاه دلربا نمنمک باال آمد و لبش را زیر دندان گرفت  

   گفت

  یه عمر خودمون و مادرمون از این خونواده داغ دیدیم-

 بدترین

دوست داشتم دکتر بشم از چهارده سالگی  بالها سرمون اومد  

 افتادم

  تو بازار که الاقل تو بشی اون چیزی که دوست داری



 دوست

م و قوی باشه که هر کلمه حرفش قدداشتم مادرم یه زن محک  

 هزار

 تا کتاب درس و پند و اندرزش داشته باشه نه زنی که هر

 روز یه
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ه وقتشو با دستمال و مشت قرص اعصاب می خورده و هم  

 وایتکس و سیف و کوفت و زهر مار می گذرونه و اینقدر

  لباسامونو می شوره که رنگ بهش نمونده
رو نگفتم منت سرت بذارم گفتم یادت بیاد داری بااینا   

 دوستترین

رفتی  و نزدیکترین فرد زندگیت چه دشمنی بزرگی می کنی  

 با

 دشمنمون دوست شدی؟

  تو پاشو باز کردی تو خونه آبجی-

   صدای دلنواز بی اراده باال رفت

 من پاشو باز کردم تو خونه نگفتم تو جاشو باز کنی تو تو-

 قلبت و

 بعد هم تو بغلت و تو رختخوابت که حاال تو روم نگاه کنی و

 بگی

  عاشق دشمنم شدی
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موهایش فر بلند و بازش را در  صدای فین فین دلربا درآمد  

 مشتش

از دلنواز فاصله گرفت و  گرفت و پشت گردنش را باز کرد  

 کنار

زمزمه کرد  پنجره می ایستاد    

- هر چی تو    باشه    ولی     یست آبجیشاهکار دشمنت ن  

  بگی
جلو رفت و او را برگرداند سمت خودش  دلنواز کوتاه نیامد   

 دستش را گرفت و گوشی را کف دستش کوبید و با اشاره

 ابرو به

گفت  گوشی    

  بگو بهش-

 دلربا نگاهش کرد اما او نگاه دزدید و باز به گوشی اشاره

او  کرد  

آخرین  و وارد لیست تماسها شد رمز گوشی را وارد کرد  

 تماس
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روی اسم او دست کشید و  با اسم شاهکار ذخیره شده بود  

 نگاه

   دلنواز روی گوشی ماند و گفت

  بزن رو اسپیکر-



  دلربا یک دستش را زیر بینی کشید و بی اعتراض و حرفی

تماس از سمت شاهکار وصل شد و صدایش با  اطاعت کرد  

  صدای فینفین دلربا و نفسهای عصبی دلنواز ادغام شد

- گفتم که برسم می زنگم  خانم شما جان منی   

هق هق دلربا بلند شد و او ترسیده و  این را که شاهکار گفت  

   وحشتزده گفت

- دلربا صدامو    دلربا! چی شده؟ گریه می کنی؟ دلربا   

 داری؟ جان

 شاهکار بگو چی شده؟

نچنان پشت هم بیان می کرد که دلربادلنگرانیهایش را آ  

 فرصتی

باز او بود که پرسید  برای جمع کردن هق هقش نداشت    
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 دلنواز فهمید؟ دلربا بهم بگو چرا گریه می کنی؟ دلنواز-

 چیزی

 گفت بهت؟

 دلنواز عصبی و خشمگین گوشی را از دست او چنگ زد و

   گفت

- ی فهمه زیر گوشش چه غلطینه دلنواز خره هیچ وقت نم  

 می

اومدی  کنین؟ من به شما اعتماد کردم راهت دادم تو خونهم  



 قاپ

داره درس می خونه؟  خواهرمو دزدیدی؟ ندیدی بچهست  

   او که مکث کرد شاهکار گفت

- اجازه بدین فردا آروم شدین من با  شما االن عصبانی هستین  

 شما

    صحبت می کنم و براتون
   دلنواز میان حرفش غرید

- ه منه این آخرین ارتباط شما با هر کدوم از افراد خونواد   

 دور و
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  بر دلربا پیدات نشه
   حاال صدای شاهکار بود که عجز و التماس می گرفت

 آخه چرا؟-

- چون آرزوهای خواهرم بلنده  چون قد و قواره دلربا نیستی   

 حتی

یهت به آرزوهای خواهرم نمی رسهتو آفتاب هم سا   

- ما همدیگه رو دوست  شما نمی تونین با ما این کارو کنین  

  داریم

- یکی دو ماه دیگه  عمر دوست داشتنتون کمتر از دو ماهه  

 هم از

دلربا به زودی اونقدر درسش سنگین  سر جفتتون می افته  



 میشه

  که هیچ وقت یادش نمیاد تابستون امسالش چطور گذشته

  کاش اجازه بدید خودش تصمیم بگیره-

- صالح و مصلحت خودشو نمی دونه  خودش بچهست   
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پاکوبان از اتاق بیرون رفت و  دلربا با شنیدن این حرف  

 دلنواز او

   را با نگاهش دنبال کرد و گفت

- گوشیش از این به بعد  سعی نکن تماس بگیری و پیام بدی  

 دست

  منه
بی خداحافظی تماس را قطع کرد و گوشی  که گفتاین را   

 را با

جلوی در با فروغ سینه به سینه  خودش از اتاق بیرون برد  

  شد
می دانست که اجازه داده  فهمیده بود او جریان را می داند  

 بود

  دلربا آن وقت شب توی کوچه با شاهکار حرف بزند
   به اتاق خودش رفت و بلند گفت

- حرف می زنیم بعدا حسابی با هم   

دوباره از  گوشی را خاموش کرد و در گاوصندوق گذاشت  



 اتاق
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فروغ دست او را  قبل از وارد شدن به حمام  بیرون رفت  

 گرفت و

   گفت

  حواست باشه دلربا هجده سالشه-

   تند و عصبی برگشت سمت او

- حق  بیست و هشت سال و سی و هشت سالش هم باشه  

 نداره با

  خانواده تیمور ارتباط برقرار کنه

  تو حق نداری جای اون تصمیم بگیری-

همه  اما این که نمی شد  دلش نمی خواست منت بگذارد  

 عذابها و

 بدبختی و از درس افتادن و مورد تجاوز قرار گرفتن و از

 سن کم

 کار کردن و هزار جور درشت شنیدن سهم او باشد و بقیه

 اینقدر

نهایت بی وجدانی بود  دشمن او روی هم بریزند راحت با   

 من جون نکندم از تیمور و خونواده ش دورتون کنم که حاال-

 برید
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من جون  تو دهن دشمنت و همه با هم به ریش من بخندین  

 کندم

 کار کردم یه قرون دوزار جمع کردم تا این دختر در رفاه

 زندگی

فریح و خوشی و زندگی رو به خودممن همه جور ت  کنه  

 حروم

 کردم که شماها در آرامش باشین حاال یاد من میندازی که حق

 تصمیم گیری دارین؟ پس من چی میشم این وسط؟

ه فروغ به دلربا داد که مثل نگاهش را از باالی شان  

 جوجهای

  ترسیده پشت مادرش پناه گرفته بود

- فقط یادت باشه باید بین من و شاهکار یکی  باشه مهم نیست  

 رو

پس وقتی شاهکار  چون مادرت هم طرف توئه  انتخاب کنی  

 رو

جفتتون فراموشم میکنین و میرین دنبال زندگی  انتخاب کنی  
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دیگه نه خونهای هست نه پولی که اورت خرج  خودتون  

بسه  کنین  

فدای شماها کردم هر چقدر خودمو   
می دانست  وارد حمام شد و در را محکم به هم کوبید  



 حرفهایش

با رفتار آن دو به  زخم نمک سود می شود اما نمک این زخم  

 قلب

مگر خودش آدم نبود؟  خودش پاشیده بود ! 

 تصمیم داشت مثل خیلی از هم سن و ساالنش همین یک

 امروز را

ساعت هشت و نیم بیدار تا لنگ ظهر بخوابد اما مثل هر روز  

 شد

از تخت خواب بیرون  و هر چه کرد دوباره خوابش نبرد  

  نیامد

 هیچ کاری برای انجام دادن نداشت و به این بهانه خودش را

 با
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  خواب زد تا چشمانش مغلوب شوند و دوباره بخوابد
ه خواب و بیداری بود که د ِر اتاقش نرم و بی صدا در خلس  

  باز شد
ه حرف زدن هم نداشت اما کمی حوصل  به همان حالت ماند  

 بعد

فهمید کسی برای  وقتی صدای پای فرد وارد شده تکرار شد  

 حرف

این فرض وقتی قوت گرفت  زدن با او وارد اتاق نشده است  



 که

  چند لحظه بعد آن فرد اتاق را ترک کرد
نفهمید  دلنواز الی چشمانش را باز کرد و خیره به در ماند  

 فروغ

 بود یا دلربا! نشست روی تخت و به اطرافش نگاه کرد اما

 متوجه

پتو را از روی پاهایش کنار زد و بلند  چیزی یا تغییری نشد  

  شد
  باز نگاهی به دور تا دور اتاقش انداخت و سپس بیرون رفت
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همان سو رفت و  صدای پچ پچشان از آشپزخانه می آمد  

 سالم

هر دو جوابش را دادند هم دلربا که پشت میز آشپزخانه  گفت  

 صبحانه می خورد و هم فروغ که روی اجاق گاز را دستمال

 می

بی آن که مخاطب خاصی داشته باشد گفت  کشید    

 تو اتاقم چی می خواستی؟-

 فروغ نگاهش کرد و دلربا از پشت میز بیرون رفت و تشکر

  کرد
 فروغ جواب تشکر او را داد و حین گذاشتن کتری روی

 اجاق گاز



   گفت

- بچه نیست که گوشیشو  اومدم گوشی دلربا رو بیارم براش  

زشته این رفتار با دختر بی حاشیه ای مثل دلربا  برداشتی   
نشوید و گفت دلنواز لیوان آب را با قرص معدهاش    

- مثل بچه ها باهاش  تا وقتی رفتار درست رو یاد نگرفته  

 رفتار
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  میشه
 فروغ لیوان او را که روی میز گذاشته بود به سینک منتقل

 کرد و

   جای لیوان را دستمال کشید

- درسشو خونده و کنکور  دلربا هجده سالشه  زشته دلنواز  

 داده و

    

ه حرف او گفت ه تمسخر در ادامدلنواز ب    

 حاال دیگه وقتشه یه دوست پسر بگیره خستگی درس-

 خوندنش در

  بره و سرش گرم بشه
   فروغ مقابلش ایستاد و دستمال را بین دو دستش چالند

- ه این چند وقتی که خون  شهین باعث بیکاری من نشده بود  

 آقا حاتم



خانم  خیلی از گذشته ها برام روشن شده  رفت و اومد داریم  

 شمیسا بود که مزون داشت یادته؟

  دلنواز سر تکان داد
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- وقتایی که گوهر  اون با گوهر و پسراش در ارتباط بود  

 پارچه

اون بود که  شمیسا ازش بر می داشت  های ناب می آورد  

خود عوضیش هم به مزون  ادراپورت منو به عموهات د  

 های

عموی خیر ندیدهت  دیگه سپرده بود کسی به من کار نده  

 ازش

  خواسته بود
لحنش تند بود وقتی گفت  از توجیه فروغ عصبی شد    

 این توجیه ها هیچ ارتباطی به نسبت خونی شاهگکار با-

ه خونواد  

ه گوهره و پسر شهین در هر صورت اون نو  پدری ما نداره  

هکه ی  

خیر نبینی شهین» عمر ازت می شنیدیم  » 

- شهین خیلی وقت پیش از خونواده ش جدا  من اشتباه کردم  

 شده
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  بود
   دلنواز با نیشخندی سرش را خاراند

 تیمور هم خیلی وقت پیش راهشو از خونواده ش جا کرده-

  بود
امروز میرم می  چرا نبخشیمش؟ البته هنوزم دیر نشده  

تو  آرمش  

ه مولوی باهاش زندگی کن هم وسایلتو جمع کن برو خون   

 حیفه

  شهین رو ببخشی و تیمور رو نه
   فروغ متعجب جلو آمد و گفت

- تو چی گفتی؟ مگه تو می دونی تیمور  صبر کن ببینم  

 !کجاست؟

الً نفهمید چه شد که ازاص  دلنواز از گافی که داد برآشفت  

 تیمور

فروغ شانهاش را تکانی داد و گفت  حرف زد    

- تو مگه می دونی تیمور کجاست؟  با توام  

از موقعیت پیش  او خسته از رازی که به دوش می کشید  

 آمده
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   استقبال کرد و گفت

- بردمش یه  دچار فراموشی شده  خیلی وقته پیداش کردم  آره  



  آسایشگاه و اونجا ازش نگه داری می کنن
دستمال را با حرص  فروغ دندان هایش را روی هم کشید  

 وسط

   سینک پرت کرد و گفت

 برای چی به من نگفتی؟-

  چون می خواستم فراموشش کنی و زندگیتو بکنی-

  تو حق نداشتی برای زندگی من تصمیم بگیری-

- و آسایش شماهاآره من فقط حق داشتم خودمو فدای آرامش   

 بکنم

  اما حق تصمیم گیری نداشتم
سینه به سینه دلنواز ایستاد  فروغ سرش را با تاسف تکان داد  

 و

   گفت
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 منت تصمیمی رو که خودت گرفتی و کاری رو که-

 خودخواسته

من ازت نخواستم جوونیتو بذاری پای  انجام دادی سر ما نذار  

 ما؛

همین  پس حاال ذهنتو نبند و دهنتو باز نکن  خودت خواستی  

فهمیدی؟  امروز میری تیمور رو میاری خونه  

- تیمور قراره بیاد اینجا؟  دوباره توضیح بده  نه نفهمیدم  



- برو بردار  ما مزاحم خونه و زندگی تو نمیشیم  نهخیر  

 بیارش ما

 برمیگردیم مولوی و تو هم هر جوری دلت می خواد زندگی

 کن و

  تا هر وقت شب دوست داشتی ول باش تو خیابونها
از کنارش گذشت و با صدای بلند  فروغ این را که گفت  

 دلربا را

   صدا کرد

- بسه  دلربا! دلربا زود باش وسایلتو جمع کن از اینجا میریم  

 هر چه
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  زیر دین خواهرت زندگی کردیم
می  ز آشپرخانهدلنواز سرش را گرفت و نشست پشت می  

 دانست

می دانست بد حرف زده اما خسته بود و هیچ  تند رفته  

 تصمیمی

از زندگی همیشه نحس و  کالفه بود  نمی توانست بگیرد  

 نکبتی که

دلش  دلش آرامش و عشق می خواست  داشت عاصی بود  

 زندگی

دلش می خواست دیگر نگران  بی دغدغه می خواست  



 آبرویی که

دلش می خواست دیگر نگران  نباشد  ردتیموز ازشان می ب  

دلش می خواست  اعصاب ضعیف و داروهای فروغ نباشد  

 دیگر

ه فکر و ذکرش می غص ه آینده دلربا را نخورد اما ته هم  

 رسید به

  آن سه نفر
فروغ می رفت و او نمی خواست  دیر اقدام می کرد  بلند شد  
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به اتاق فروغ  دوباره گرفتار بدبختی های خانه مولوی باشد  

 رفت

لباس هایی را که فروغ در ساک  و ساک را از دستش کشید  

 چیده

روی تخت خواب او پرت کرد و گفت  بود    

- بشین زندگیتو بکن و دست از سر تیمور و  تمومش کن  

 گذشته ها

هر روز یادت رفته  نذار آرامشی که داری از بین بره  بردار  

 یه

 مشت قرص اعصاب می خوری؟ می خوای تیمور رو بیاری

 که

دست از سر  بشه روزی دو مشت؟ بشین زندگیتو بکن فروغ  



هر ماه کلی پول به حساب  اون هم اونجا راحته  تیمور بردار  

هم جاش گرم و نرمه و هم خوراک و  آسایشگاه می ریزم  

 دکترش

مطمئن باش بهش بد نمی گذره  به راهه   
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دلنواز  فروغ با دلخوری و کینه ای آشکار نگاهش می کرد  

 ساک

   را گوشه ای انداخت و گفت

- نزدیکمون باشه  ه ماست تیمور از ما دور باشه به نفع هم  

 ممکنه

بیا و نخواه دوباره بشه همون  حافظهش رو به دست بیاره  

 تیمور

باور کن من دیگه اعصاب بدبختی های گذشته رو  گذشته  

  ندارم
دلربا هم  ه تخت خواب نشست فروغ نگاه از او گرفت و لب  

 که در

جلو آمد و کنار فروغ  قاب در ایستاده و نگاهشان می کرد  

  نشست
 دستش را دور گردن او حلقه کرد و سرش را به سر خود

  چسباند
گفت دلنواز از اتاق بیرون می رفت    



- من تو زندگی شماها دخالت نمی کنم  بیا اتاقم گوشیتو بگیر  

 اما
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  دیگه بدبختی و خوشبختی هیچ کدومتون به من ربطی نداره
 امیدوارم این درک رو داشته باشی که آینده هر اتفاقی برات

  افتاد

  پای منو وسط نکشی و از من کمک نخوای
ه اتاقش و مستقیم سراغ گاو صندوقب  دیگر نگاهش نکرد  

  رفت
 گوشی دلربا را از آن بیرون آورد و روی میز آؤایش

  انداخت
 سپس گاوصندوق را بست و لباس و کیف باشگاهش را

 برداشت و

  از خانه خارج شد

  تا ظهر باشگاه و در کنار مربی خوش اخالقش آرتمیس ماند

 آنجا

 تنها جایی بود که بی فکر گذشته و آینده فقط به خودش و به

ه لحظ  

آنجا تنهایی  حال فکر می کرد و همه را فراموش می کرد  

 جایی
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وقتی هم دلش پر می  بود که از ته دل می خندید و شاد بود  

  شد

  آرتمیس گوش شنوای خوبی برای درددلهایش بود
ه حرف های صبح هم  ت در که رسیدپش  به خانه برگشت  

 در

باز رسیده بود  پشت در مکث کرد  گوش و ذهنش تکرار شد  

 آن

صدای جیغ  کلید که به در انداخت  جا و حالش خوش نبود  

 دلربا

وحشت زده در را باز کرد و با نگاهی سرسری  را شنید  

 سمت

ه گری ه دلربا با خند راهروی اتاق ها به سمت نشیمن دوید  

با هملبش   

هراسان پرسید  سنخیتی نداشتند    

 چی شده؟ برای چی جیغ میزنی؟-

 دلربا خودش را به آغوش او انداخت و دستش را دور گردنش

 حلقه

خندان و سرخوش گفت  می کرد    
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- باورت میشه؟  دورقمی شدم  قبول شدم آبجی  

 دلنواز از خود جدایش کرد و خیره در نی نی براق چشمانش



   پرسید

 یعنی چی دورقمی؟ پزشکیه؟ تهران قبول میشی؟-

   دلربا با خنده و گریه سر تکان داد

  پزشکی تهران قبول میشم آبجی-

انگار نه انگار که  این بار دلنواز او را کشید به آغوشش  

 همین سه

محکم او را به  ده بودچهار ساعت پیش او را از خود ران  

 آغوش

روی موهایش را بوسید و همزمان  کشید و به خودش فشرد  

 با او

قدری بعد دوباره او را از خود جدا کرد  اشک شوق ریخت  

 و با

نشستند  هم روبروی فروغ که با لبخند نگاهشان می کرد   

 دلنواز

ه بغض آلودش گفت دست زیر چشمش کشید و میان خند    
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- ماشینتو هم می خرم  باید برات خرید کنم  باید جشن بگیریم   

 دوست دارم دانشگاه که میری کسی نفهمه با چه بدبختی ای

 بزرگ

دوست دارم خانم دکتر که شدی  شدی و به اینجا رسیدی  

 کسی نگه



مثل یه ملکه  از سر بدبختی خودشو کشت تا به اینجا برسه  

 میری

هر چی خواستی هر کاری داشتی تا وقتی درست  دانشگاه  

 تموم

 بشه همه رو روی من حساب می کنی باشه؟ شوهرم کرده

 باشی

فهمیدی؟  باز درس و دانشگاه و خرج و مخارجت پای منه  

ه او گذاشت و او دستش را دلربا با گریه سرش را روی شان  

 دور

وغخواهر کوچکش حلقه کرد اما نگاهش را داد به فر    

 می تونی برای فردا شب تدارک جشن ببینی؟ اگر االن لیست-

 بدی
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  میرم خرید می کنم
   فروغ با غصه خندید

  بریم نهار بخوریم بعد برای جشن تصمیم بگیریم-

   او سر باال پرت کرد

- باید لباس بخریم  نه دیر میشه   

   دلربا میان حرفش گفت

- وقت برای جشن  ه دوم هم بیاد بذار جواب مرحل  آبجی  

  زیاده



سرخوش دور خود چرخید  بلند شد    

- می تونی  به سوگل و مادرش میگم بیان  نه همین فردا شب  

منم می خوام سیروان رو دعوت  شاهکار رو هم دعوت کنی  

  کنم
  یکهو برگشت سمت فروغ که با تعجب نگاهش می کرد

   پرسید

- یروان رو دعوت کنم؟می تونم س  

   فروغ بلند شد و سمت آشپزخانه راه افتاد
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 به شرطی که قبلش برام تعریف کنی سیروان کیه و ارتباط-

 تون با

فعال هم بیاید نهار بخوریم  هم چیه   
دلربا در چیدن میز کمک می کرد  با دلربا به آشپزخانه رفت  

 اما

شت که تمرکزی روی چیدن میزاو آن قدر نقشه در سر دا  

  نداشت
 نشسته بود و با نگاهی که روی دستان فروغ و دلربا بود و

 حواسی

 که مدام به این سو و آن سو می چرخید به جشن شب بعد فکر

 می

تسلط روی این حجم از خوشحالی که به این سادگی  کرد  



این  نبود  

حاصل تمام زحمات دوازدهسالهاش بود  نتیجه   
سپس با خستگی روی  لباسش را کاور زد و در کمد گذاشت  

 تخت

همان موقع دلربا پوشیده در کت و شلوار  خواب ولو شد  

 جدیدی که
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وارد اتاق شد و گفت  خریده بودند    

 خوبه آبجی؟-

 دلنواز بلند نشد اما سرش را کمی باال گرفت و با صدایی که

 بر اثر

ه بود گفتخستگی کشدار شد    

- ببین لیست فروغ کامله؟ چیزی کم و کسر نداره؟  عالیه  

ه او کنارش نشست و گفت دلربا بی توجه به خواست    

 آبجی! چی شد گفتی شاهکار رو دعوت کنم؟-

  برای اینکه ببینه کیو برای زندگی انتخاب کرده-

 می خوای تو جشن تحقیرش کنی؟-

سپس دست  کرد ه نگران او نگاهی به چهر  دلنواز نشست  

 او را

   گرفت و حین فشردنش گفت

- اگر ذره ای درک و شعور  نه نیاز نیست من چیزی بگم  



 داشته

 !باشه می فهمه تو کجا ایستادی و خودش کجا
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- به شاهکار عالقهمند شدم  من فعال قصد ازدواج ندارم  آبجی  

 و

اما هم به اون و هم به مامان گفم من تا درسم  منکرش نمیشم  

 تموم

تو این سالها زمان زیادی برای شناخت  نشه ازدواج نمی کنم  

اون قدری  فکر نمی کنم زمان کمی باشه  شاهکار دارم  

 فرصت

 دارم که کامل بشناسمش و اگر شاهکار اونی نباشه که فکر

 می

اطر یه عالقه و عشق سادهدلیلی نداره زندگیم رو به خ  کنم  

 فنا

من دوستش دارم ولی دوست داشتن شرط کافی برای  کنم  

مگه مامان و بابا که عاشق هم نبودند؟  خوشبختی نیست  

 زندگیشون

 چی شد؟
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موهای روی صورتش را پشت  دلنواز کمی چرخید سمت او  

 گوش



شید وفرستاد و دستش را نوازش وار روی صورت او ک  

   گفت

 جدی گفتی اینا رو؟-

 به جون مامان به خودش هم گفتم تا درسم تموم نشه ازم-

 نخواد به

  ازدواج فکر کنم

 قبول کرد؟-

  گفت سخته ولی هر چی من بگم موافقه-

 امروز با آرتمیس صحبت می کردم بهم گفت خودم با-

 شاهکار

می خوام بهش بگم تو رو  همین قصد رو دارم  صحبت کنم  

 به

 شرطی بهش میدم که حق طالق و حق ادامه تحصیل و کار

 رو

  رسمی و ثبتی بهت بده
   دلربا با رضایت پلک زد

447 

Romanbooki ماریتا 

  مرسی که حواست بهم هست-

ه او را بوسید و گفت دلنواز گون    

- فردا کلی کار داریم  برو استراحت کن   

   او که بلند شد پرسید



 سیروان رو دعوت کردی؟-

   دلنواز لبخند زد

- گفتم خوش  بهش گفتم مامانم می خواد باهات آشنا بشه  آره  

 تیپ و

باید بری بز بچرونی  رسمی بیا که فروغ بانو نپسنده   

   دلربا ریز خندید

- خیلی به هم میاین  مامان حتما می پسنده   

او که  ه لبش را گزید و اشاره زد که برود دلنواز گوش  

 بیرون رفت

   دوباره روی تخت خواب دراز کشید و برای سیروان نوشت

  یه ذره موهاتو هم کوتاه کن-

   طولی نکشید که سیروان جواب داد
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- می آی  مادرت همین جوری می پسنده  آسفالت نکن دیگه  

 بیرون

 بیام دنبالت؟

به فروغ  نزدیک دوازده بود  دلنواز به ساعت نگاهی کرد  

 قول

ه دیدن داده بود دیگر هیچ شبی بیرون نرود اما وسوس  

 سیروان را

نوشت  نمی توانست با هیچ قول و تعهدی خنثی کند    



- با موتورت بیا دنبالم  میآم   

قرص های فروغ روی او اثر  می دانست تا سیروان برسد  

 می کند

آرایش  بی سر و صدا حاضر شد  و به خواب می رود  

 مالیمی

  کرد و عطر مالیمش را چند بار روی خود اسپره کرد

 سیروان که

بی صدا در اتاقش را قفل کرد و از خانه  پیام داد رسیده است  

  خارج شد
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  سیروان روی موتورش آن سوی خیابان منتظر نشسته بود

 دلنواز

سیروان که حرکت کرد  با او دست داد و پست او نشست   

 دستش

به طرز خنده آوری خودش را با  ا دور کمر او گره زدر  

 گوگوش

سیروان که از باالی شانه  و فیلم همسفر مقایسه می کرد  

 خندیدنش

   را دید پرسید

 به چی می خندی؟-

   دلنواز بلند خندید و سپس زیر گوش او گفت



- من دارم خودمو تو جاده شمال  راهتو برو بهروز وثوق  

 تصور

ر هم پشتمونهفیلمبردا  می کنم   
کمی جلوتر مقابل بستنی  سیروان خندید و سر تکان داد  

 فروشی
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هنگامی که با  ایستاد و او را مهمان بستنی قیفی سنتی کرد  

 بستنی

   مقابل او رسید گفت

 من یادم نیست بهروز وثوق واسه گوگوش بستنی خریده بود-

  یا نه

 حاال اینو داشته باش تا اون روی سگم باال بیاد و بگم

 مصبتو»

این چه آشی بود واس ما پختی  شکر دایی » 

 دلنواز از لحن او که سعی کرده بود صدای بهروز وثوق را

 تقلید

بلند خندید و گفت  کند    

- دلم می  ه اون دو ماهی که با موتور تعقیبم کردی هم  

 خواست

و جای بازیگرای فیلم همسفرترک موتورت بشینم و خودم  

 تصور



  کنم

 چرا تصور؟ من که میگم راه بیفتیم بریم صبحونه رو لب-

 دریا
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می تونی بپیچونی؟  بخوریم و تا ظهر نشده برگردیم  

   دلنواز متفکرانه گفت

 تونستن رو که می تونم ولی فرداشب جشن قبولی دلرباست-

 و منم

مامشب نخوابیده باش     

 پس کنسله؟-

   دلنواز تکهای از بستنی را روی زبانش کشید و زمزمه کرد

  اما پیشنهاد وسوسه برانگیزی بود-

  پس جشن و مهمونی فردا مهم تره-

   او با لذت خندید

- من که میگم موقعیت امشب  اما میشه به هر دوش رسید  

 دیگه

  تکرار نمیشه

 چرا؟-
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 چرا؟ بهش فکر کردی با فروغ که آشنا بشی ازت بپرسه-

 تصمیمت



 در مورد من چیه چی می خواهی بگی؟

 میگم اگه دختر شما بنده رو به غالمی بپذیره حاضرم در-

 حقش

  لطف کنم و باهاش ازدواج کنم
   دلنواز حین خندیدن گفت

- بعد خونواده ها رو چهطور با هم آشنا  خیلی لطف می کنی  

 کنیم؟

پدر من و مادر شماست  ته مقصودم از خونوادهالب   
دستش  سیروان با تکه پارچه ای که زیر فرمان موتور بود  

 را پاک

   کرد و گفت

- من قصد  ه من تو جشن ازدواجم باشن دلیلی نداره خونواد  

 ندارم

مطمئن باش به اونها بگم تو دختر  چیزی بهشون بگم  

  تیموری
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 خودشون عاقم می کنن و دیگه تمایلی به شرکت در جشن

 ازدواجم

  ندارن
بستنی نیم خورده اش را در سطل  دلنواز بی حوصله شد  

 زباله



   انداخت و گفت

 وقتی می دونی رضایت خونواده رو نداری چه اصراری-

 داری به

  این رابطه ادامه بدی
   سیروان دست او را گرفت تا سوار موتور شود سپس گفت

- زندگی من به خودم مربوطه  این تصمیم من برای زندگیه  

 پس

تو  دلیلی نداره به خاطرش پا روی خواسته ام بگذارم  

 تصمیمت رو

اگه منو اینجوری قبول داری که هستم وگرنه مغازه رو  بگیر  

 می

  بندم و منم میرم شهرستان پیش خونوادهم

 واقعا رضایت خونواده برات مهم نیست؟-
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- فقط مختصر و مفید بهت بگم  نمی خوام امشبم خراب بشه  

 برای

پس برای چیزی که وجود  اونها هم زندگی من مهم نیست  

 نداره

  زندگیمو فدا نمی کنم
 دلنواز اگرچه حالش گرفته شد اما وقتی سیروان موتور را ره

باز  فراموش کرد چه گفته و چه شنیده است  حرکت انداخت  



 دستش را دور کمر او حلقه کرد که سمت کرج می راند تا

 وارد

  جاده چالوس شود

******* 

نسیمی که از جانب  به موتور سیروان تکیه داد تا او برگردد  

 دریا

شالش را دور  باعث شد خود را در آغوش بگیرد  می وزید  

می  صدای موج دریا به گوش می رسید  گوشش مرتب کرد  

هستند اما در تاریکی آن وقت شب نمیدانست نزدیک دریا   
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از رفتن  توانست بجز آالچیق و رستوران جایی را ببیند  

 طوالنی

خستگی راه و نشستن روی موتور  مدت سیروان کالفه شد  

 هم

  مزید بر علت شده بود
تکیه اش را از موتور برداشت  سیروان را که از دور دید    

 او

پشت سر سیروان مرد  لنواز قدمی جلو رفتنزدیک شد و د  

 سن و

در دستش دو بالشت و  سال داری از رستوران بیرون آمد  

 یک



راه افتاد سمت یکی از آالچیق ها و سیروان  پتوی تا شده بود  

   گفت

  برو تو آالچیق من موتور رو بیارم همون جا-

راه افتاد  دلنواز با دندان هایی که از سر ما بر هم می خورد   

 به

456 

Romanbooki ماریتا 

او سالم گفت و مرد  مرد از آن بیرون آمد  آالچیق که رسید  

 حین

   جواب دادن سمت سیروان رفت و گفت

 دیگه چیزی الزم ندارین؟-

   سیروان تشکر کرد و گفت

- یشیمدو ساعت دیگه برای صبحونه مزاحمت م   

آن دو« در خدمت شما هستم  خواهش می کنم» مرد با گفتن   

 را

سیروان موتور را مقابل آالچیق گذاشت و خود  ترک کرد  

 وارد آن

دلنواز را دید که نشسته و پتو را دور خود پیچیده است  شد   

 یکی

   از بالشت ها را برداشت و گفت

 چرا معذب نشستی؟ دراز بکش تا خورشید طلوع کنه یه-

 چرتی



به محض روشن شدن هوا صبحونه می خوریم و  بزنی  

 برمی
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  گردیم
 خودش هم بالشت را با فاصله از دلنواز نزدیک در ورودی

 آالچیق

 گذاشت و خواست دراز بکشد که با دیدن دلنواز که هنوز

 نخوابیده

ایستاد و گفت  بود    

  اگه به خاطر من معذبی من برم بیرون تو راحت باشی-

 دلنواز دراز کشید و مادامی که پتو را روی خود مرتب می

 کرد

   گفت

- تو پتو الزم نداری؟ بدون پتو سرده  نه من مشکلی ندارم   

- سردم نیست  من راحتم   

دلنواز به پهلو شد و  سپس دراز کشید و در خودش جمع شد  

   صدایش کرد

- قبال اومدی اینجا؟ سیروان!  

 سیروان با چشم بسته بی آن که نگاهش کند صدایی شبیه

 «اوهوم»
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او دوباره پرسید  از گلو خارج کرد    

 فهمید نسبتی نداریم؟-

  آره-

 پس چطور بهت آالچیق رو اجاره داد؟-

  حاال که داد-

- ا ومیگم! نکنه یههو پلیس یا مامورای گشت شب بیان اینج  

 بفهمن

  ما به هم نامحرمیم

- ما هم دو ساعت دیگه راه می افتیم  ایشاال که نمیان   

فقط خسته بود که آن  خوابش نمی برد  دلنواز سکوت کرد  

 هم با

دوباره پرسید  دراز کشیدن و استراحت برطرف می شد    

 !تو سردت نیست واقعاً؟-

- بگیر بخواب دیگه دختر  نچ   

- سیروان! برو بپرس شاید پتوی دیگه ای داشته  خوابم نمیآد  

  باشه
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 سیروان تند و تیز برجا نشست و کف دستش را به پیشانی اش

   کوبید

- ببین ما رو به چه مصیبتی انداختی  مصبتو شکر دایی ! 

 دلنواز که از حرکت او جا خورده و ترسیده بود سر جایش



 نشست

ه ای بلند گفتو با خند    

- فکر کردی هی سوال می پرسیدم هنوز  خیلی لوسی سیروان  

 تو

 فکر فیلم همسفرم؟

 نیستی؟-

- االن نگران توام که سرما نخوری  نه دیگه یادم رفته بود   

- این یارو همین چند تا تکه رختخواب  باور کن سردم نیست  

 رو

بخواب فردا خسته میشی  داشت   
ه پتو را باال کشید و گفت دلنواز لب    

- فکر سرماخوردنت نمی ذاره بخوابم  بیا زیر پتو   
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شاید فکر می کرد  سیروان عمیق و دقیق خیره اش شد  

 دلنواز

ه مصمم او را اما وقتی چهر  قصد سر به سر گ اشتن دارد  

  دید

شدلنواز خود  بالشتش را برداشت و کنار بالشت او انداخت  

 را

 کنار کشید و حجم زیادی از پتو را آزاد کرد و سیروان برای

 اینکه



ه او مطمئن شود گفت نبست به خواست    

- نگی نگفتی  بیام زیر پتو بغلت می کنم   

 دلنواز ریز ریز خندید و سیروان با یک حرکت بلند خودش

 را

یک دستش را زیر سر  کشید سمت او و زیر پتو جا داد  

 ستون کرد

از حرکت او  یگرش را روی صورت دلنواز کشیدو دست د  

 چشم
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او خم شد و پشت چشم دلنواز را بوسید و  دلنواز بسته شد  

 سپس

   پرسید

- مغازهم  کارمو تازه شروع کردم  ه شرایطی که دارم با هم  

 مال

قبول می کنی با من  خودم نیست و خونوادهم طردم می کنن  

 ازدواج کنی؟

سیروان هم  بعد چرخید روبه او  دلنواز چشمانش را باز کرد  

 دستش را از زیر سر بیرون کشید تا صورتشان کنار هم و

 چشم در

  چشم باشند

 اگه یه وقتی پشیمون بشی که چرا بین من و خونوادهت منو-



 انتخاب کردی چی میشه؟

- ولی ازت می خوام هر وقت خونوادهم  پشیمون که نمیشم  

 منو

میآی؟  باهام بیای  ند و قرار شد برم پیششون بخشید  
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   دلنواز محکم پلک زد و لبهایش را روی هم فشرد

  میآم-

   سیروان او را به آغوش کشید و گونهاش را بوسید

  بخواب عزیزم-

بدنش روی  از سر و صدا راه افتاده اطراف آالچیق بیدار شد  

خودش را آرام از بین  سطح چوبی آالچیق خشک شده بود  

 دستهایش سیروان بیرون کشید و از البهالی دیوار چوبی

 آالچیق

روز شده بود و زندگی به جریان افتاده  به بیرون نگاه کرد  

  بود
برای  ساعت حدود شش بود  گوشی موبایلش را نگاه کرد  

 فروغ

   پیام نوشت

« م رفتم و تا ظهر برمی گردممن صبح زود جایی کار داشت » 

سیروان نشسته  سیروان را بیدار کرد  پیام را که ارسال کرد  

 بین



پشت پلکهایش را مالید و پرسید  او و پتو    
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 ساعت چنده؟-

- زودتر برگردیم من کلی کار دارم  شش شده   

بیرون که رفت دلنواز پتو را تا کرد و روی  او بلند شد  

شتهابال  

مردی که ساعتی پیش  سپس از آالچیق بیرون رفت  گذاشت  

آمد و رختخوابها را تحویل  آالچیق را به آنها اجاره داده بود  

سپس آن دو پشت سرش راه افتادند و به پشت  گرفت  

 رستوران

خورشید داشت  حاال می توانست دریا را خوب ببیند  رفتند  

 از دل

سطح آب فضایی دیدنی دریا بیرون می آمد و انوارش روی  

 و

تا صبحانهشان آماده شود  تماشایی را به نمایش گذاشته بود   

 کنار

سپس با صدای سیروان سمت یکی از میز و  ساحل قدم زد  

عطر نان گرم و تخم  نیمکتهای چوبی روبروی دریا رفت  

 مرغی
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ذائقهاش را تحریک کرد  ه محلی نیمرو شده بود که در کر   



 نزدیک

این بهترین  سیروان نشست و اولین لقمه را از دست گرفت  

کنار سیروان که حاال احساس می کرد  صبحان ه عمرش بود  

 چقدر

  عمقاً دوستش دارد و از بودن در کنار او راضی است

 آخرین

کی نداشتش  برگشت و به او نگاه کرد  لقمهاش را که خورد  

 که

ه زندگیاش داشتن سیروان است هم اینکه مهم ترین خواست   

 تمایل و

   تشکرش را با فشردن دست او ابراز کرد و لب زد

  ممنون-

سیروان دیر کرده بود و تلفنش را هم  استرس گرفته بود  

 جواب

؟ نمی دانست نمی دانست هدفش از این کار چیست  نمی داد  

 او چه
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 می پوشد؟ چهطور می آید؟ فقط دلش می خواست بهانه دست

 فروغ

بخصوص وقتی با شاهکار مقایسهاش می کرد که کت  ندهد  

 و



 شلوار پوشیده و بسیار آراسته آمده بود و برای دلربا یک سبد

 گل

همان لحظه برق چشمان  رز و کتاب سینوهه هدیه آورده بود  

  فروغ را دیده بود
 تنها مهمانانش سوگل بود که همراه با مادرش آمده بود و

 شاهکار و

آقاحاتم  دیگر کسی را نداشتند تا دعوت کنند  دوستان دلربا  

 چدر

 شاهکار هم تلفنی حال بد همسرش را دلیل نیامدنشان عنوان

 کرده

 بود و دلنواز پیش خودش فکر کرده بود شاید هر بار

 دعوتشان را

آنها هم  دلربا به منزلشان نرفته رد کرده و با فروغ و  

 بهانهای
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البته که از این بابت خوشحال بود  برای نیامدن پیدا کردهاند   

 هیچ

شاهکار را هم  دلش نمی خوالست با آن ها در ارتباط باشد  

 فقط به

  خاطر دلربا تحمل می کرد
دوستانش با چشم به دلربا که بین  او را که نزدیک خود دید  



 نشسته

اشاره کرد و گفت  و می گفتند و می خندیدند    

- اون هنوز از زندگی چیزی  دنیای دلربا همین قدر ساده ست  

قصد  از حاال به بعد باید درس بخونه و جوونی کنه  نفهمیده  

ممکنه بعدها تو دانشگاه یا حتی وقت  ازدواج نداره  

 کارورزی تو

جذوب یکی از همکارانشبیمارستان خواسته یا ناخواسته م  

 بشه و

ممکنه نظرش با امروز خیلی فرق  حتی با شما مقایسهش کنه  

حتما  چیز عجیبی هم نیست اگر این اتفاق بیفته  داشته باشه  

 شما هم

  به این موضوع فکر کردین
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  او سر تکان داد به تایید

- حتی اگر سالها  اینا رو گفتم که بعدها جای گله باقی نمونه  

 بگذره

 و نظر دلربا تغییری نکنه شروط ضمن عقد شما ممکنه با

 بقیه فرق

اینا رو هم به شما گفته؟  داشته باشه  

  او باز سر تکان داد

 پس امیدوارم اون موقع کسی بابت این شروط شما رو-



 سرزنش

رودر جریان شرط و شروط مابهتره کم کم خونواده   نکنه  

 بذارین؛

  حق تحصیل و کار و طالق
   شاهکار این باز ضمن سر تکان دادن گفت

- انجامش میده؛ از  من معتقدم کاری رو که زمان میخواد  

 حاال

  بهش فکر نکنیم و به زمان بسپاریمش
   حاال نوبت دلنواز بود که سرتکان بدهد
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- به آسونی بپذیردش و  هر خوابی براتون دید امیدوارم زمان  

 سخت

  نگیرین
ته دلش دعا می کرد زمانه  شاهکار را که ترک می کرد  

 خواب

زنگ آیفون مسیرش را تغییر  خوش شاهکار را تعبیر نکند  

  داد
دکمه  دیدن تصویر سیروان دوباره دلشورهاش را زیاد کرد  

 را

او را که از الی در  فشرد و جلوی در به انتظارش ایستاد  

ه باز شد  



سیروان  لبخندی عریض بر لبش نقش بست  آسانسور دید  

 موهای

 بلندش را کوتاه کرده بود و اگر چه هنوز لباس اسپرت به تن

 داشت

برگشت فروغ را صدا بزند که او را  اما شیک بود و آراسته  

 پشت

ای زد و خود را کنار کشید تالبخند دستپاچه  خود دید  

 سیروان وارد
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گفت  فروغ با نگاهی خریدارانه به سر تا پای او  شود    

  خوش اومدید پسرم-

حواسش بود که فروغ  تا پایان جشن  قلب دلنواز باال آمد  

 سیروان

  را به حرف می گرفت
ه گاز را خاموش کرد و استیک را در بشقاب زیر شعل  

  برگرداند
صندلی را  لیوانش را با نوشابه پر کرد و روی میز گذاشت  

 عقب

خیلی  کشید و هنوز ننشسته بود که زنگ آیفون متعجبش کرد  

 زود

ه قبل که پدر شاهکار هفت  بود برای برگشتن فروغ و دلربا  



 به

امشب آنها را به منزلش دعوت کرده  جشن دلربا نیامده بود  

 بود تا
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دلنواز باز نپذیرفته بود همراهشان  هدی ه دلربا را بدهد  

  برود
دکمه را فشرد و در  بلند خندید  پشت آیفون که قرار گرفت  

 هال را

به سر تا پای خودش نگاهی کرد و دستی بین  باز کرد  

 موهای

طولی نکشید که سیروان را بین قاب در دید و  کوتاهش برد  

 قبل از

دنش را بپرسد خو ِد او گفتاینکه علت آم    

- اومدم با هم بخوریم  دیدم تنهایی دلم نیومد تنها شام بخوریم   

   دلنواز خندید و سمت آشپزخانه رفت

  حداقل خبر می دادی یه چیزی درست می کردم-

 سرزده اومدم ببینم همسرم آیندهام آشپزیش چطوره؟-

 دلنواز استیک را نصف کرد و نصف آن را مقابل سیروان

 گذاشت

   و گفت
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- این بار آقای خونه می پزه و خانم  قراره جامون عوض بشه  

 خونه

  می خوره
   سیروان تکه ای از استیک آبدار را در دهان گذاشت و گفت

- قرار نیست چون من آشپزیم خوبه تو ما  از این خبرام نیست  

 رو

خودته کارهای خونه از جمله آشپزی پای  آسفالت کنی   

  من سرگرم مدیریت فودکورتم هستم-

جرعهای از نوشابه ای که  لقمه وسط گلوی سیروان ماند  

 دلنواز

نوشید و قبل از این که او چیزی بپرسد  مقابلش می گذاشت  

 دلنواز

   گفت

- سالن رو هم قراره  اون دو تا خونه رو گذاشتم برای فروش  

 به

  صاحبش تحویل بدم و پولمو پس بگیرم
وان با تعجب پرسیدسیر    
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 چرا؟-

- هم رستوران سنتی  می خوام یه فودکورت مدرن افتتاح کنم  

 داشته



عالوه بر اون کافی شاپ هم داشته  باشه و هم فست فود  

  باشه
موافقی؟  مدیریتش با من و سرآشپزش تو  

   سیروان به دور و برش نگاه کرد و گفت

 دوربین مخفیه؟-

   دلنواز بی صدا خندید و از غذایش خورد

 نه بابا دوربین مخفی کجا بود؟ این یه مدت خیلی بهش فکر-

  کردم
از وقتی برگشته خیلی بی  فروغ رو بردم تیمور رو دید  

 حوصله و

تصمیم دارم تیمور رو از آسایشگاه بیارم خونه ولی  دپرسه  

 من

ما  هشوناین خونه رو میدم ب  نمی تونم کنارش زندگی کنم  

 هم به
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موافق نیستی؟  فکر راهاندازی فودکورتمون باشیم  

- این خونه رو هم میدی  اون خونه ها رو که قراره بفروشی  

 دست

ما هم که خونه نداریم زندگی کنیم پس دوتایی  ننه بابات  

 بازیگر

  میشیم



   دلنواز متعجب خندید

 !وا! یعنی چی؟-

- رت مدرنتو می کشیم پایین و قلفشو میشب کرکره فودکو  

 بندیم

مصبتو شکر  بعد ترک موتور مینشینیم و میریم جاده شمال  

 دایی

  آخر ازمون بازیگر ساختی
سپس بلند شد و راه افتاد سمت  دلنواز بلند و قاه قاه خندید  

  نشیمن
وسط  سیروان هم دنبالش رفت  دیگر اشتهایی به شام نداشت  

474 

Romanbooki ماریتا 

سیروان دست انداخت دور کمر دلنواز و او  نشیمن که رسید  

 را

   روی در روی خود نگه داشت و زمزمه کرد

- ه تلخ راه دشواربشنو همسفر من! از این قص   

ه او دلنواز خوانددر ادام    

- تو تک چراغ این  سیروان  ای تو تک چراغ این شب تار  

 راه

ازمدشوار باشی من زندگی رو از نو میس   
 سیروان او را از زمین بلند کرد و سیر دلنواز افتاد روی

ه او شان   



- ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم  ما با هم زندگی رو میسازیم   

 ما

  خود دردیم این نگاهی گذرا نیست
دست دور گردن او انداخت و زمزمه  دلنواز لبش را گزید  

   کرد

  فکر نمی کردم گوگوش گوش بدی-
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   سیروان او را یک دور چرخاند و گفت

- ست هر شب دارم گوش میدم تا یاد به خاطر تو یه هفته  

 بگیرم بهت

   بگم

- شعر  وقت رسیدن  شاید در این راه اگر با هم بمانیم  

 خوشبختی

  بخوانیم
 پایان

 اسفند

 


